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 چکيده

ها بستگی دارد. هدف این شدت این اثرات به اندازه جثه آن .ای مراتع دارندخواران، تأثيرات مختلفی روی تراکم و تنوع گونهگياه

-. ابتدا بذور توسط داماست زنی گياهانو تراکم جوانه خواران ) گاو، گوسفند و بز ( بر روی تنوعمطالعه بررسی تأثير اندازه علف

چهار روز قبل از انجام آزمایش،  4 .( خورده شدکه از هر نوع دامی سه راس و با جنسيت نر انتخاب شدند , گوسفند وبزها )گاو

نگهداری شد و همچنين رژیم غذایی ها صورت جداگانه از همدیگر و از بقيه دامهایی بههای مورد نظر انتخاب و درون اصطبلدام

باشد قطع گردید و به پلت ) آرد گندم، آرد جو و آرد ذرت ( تغيير یافت. این روزمره دام که شامل علوفه )یونجه و کاه و ...( می

ز از بروز های گياهی موجود در علوغه دام و همچنين جلوگيری ازنی بذور دیگر گونهمنظور عدم جوانهتغيير رژیم غذایی دام به

گيلوگرم پلت در هر وعده  4همراه آب )گلوله خمير( به دام خورانده شد، باشد. این مقدار رژیم غذایی که بهخطا در آزمایش می

گونه  39روز تغذیه دام از پلت، روز پنجم، بذور 4باشد. پس از کيلوگرم برای گوسفند و بز می 2غذایی برای گاو و 

در سه تکرار ها سپس مدفوع آن. همراه جيره غذایی به دام خورانده شدیکدیگر مخلوط، و به(، با 1گياهی)پيوست شماره 

مدت آوری و پس از اعمال تيمارهای سرما، بهجمعسانتی متری کشت شدند.  5برداشت شد و در سينی های کشت در عممق 

زنی اده از آزمون کروسکال واليس، تراکم جوانهسپس با استف .چهار ماه در شرایط گلخانه نگهداری و جوانه زنی آنها ثبت شد

بز زنی در مدفوع گاو نسبت به گوسفند و ها مقایسه شد. نتایج این آزمایش نشان داد، مقدار بيشتری بذر قادر به جوانهاین گونه

(. نتایج آزمون =031/0p)داشتداری نسبت به دو تيمار حيوانی دیگر زنی برای گاو دارای تفاوت معنیشد و تراکم جوانهبامی

-، بطوریکه ميانگين تراکم جوانهی رانشان داددارزنی گاو با بز تفاوت معنیواليس بين دو تيمار مقایسه تراکم جوانه -کروسکال
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بز نتایج حاکی از آن است که بين تيمار مقایسه تراکم باشد. پایه می 3/30زده و برای گاو پایه جوانه 3/13زنی برای بز برابر با 

ب سرعت زنی، ضریسرعت جوانهزنی از قبيل: های جوانه. شاخصنداشت داری وجود(، تفاوت معنیP>05/0و گوسفند )

 _tزنی روزانه محاسبه گردید. نتایج آزمون زنی و ميانگين جوانه، باالترین ارزش جوانهزنیزنی، طول مدت جوانهجوانه

های حيوانی و شاهد نشان داد که برای تيمارهای حيوانی و ها برای تيمار(بر روی این شاخصPaired samples t testجفتی)

زنی و طول مدت زنی، ضریب سرعت جوانهکه سرعت جوانههای وجود دارد به طوریداری برای کليه شاخصشاهد تفاوت معنی

تع کشور حایز اهميت است زیرا باعث این روش برای اصالح مرا باشد.های حيوانی بيشتر از تيمار شاهد میزنی در تيمارجوانه

 پراکنش بذور و بهبود شرایط جوانه زنی )به دليل وجود مدفوع( ميشود.

 علفخواران اندازه، زنیهای جوانهزنی،  شاخصجوانه تنوع: اندوزوخوری, های کليدیواژه

 

 

 مقدمه

 ;Pacala& Crawley,1992)باشندای مراتع داشته غنای گونه توانند تأثيرات بزرگی بر رویخواران میگياه

Huntly,1991خواران بستگی دارد. همچنين بعضی از علفها متفاوت و به اندازه علف(. با این حال شدت و جهت اثر آن-

هایی که توليد زیاد دارند، عکس در سيستمشوند و برای میهایی که توليد کم دارند باعث کاهش غنای گونهخواران در سيستم

 ,Milchunas&Lauenrothشوند )ای میخوران باعث افزایش غنای گونههمان علف

19931998;Proulx&Mazumder)خواران یکی از عوامل تعيين کننده انتخاب غذا و کيفيت علوفه .تفاوت در اندازه علف

(. Demment& van Soest, 1985باشد )گزینی در انتخاب علوفه میخوران باعث بهباشد یا در واقع تفاوت در اندازه علفمی

ها و بينیتغذیه چراکنندگان بزرگ در مراتع، تأثير بيشتری بر روی تنوع و تراکم گياهی نسبت به چراکنندگان کوچک دارند. پيش

-خوران با اندازهخوران بر ترکيب، تنوع و تراکم گياهی در اثر چرای علفنظرات متفاوتی در مورد چگونگی تغيير و تأثير علف

خواران در ترویج و (. همچنين این دانشمندان اعتقاد دارند که گياهRitchie &Olff, 1999فاوت در مراتع وجود دارد )های مت

های محلی تعيين کننده تعادل در تنوع طور کلی تنوع بوتهباشند. بههای متفاوت، تأثيرگذار مییا کاهش تنوع از طریق مکانيسم

 (. Berendse, 1985زایش و یا کاهش تنوع و تراکم گياهی شود )تواند باعث افباشد و میگياهی می

گيرد و گذارند، تحت تأثير ترکيب گياهی قرار میخوران بر روی ترکيب و و تنوع گياهی میپراکندگی دانه و تأثيری که علف

ها، تنوع و تراکم کندگی دانه(. پراTilman, 1982باشد )خوران میهای گياهی، تعيين کننده غذای در دسترس علففراوانی گونه
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-عالوه بر این، تأثير علف (.Grubb, 1977) گيردهای نادر قرار میخوران، تحت تأثير فراوانی گونهگياهی توسط چرای علف

خوران بزرگ بيشترین و رود که علفکه انتظار میطوری خوران بستگی دارد بهخوران در پراکندگی گياهان، به اندازه علف

دليل مصرف بيشتر ها داشته باشد که بههای گياهان از طریق عبور دانه از دستگاه گوارش آنن تأثير را بر پراکندگی دانهقویتری

های گياهی در مدفوع زنی دانهباشد که این عامل باعث افزایش تراکم جوانهخواران میهای گياهی توسط این گياهعلوفه و دانه

خواران دليل آسيب فيزیکی کمتر در اثر جویدن گياهبذور گياهان به (.Malo& Suarez, 1955) شودخوران بزرگ میاین علف

زنی پس از عبور از دستگاه گوارش دام را خواهند داشت و همين امر باعث افزایش تراکم بزرگ، موفقيت بيشتری در جوانه

های طوالنی بر خالف چراکنندگان طی کردن مسافتدليل عدم خواران بزرگ بهشود ولی گياهها میزنی در مدفوع آنجوانه

-خواران و تراکم جوانهتوانند پراکنده کنند ولی مصرف بذر زیاد توسط این دسته از علفهای کم میها را در مسافتکوچک، دانه

د مصرف بذر کمتر، خوران کوچک، با وجوشود و گياهها، نوعی جبران برای این امر محسوب میها در مدفوع آنزنی بيشتر دانه

 ,Ocumpaugh&Swakon, 1993)کنند خواران بزرگ، در فاصله بيشتری پراکنده میولی این مقدار را نسبت به گياه

2002;Olson &Wallande) . 

های گياهی در هزنی دانخواران بر تنوع و تراکم جوانهمنظور بررسی اندازه علفبهReichman(1994)و  Huntlyنتایج مطالعات

ع از سازی مراتازبخواران بزرگ باعث خواران پس از عبور از دستگاه گوارش دام انجام شد نشان داده است که علفمدفوع علف

و  ز طریق نقب زدناخواران کوچک و جوندگان شوند و علفخواران میها در مدفوع این علفزنی باالی دانهطریق تراکم جوانه

 .شوندر میزنی بذوزنی، باعث بهبود تنوع و تراکم جوانهازی و بهبود شرایط جوانهسهای دیگر برای بازایجاد فرصت

ر دسترس ددليل ور بهزنی بذباتوجه به اهميت اندوزوخوری)عبور بذور گياهان از دستگاه گوارش دام( از نظر بهبود شرایط جوانه

 رغموسعتعلير ایران دهنوز ان بر اصالح مراتع، متاسفانه بودن مواد غذایی مورد نياز در مدفوع دام و تأثيرات اندازه علفخوار

فند و اران )گاو، گوسخوهدف از این مطالعه بررسی اثر اندازه متفاوت علف  .استصورت نگرفته مطالعاتی و شغل دامداری، مراتع 

شد که بارش دام میستگاه گواهای مختلف گياهی پس از عبور از دزنی چند گونه مرتعی از خانوادهبز( بر تراکم و تنوع جوانه

 هميت باشد. او اصالح مراتع حائز های مدیران مرتع برای احياء گيریتواند در تصميمنتایج این دسته از مطالعات می

 

 هامواد و روش

های حيوانی شامل گاو، گوسفند و بز این آزمایش در گاوداری تحقيقاتی دانشگاه شهرکرد انجام شد. قبل از انجام آزمایش گونه

صورت جداگانه از همدیگر هایی بهصطبلهای مورد نظر انتخاب و درون اروز قبل از انجام آزمایش، دام چهارسالم انتخاب شد. 
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د و به پلت باشد قطع گردیها نگهداری شد و همچنين رژیم غذایی روزمره دام که شامل علوفه )یونجه و کاه و ...( میاز بقيه دام و

های گياهی زنی بذور دیگر گونهمنظور عدم جوانه) آرد گندم، آرد جو و آرد ذرت ( تغيير یافت. این تغيير رژیم غذایی دام به

همراه آب )گلوله باشد. این مقدار رژیم غذایی که بهموجود در علوغه دام و همچنين جلوگيری از از بروز خطا در آزمایش می

روز 4باشد. پس از کيلوگرم برای گوسفند و بز می 2گيلوگرم پلت در هر وعده غذایی برای گاو و  4انده شد، خمير( به دام خور

همراه جيره غذایی به دام خورانده (، با یکدیگر مخلوط، و به1گونه گياهی)پيوست شماره  39تغذیه دام از پلت، روز پنجم، بذور 

مدت آوری و بهصورت جداگانه، جمعهای حيوانی بهدام خورده شده، مدفوع گونه که همه بذور توسطشد. پس از اطمينان از این

تحقيقاتی دانشگاه شهرکرد منتقل  ها برای کشت به گلخانهگراد نگهداری شد. سپس نمونهدرجه سانتی 2-4 ساعت در دمای 48

متر و بر روی خاک استریل به انتیس 2های کشت با ضخامت حدود های حيوانی درون سينیها به تفکيک گونهشد. سرگين

متر ریخته شد. متر کشت گردید و بر روی سرگين کشت شده در سينی، مقداری خاک به ضخامت یک سانتیسانتی 5ضخامت 

باشد، در نظر گرفته شد ) بذوری که عنوان شاهدکه شامل بذور کشت شده بر روی خاک استریل میبرای هر گونه نيز ظروفی به

درجه  20تی کشت گردید و از دستگاه گوارش دام عبور نکرد(. ظروف کشت شده در گلخانه با شرایط دمایی صورت دسبه

ماه) اوایل  4ساعت تاریکی به مدت  8ساعت نور و  16درصد و شرایط  50گراد و تهویه مناسب و همچنين رطوبت سانتی

صورت های کشت بهدو نوبت ) صبح و عصر( برای تمامی سينیاردیبهشت تا اواسط مردادماه ( قرار گرفتند. آبياری در هر روز 

های سبز شده، بازدید صورت گرفت. های کشت و ثبت جوانهمنظور بررسی سينیدستی انجام گردید. پس از آن، هر روز به

شناسایی گردید. برای های جوانه زده ثبت و زنی، تعداد و نوع پایهزنی برای هر ظرف، تاریخ جوانههای جوانهسپس با تهيه فرم

، و سپس با استفاده از (2) پيوست شماره  ها در هر روز ثبت گردیدزنی و تعداد جوانهظروف شاهد نيز تاریخ شروع جوانه

زنی از های جوانههای مختلف انجام شد. برای محاسبه شاخصزنی برای دامآزمون کروسکال واليس، مقایسه بين تراکم جوانه

 انجام شد.17SPSSافزارهابا استفاده از نرم( استفاده شد و تمامی تجزیه و تحليلPaired samples t testجفتی)_tآناليز 

 نتايج

 های حيوانی و شاهدزنی در تيمارهای جوانههای حيوانی و شاخصزنی در تيمارتراکم جوانه

های حيوانیزنی در تيمارتراکم جوانه -الف  

ها، نشان داد زنی گاو با گوسفند برای تمامی گونهواليس بين دو تيمار مقایسه تراکم جوانه _نتایج حاصل از آزمون کروسکال 

زنی برای گاو که ميانگين تراکم جوانهطوری (، بهP<05/0داری وجود دارد )درصد، تفاوت معنی 5که بين این دو تيمار در سطح 

باشد. همچنين نتایج می زدهپایه جوانه 17فند در کل تکرارها، برابر با و برای گوس زدهپایه جوانه 3/30در کل تکرارها، برابر با 
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باشد، بطوریکه دار میدهنده تفاوت معنیزنی گاو با بز نيز نشانواليس بين دو تيمار مقایسه تراکم جوانه _آزمون کروسکال 

باشد. نتایج حاکی از آن است که بين تيمار مقایسه تراکم می ازده در کل تکرارهپایه جوانه 3/13برای بز برابر با  زنیميانگين تراکم جوانه

  (.2و 1داری وجود ندارد )جدول شماره (، تفاوت معنیP>05/0بز و گوسفند )

 

 واليس _ساسآزمون کروسکال ازنی تيمارهای متفاوت بر تراکم جوانه -1جدول شماره 

  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

-درصد معنی 5در سطح :  nsدار نمیباشد. 

 

درصد  5: در سطح   باشد.            دار میمعنی * 

های جوانه تعداد دانه نوع و  -2جدول شماره 

 زده در تيمارهای حيوانی

 

 

 

 

 

  

 

 

 

-chiآماره آزمون) تراکم

Square) 

های حيوانیتيمار  

036/0 * 68/4 گوسفند _گاو    

 

026/0 * 97/4 بز _گاو    

 

0/51 ns 429/0 بز _گوسفند    

 بز گوسفند گاو گونه گياهی 

Festucaovina L. 62 8 11 
Agropyronelongatum(Host) P.Beeauv.  16 2 3 
Dactylisglomerata L. 8 1 0 
SecalemontanumGuss. 0 0 0 
Rumexponticus E.H.L. Krause 86 2 2 
Rumexcrispus L. 65 14 11 
Salvia officinalis L. 72 8 6 
Conium maculatum L. 20 5 4 
CynaraScolymus 10 2 2 
Plantagolanceolata L. 26 4 1 
Vicia sativa L. 5 0 0 
Silybummarianum (L.) Gaertn. 28 4 3 
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های حيوانی و شاهدزنی در تيمارهای جوانهشاخص مقايسه -ب  

ی زنی، باالتریزنی، طول مدت جوانهزنی، ضریب سرعت جوانهزنی از قبيل: سرعت جوانههای جوانهبرای این آزمایش شاخص

سبه شد ) يمار شاهد محاها برای تيمارحيوانی و تزنی به تفکيک گونهزنی روزانه و ارزش جوانهزنی، ميانگين جوانهارزش جوانه

 (. 3جدول شماره 
 

ياهیهای گهای استفاده شده  به تفکيک گونهزنی محاسبه شده و فرمولهای جوانهشاخص -3جدول  
های حيوانی و شاهدتيمارو    

 Mean شاخص

germination 

rate (GR) 

Coefficient of the 

rate of 

germination(CRG) 

Mean 

germination 

time (MGT) 

 

Peak value (PV) 

Mean daily 

germination 

(MDG) 

Germination 

value (GV) 

 فرمول

 

 

∑n/∑(t*n) 

 

R*100 

 

 

∑(t*n)/∑n 

 

((GC1max+ GC2max)/2)/((t1 max +t2 

max)/2) 

 

Gn/final day 

 

PV*MDG 

 واحد

 

 

day^(-1) 

 

 

- 

 

day 

 

 

day^(-1) 

 

 

day^(-1) 

 

 

day^(-2) 

 

 

 کاربرد

 

زنیسرعت جوانه زنیضریب سرعت جوانه  طول مدت  

زنیجوانه  

زنی در روزهایی که درصد جوانه

 باالترین تعداد جوانه را دارند

-ميانگين جوانه

 زنی روزانه

زنیارزش جوانه  

 

 واین معنی  ی بهزنصورت روزانه، سرعت جوانهزنی بهزنی و ثبت جوانهزنی تهيه شده برای شروع جوانههای جوانهطبق فرم

ی خواهند داشت و اگر ( باالترGRزنی)تر آغاز کرده باشند سرعت جوانهزنی خود را سریعهایی که جوانهباشد که گونهمفهوم می

-نهطول مدت جوا یابد.( برای گونه افزایش میCRGزنی )های کمتری جوانه بزند، ضریب سرعت جوانهبا فاصله روززنی جوانه

-فاصله روز زنی بازنی کم باشد جوانهچه ضریب سرعت جوانهزنی دارد و هر( رابطه عکس با ضریب سرعت جوانهMGTزنی )

باشد. از میزنی نيجوانه های بيشتری برای تکميلیابد و تعداد روزفزایش میزنی نيز اهای بيشتری اتفاق بيافتد، طول مدت جوانه

 بت شده مشخص گردید، روز ث زنی در آنهایی که بيشترین تعداد جوانه(، ابتدا روزPVزنی )برای محاسبه باالترین ارزش جوانه

 

اسبه ا این شاخص محرا داشتند به ميانگين آن روزهزنی هایی که بيشترین جوانهزنی تجمعی روزسپس از تقسيم ميانگين جوانه

زنی در آن تکميل نههای سبز شده به آخرین روزی که جوا( نيز از تقسيم تعداد کل جوانهMDGزنی روزانه )شد. ميانگين جوانه

ارامتر پ( از ضرب دو GVزنی )زنی ثبت نشد محاسبه گردید. شاخص ارزش جوانهشده و پس از آن روز برای گياه جوانه

PV*MDG (. 4محاسبه گردید ) جدول شماره 
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شماره  جدول 

مقدار  4- 

هر يک  عددی 

-شاخص از 

تفکيک  ها به 

های  -گونه

برای  گياهی 

شاهد و  تيمار 

تيمار  حيوانی

 

مقادير  
شاخصهای 
 حماسبه شده

 
GR 

 
CRG 

 

MGT 
 

PV 
 

MDG 
  

 

GV 

Festucaovina L. 123/0 تيمار  3/12  11/8  66/6  31/4  7/28  
041/0 شاهد  11/4  38/24  64/0  52/0  33/0  

Agropyronelongatum(Host) 

.Beeauv. 

12/0 تيمار  12 33/8  6/1  05/1  68/1  
0418/0 شاهد  18/4  9/23  59/0  55/0  32/0  

Dactylisglomerata L. 272/0 تيمار  2/27  6/3  66/1  2/1  1/2  
042/0 شاهد  21/4  8/23  82/0  71/0  58/0  

Plantagolanceolata L. 181/0 تيمار  12/18  51/5  4 81/2  2/11  
112/0 شاهد  29/11  85/8  38/1  31/1  81/1  

Rumexcrispus L 154/0 تيمار  4/15  46/6  33/8  42/6  5/53  
023/0 شاهد  38/2  8/41  84/4  71/4  76/22  

Salvia officinalis L. 105/0 تيمار  52/10  5/9  4/5  96/2  01/16  
031/0 شاهد  18/3  3/31  87/2  03/3  73/8  

Conium maculatum L. 197/0 تيمار  72/19  06/5  25/4  81/1  7/7  
021/0 شاهد  01/2  8/47  5/2  05/3  92/7  

CynaraScolymus 304/0 تيمار  43/30  28/3  5 75/1  75/8  
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های حيوانی و شاهد ها برای تيمار(بر روی اين شاخص Paired samples t testجفتی) _tزنی، با استفاده از آزمون های جوانهپس از حماسبه شاخص

-که سرعت جوانههای وجود دارد به طوریداری برای کليه شاخصآناليز اجنام شد. نتايج اين آزمون نشان داد که برای تيمارهای حيوانی و شاهد تفاوت معنی

 (. 5باشد ) جدول مشاره يشرت از تيمار شاهد میهای حيوانی بزنی در تيمارزنی و طول مدت جوانهزنی، ضريب سرعت جوانه

  

 

 
 زنیهای جوانهبرای شاخص( Paired samples t test)جفتی  –tضرايب آزمون  -5جدول شماره 

049/0 شاهد  95/4  17/20  57/0  57/0  33/0  
Vicia sativa L. 31/0 تيمار  2/31  2/3  2/1  83/0  9/0  

22/0 شاهد  22 5/4  3/2  1 3/2  
Silybummarianum (L.) 

Gaertn. 
 

22/0 تيمار  29/22  48/4  33/5  18/3  96/16  
023/0 شاهد  31/2  19/43  67/1  59/1  65/2  

 

زنیهای جوانهشاخص  

 

سرعت 

 GRجوانهزنی

ضريب سرعت 

-جوانه

 CRGزنی

طول مدت 

-جوانه

 MGTزنی

باالترين 

ارزش 

-جوانه

-ميانگين جوانه

زنی 

 MDGروزانه

 

-ارزش جوانه

 GVزنی
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باشد.  دار میدرصد معنی 5در سطح :  * باشد.                            دار میدر سطح يک درصد معنی:  ** 

زنی و صورت دستی کشت گرديد دارای سرعت جوانهها نسبت به بذوری که بهزنی بذور گياهی موجود در سرگني دامنتايج حاکی از آن است که جوانه

ها جوانه باشند بر همني اساس بذوری که در سرگني داممیزنی های کمرتی قادر به جوانهباشد و بذور گياهی با فاصله روززنی بيشرتی میضريب سرعت جوانه

 باشد )زنی کمرتی نسبت به بذور شاهد خواهند داشت که يکی از داليل اين امر وجود مواد غذايي موجود در سرگني دام میزنند طول مدت جوانهمی

(Poschlod et al.,1998  

 

 گيریو نتيجه بحث

(. با Huntly,1991)Pacala& Crawley;1992,ای مراتع داشته باشندبزرگی بر روی غنای گونهتوانند تأثيرات خواران میگياه

خواران بستگی دارد. نتایج این مطالعه که با هدف بررسی اثر اندازه ها متفاوت و به اندازه علفاین حال شدت و جهت اثر آن

 داریده است که بين تيمارهای گاو، گوسفند و بز تفاوت معنیزنی انجام شد نشان داخواران بر تراکم و تنوع جوانهمتفاوت علف

ها و ثبت زنی وجود دارد. همچنين نتایج این آزمایش نشان داد که پس از خوراندن بذر به دام و کشت مدفوع آندر تراکم جوانه

تی و در خاک کشت شده بود شروع صورت دسهایی که بهتر از دانههای موجود در مدفوع، سریعزنی دانهزنی، شروع جوانهجوانه

-(، در دشت2003) Olffو  Bakkerای که توسط باشد. در مطالعهزنی بذور میدليل وجود مواد مغذی برای جوانهشود که بهمی

های گياهان در مدفوع های غنی از مواد مغذی بين گاو و خرگوش به منظور بررسی اثر متفاوت علفخواران در پراکندگی دانه

ها زنی در مدفوع آنها، تراکم جوانههای آندليل استفاده زیاد گياهان و دانهخواران بزرگ بهانجام شد، نشان داد که علف هاآن

باشد که در های گياهی در این آزمایش از اهميت زیادی برخوردار میباشد. همچنين تراکم و فراوانی گونهبيشتر از خرگوش می

زده در مدفوع های جوانهدهند که بيشتر دانهدرصد از پوشش گياهی منطقه را تشکيل می 50ش از گونه گياهی بي 3این مطالعه 

 PVزنی

داری شاخصهای ضرايب معنی

 محاسبه شده

 

0** 

 

0** 

 
0/001** 

 
0/003*

* 

 
0/067* 

 
022/0 * 

 

 آماره آزمون

 
16/6-  

 
17/6-  

 
79/4  

 
93/3-  

 
12/2-  

 
76/2-  
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زنی رغم تراکم جوانهدهند. همچنين این محققين دریافتند که علیگونه گياهی تشکيل می 3حيوانات )خرگوش و گاو( را نيز این 

دليل طی کردن خواران کوچک بهتوانند طی کنند ولی علفنمیهای زیادی را خواران بزرگ مسافتباال در مدفوع گاو، علف

 کنند. های بيشتری پراکنده میهای موجود در مدفوع را در فاصلههای زیاد، دانهمسافت

مونه از نهای چند انهدخواران ) خرگوش و گاو (، زنی دانه در مدفوع علفهمچنين این دانشمندان در راستای بررسی تراکم جوانه

د که نها دریافتآن خواران کشت کردند،صورت دستی و بدون عبور از دستگاه گوارش دام در مدفوع این علفهان مرتعی را بهگيا

-یيار باالتر مکشت کردند بس هایی که در خاکزنی  دانهزنی در مدفوع گاو و خرگوش نسبت به شروع جوانهکه شروع جوانه

وادی نظير باال بودن م دليلباشد که بها در مدفوع گاو نسبت به مدفوع خرگوش باالتر میهزنی دانه. همچنين شروع و جوانهباشد

-ر خاک و جابهدخواران کوچک مانند خرگوش از طریق نقب زدن باشد. این دانشمندان بيان کردند که علففسفر و پتاسيم می

 شوند. زنی بذور میها در زیر خاک، باعث بهبود جوانهجایی دانه

-وچک بهکخواران های درشت در دستگاه گوارش علف( نشان داده است که دانه1999و همکاران ) Pakemanج مطالعات نتای

ع توسط این خواران بزرگ به دليل بلبينند ولی شدت آسيب در علفخواران بيشتر آسيب میدليل شدت جویدن در این علف

-یمخواران بزرگ زنی باال در مدفوع علفیکی از دالیل تراکم جوانهبينند که خواران و شدت کم جویدن، کمتر آسيب میعلف

ایی های شيمييبخواران بزرگ به دليل نياز به زمان بيشتر برای عبور دانه از دستگاه گوارش، باعث آسباشد. همچنين علف

د و در حالت باشه سخت میشود ولی بذوری که دارای پوستباشد میها سخت نمیبرخی از بذور باالخص بذوری که پوسته آن

گ خواران بزرفها با مشکل مواجه است، عبور از دستگاه گوارش علزنی آنعادی و بدون عبور از دستگاه گوارش دام جوانه

 شود.ها میزنی آنباعث بهبود جوانه
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 يست گونه های گياهی مورد استفاده در ازمال -1پيوست شماره 
هر تيمارتعداد بذور جوانه زده در   

تعداد بذر در هر  خانواده نام فارسی فرم رويشی نام علمی رديف
 تيمار

 شاهد بز گوسفند گاو

1 Festuca ovina L. سالهگراس چند  Gramineae 75 62 8 11 26 علف بره 
2 Festuca arundinacea Schreb سالهگراس چند  Gramineae 112 0 0 0 12 علف بره نی مانند 
3 Agropyron elongatum (Host) .Beeauv.  سالهگراس چند گندمی بلندچمن   Gramineae 66 16 2 3 24 
4 Agropyron tricophorom (Link) Richter. سالهگراس چند  Gramineae 70 0 0 0 8 چمن گندمی کرکدار 
5 Agropyron cristatum (L.) Gaert. سالهگراس چند  Gramineae 55 0 0 0 5 چمن گندمی 
6 Dactylis glomerata L. سالهگراس چند باغعلف   Gramineae 112 8 1 0 35 
7 Secale montanum Guss. سالهگراس چند  Gramineae 95 0 0 0 9 چاودار کوهی 
8 Rumex ponticus E.H.L. Krause سالهفورب چند  Polygonaceae 428 86 2 2 0 ترشک خبتياری 
9 Rumex crispus L. سالهفورب چند  Polygonaceae 1400 65 14 11 395 ترشک مواج 

10 Rheum ribes L. سالهفورب چند  Polygonaceae 270 0 0 0 0 ريواس 
11 Salvia officinalis L. سالهفورب چند  Labiatae 350 72 8 6 179 مريم گلی دارويي 
12 Stachys spectabilis Choisy ex DC. سالهفورب چند متاشاييسنبله ای    Labiatae 1450 0 0 0 0 
13 Ziziphora tenuir L. سالهفورب يک  Labiatae 1100 0 0 0 0 کاکوتی 
14 Conium maculatum L. سالهفورب چند  Umbelliferae 1800 20 5 4 275 شوکران کبري 
15 Dorema Aucheri Boiss. سالهفورب چند  Umbelliferae 66 0 0 0 0 بيلهر 
16 Ferula gumosa Boiss. سالهفورب چند  Umbelliferae 134 0 0 0 0 باريچه 
17 Ferula Assa-foetida L. سالهفورب چند  Umbelliferae 200 0 0 0 0 آنقوزه 
18 Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. سالهفورب چند  Umbelliferae 120 0 0 0 0 چويل سه پاره 
19 Cynara Scolymus  سالهفورب چند  Compositae 200 10 2 2 23 کنگر فرنگی 
20 Silybum marianum (L.) Gaertn. سالهفورب يک  Compositae 170 28 4 3 140 خار مريم 
21 Artemisia aucheri Boiss. سالهفورب چند   Compositae 90 0 0 0 درمنه کوهی 
22 Achillea sp سالهفورب چند  Compositae 126 0 0 0 0 بومادران 
23 Artemisia sieberi Besser درمنه بوته Compositae 360 0 0 0 0 
24 Onopordon leptolepis DC. سالهفورب چند  Compositae 2000 0 0 0 0 خارپنبه برگه نازک 
25 Eurotia ceratoides(L.) C. A. Mey. برگ نقره ای بوته ای Chenopodiaceae 112 0 0 0 0 
26 Atriplex leucoclada (Boiss.) Aellen سالهفورب چند  Chenopodiaceae 83 0 0 0 0 سلمکی ساقه سفيد 
27 Kochia.prostrata سالهفورب چند  Chenopodiaceae 150 0 0 0 0 جارو 
28 Plantago lanceolata L. سالهفورب چند  Plantaginaceae 65 26 4 1 21 بارهنگ سرنيزه ای 
29 Vicia sativa L. سالهفورب يک  Papilionaceae 75 5 0 0 11 گاو دانه، ماشک 
30 Asragalus adsendence سالهفورب چند  Papilionaceae 120 0 0 0 0 گون گزی 
31 Trigonella elliptica Boiss. سالهفورب چند  Papilionaceae 200 0 0 0 23 شنبليله 
32 Nigella sativa L. سالهفورب يک  Ranunculaceae 200 0 0 0 6 سياهدانه 
33 Fritillaria persica L. سالهفورب چند  Ranunculaceae 285 0 0 0 0 الله واژگون ايرانی 
34 Cerasus Mahaleb(L.) Miller حملب درخت Rosaceae 200 0 0 0 0 
35 Sanguisorba minor سالهفورب چند  Rosaceae 63 0 0 0 5 توت روباهی 
36 Hypericum scabrum L. سالهفورب چند  Hypericaceac 1750 0 0 0 0 گل راعی ديهيمی 
37 Alyssum linifolium Steph. ex Willd. سالهفورب يک  Cruciferae 250 0 0 0 0 قدومه برگ باريک 
38 Allium hirtifolium Boiss. سالهفورب چند  Liliaceae 200 0 0 0 0 موسري 
39 Ixiolirion tataricum(Pall.) Herb سالهفورب چند  Amaryllidaceae 1500 0 0 0 0 خيارک 

 

 
 های حيوانی و تيمار شاهدزده در تيمارخصوصيات اندازه، طول و عرض بذور جوانه -2پيوست مشاره 

 
 

    خانواده گياهی و گونه
 

 شکل بذر
تعداد بذر هر گونه 

تيمار هر در  
 
 (gr)وزن بذر

 
  mm)) طول  رض*ع

 
 گاو

 
 گوسفند

 
 بز

 
 شاهد

Gramineae 

 
 
 

       

Festuca ovina 

 
Not Round 

  
75 0700/0  74/0*2/3  * * * * 
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Festuca arundinacea 

 
Not Round 112 0017/0  9/1*1/7     * 

Agropyron elongatum 

 
Not Round 66 1600/0  92/0 *1/4  * * * * 

Agropyron tricophorom 

 
Not Round 70 004/0  8/1*2/9     * 

Agropyron cristatum 

 
Not Round 55 3001/0  01/1*3/5     * 

Dactylis glomerata 

 
Not Round 112 2001/0  86/0*02/3  * *  * 

Secale montanum Not Round 95 013/0  7/1*5/7     * 
Polygonaceae 

 
        

Rumex ponticus gabled 428 034/0  4*1/5  * * *  
Rumex crispus gabled 1400 002/0  1*4/2  * * * * 
Labiatae         
Salvia officinalis Not Round 350 0055/0  2/2*6/2  * * * * 
Umbelliferae         

Conium maculatum Round 1800 0046/0  5/1*7/3  * * * * 
Compositae         

Cynara Scolymus Linear 200 034/0  3/*.1/7  * * * * 
Silybum marianum Linear 170 015/0  05/3*3/6  * * * * 
Plantaginaceae         

Plantago lanceolata Not Round 65 00013/0  71/0*4/1  * * * * 
Papilionaceae         

Trigonella elliptica Not Round 200 01/0  7/2*7/3     * 
Vicia sativa Round 75 062/0  2/4*8/4  *   * 
Ranunculaceae         

Nigella sativa Not Round 200 0017/0  5/1*02/3     * 
Rosaceae         

Sanguisorba  minor Not Round 63 0043/0  4/2*6/3     * 
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Impact of different-size herbivores on Density germination and Germination 

indices plant by Pass throughthe digestive tract 
 

Abstract 

Potential effectsof herbivores onthe diversity andplantdensitydepends onthe sizeof grazing. herbivores, 

havedifferent influencesonthe densityanddiversityplant. This studyinvestigatedthe 

effectsofdifferentgrazing(cattle, sheep andgoats) onplantgerminationisthe diversityanddensity. Seeds were 
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fedto thelivestock(cattle, sheep andgoats), and thentheexcretacollected in order to records germination 

success of plant species in a greenhouse during a four months experiment andthenusing thekroscal-

Wallistest, diversityanddensityof thisspecieswerecompared.The resultsshoweda greateramountof 

seedtogerminatein thefeces ofcattle,anddensityof germinationfor thecowhassignificant differencecompared to 

twoother animalsaretreated (p=0.31).So thatthe meandensity ofgerminationforgoatswith13.3based 

ontotalgerminationisrepeated. The resultsindicatethat thedensitycontrastbetween thetreatmentof goatsand 

sheep(P< .05),there is nosignificant difference. Germination parameters such as germination rate, coefficient 

germination rate, germination period, the highest values of germination and mean daily germination was 

calculated. The results of indicate T test (Paired samples t test) for animal treatment  and control treatment  

showed that there are significant differences for all the parameters so that the germination rate, coefficient 

germination rate and the germination treatments for animal control is higher. 

Keywords: endozoochory, diversity, germination indices, size herbivores 
 


