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 کشهور  در اسهووایی  چااگها   در گهاو  چهاای  بهه  Brachiaria decumbens ةگون ةریش واکنش سازی کمّی مطالعه این هدف
 و سها(   33) بلندمهدت  در هکوهار   در دامهی  واحد 7/2) مووسط شدت با تناوبی چاای از: بود عبارت تیمارها بود. مالزی
 طهو(   یعنی ه ریشه مورفولوژیک خصوصیات شد. باداشت موا سانوی 30 عمق تا خاک با هماا  ریشه های نمونه چاا. عدم
 واحهد  در ریشه توزیع چگونگی شد. گیای انداز  WinRhizo Root Scanner دسوگا  از اسوفاد  با ه  آن حجم و سطح  قطا 
 t آزمهون  و مکهار   ههای  گیهای  انداز  اریانس و تجزیة روش با ها داد  شد. محاسبه مابوطه روابط از اسوفاد  با خاک حجم
 ریشهه  قطها  .< P)05/0 (نبود دار معنی ریشه قطا مووسط و خاک در آن توزیع و ریشه طو( رد چاا اثا شد. تحلیل و تجزیه

 از بهیش  درصهد  72 و درصهد  50 تاتیه   به چااشد  منطقة در خاک موا  سانوی 30-20) زیاین و  20-10) میانی عمق در
 خهاک  حجهم  واحد در ها آن توزیع چگونگی و ریشه سطح مساحت و حجم .> P)05/0( بود چاانشد  سایت در نآ مقادیا

 ریشهه  وزن رد داری معنی تأثیا ها آن موقابل اثا و خاک  عمق چاا  .< P)05/0 (بود یکسان چاا عدم و چاا منطقة دو ها در
 از بهیش  چااشهد   سایت در ریشه وزن خاک  عمق سه ها در .> P)05/0( داشت خاک حجم واحد در ریشه وزن تااکم و

 خصوصهیات  در منفهی  تهأثیا  بلندمهدت  در مووسهط  شهدت  بها  تناوبی چاای .> P)05/0( بود چاانشد  سایت در آن مقدار
 است. نداشوه خاک حجم واحد در ها آن توزیع نحوة و Brachiaria decumbens ریشة مورفولوژیک
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 مقدمه
 اثها  گیاههان  ههوایی  ههای  انهدام  با تنها نه ها دام چاای

 ممکهن  هم گیاهان زیازمینی های اندام بلکه گذارد  می
 طایههق از غیامسههوقیم یهها مسههوقیم طههور بههه اسههت
 فضهوتت  و  هها  دام رفهون   را  چاا  مانند یهای فعالیت

 ةنحهو  از آگهاهی  .[5] گیهاد  قهاار  تهأثیا  تحهت  ها آن
 در خصهوص  به ها  دام فعالیت به انگیاه ریشة واکنش
 در خهاک   در غهذایی  مهواد  یها  رطوبهت  کمبود هنگام

 چههاای .[11] دارد اساسههی اهمیههت مااتههع مههدیایت
 گیهها   فیزیولوژیههک شههاایط و رشههد ةماحلهه ههها  دام

 مقههدار و بافههت ماننههد خههاک فیزیکههی خصوصههیات
 ماننهد  خاک شیمیایی خصوصیات همچنین و  رطوبت
 سهت ا مهمهی  عوامل عناصا جذب و دسواسی قابلیت

 ریشهة  مورفولهوژی  در تغییها  باعه   اسهت  ممکن که
 شود خاک در ریشه توزیع چگونگی و ماتعی انگیاه

 و ریخوهی  تغییهاات  طایهق  از انگیاهه  ریشة .[13  3]
 ایهن  .دنده می نشان واکنش ها دام چاای به ساخومانی

 یا سطح واحد در ریشه مقدار با است ممکن یااتتغی
 .[1] گهذارد  اثها  آن کهارکاد  کیفیهت  و فیزیولوژی با

 یها  دام چهاای  اثها  در گیا  هوایی های اندام رفون ازبین
 کنهد  کهم  را گیها   ریشة رشد تواند می ها آن شدن قطع

 ریشهة  کهارکاد  و رشد کامل توقف باع  حوی یا [2]
 شهود  کهم  ریشهه  رشهد  کهه   هنگهامی  .[20] شود گیا 

 غهذایی  مهواد  و آب جهذب  بهاای  گیا  رقابت توانایی
 ةکلیه  در مهمهی  ةمسهلل  اتفها   ایهن  یابهد.  مهی  کاهش
 کهه  یههای  محهیط  در ویهه   به است  رقابوی های محیط

 است. گیاهان رشد ةمحدودکنند عامل رطوبت
 پوشهش  رد دام چهاای  تهأثیا  صهحیح  فههم  باای
 کههه اسههت متز ماتعههی  هههای اکوسیسههوم در گیههاهی

 ههم  بها  گیاهان زیازمینی های اندام و هوایی های اندام
 صهحیح  عملیات اعما( ةتزم چون  [6] شوند بارسی

 از دقیهق  فههم  داشهون   هها  چااگا  و مااتع در مدیایوی
 بهه  کلیدی و غال  گیاهان زیازمینی های اندام واکنش

 کهارگیای  به چگونگی دانسون همچنین و ها دام چاای
 مدیایت بلندمدت اهداف به رسیدن در اطالعات این

 .[13] است ماتع
 ارزیهابی  هنگهام  در ریشه مطالعات اهمیت ةدربار

 اجمها   ناموخصصه  بهین  در گیاهان با دام چاای آثار
 بحه   ایهن  در اساسی ضعف اما  [17  7] دارد وجود
 سهازی  کمّهی  چگونگی در جدید و کافی دانش فقدان

 بیشهوا  چون  ستها دام چاای به انگیاه ریشة واکنش
 هوایی های اندام مورد در چاا اثا سازی کمّی مطالعاتِ

 زیازمینهی  ههای  انهدام  مهورد  در تها  شد  انجام گیاهان
 از انگیاههه ریشههة سیسههوم بنههابااین  .[7  6] ههها آن

 در  کهه  اسهت  ماتعهی  های اکوسیسوم مهم های بخش
 اسهت.  شهد   مطالعهه  کموا هوایی  های اندام با مقایسه

 مطالعههات از درصههد 10 از کموهها کههه  شههد بههاآورد
 بهه  اسهت  بود  مابوط ها چااگا  و مااتع در شد  انجام
 ایهن  دتیهل  از یکی .[18] گیاهان زیازمینی های اندام

 بهه  مابهوط  مطالعهات  کهه  اسهت  ایهن  احومهاتا  مسلله
 و اسهت  بها  زمان و مشکل گیاهان زیازمینی های اندام

 و تشهایح  عهمطال این هدف نیست. آسان نوایج تفسیا 
 گنهدمی  ةگون یک ةریش واکنش چگونگی سازی کمّی

 اعمها   در  Brachiaria decumbens نام به  ندسالهچ
 در مووسهط  شهدت  بها  تناوبی چاای به خاک مخولف

 ماطهوب  اسهووایی  چااگها   در گهاو  توسهط  بلندمدت
 بود. مالزی کشور

 شناسی  روش
 مطالعه مورد منطقة خصوصیات

 بها  «یو پی تی» آبخیز ةحوز های چااگا  در مطالعه این
 101° 44 03 ˝تها  101° 43 38˝جغاافیایی مخوصات

 شمالی عاض 2° 59ˊ 57 تا 2° 58 53 و شاقی طو(
 انجهام  مهالزی  -تتمپهور آکو کیلهوموای  20 ةفاصل در

 مووسهط  و اسهت  ماطهوب  ای حهار   منطقه اقلیم شد.
 25 و موها  میلهی  2300 تاتیه   به ساتنه دمای و بارش
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 بها   یهو  پهی  تهی  آبخیهز  ةحهوز  بود. گااد انویس ةدرج
 رسهی  و شنی رسی خاک دارای  هکوار 1317 وسعت
 غالبیهت  بها  همگن ةحوز گیاهی پوشش .است سیلوی

 Brachiaria یعنههی  اسههووایی گنههدمیان از گونههه دو

decumbens و Panicum maximum  .اسههههههت 
Brachiaria decumbens از چندسهاله  اسهت  گیاهی 

 یها  ایسهواد   ههوایی  های اندام دارای گندمیان  تیاة
 کهه  )اسوولون   خزند  های ساقه واجد و خوابید  

 و اسهووایی  منهاطق  در دائمهی  چااگها   ایجاد باای
 دارای گیها   ایهن  شهود.  مهی  اسهوفاد   اسهووایی  نیمه

 از کهه  اسهت  بهاریکی  و طویهل  نابجهای  های ریشه
  هماننههد یهها خزنههد  هههای سههاقه هههای گهها  محههل
 تولیهد  سهاقه  ای قاعهد   ههای  گها   از گندمیان سایا
 [.16] شود می

 کار روش
 تیمهار  یعنهی  تکهاار   چههار  با تیمار دو از گیای نمونه
 تیمهار  و  چااشهد   )سهایت  بلندمهدت  مووسط چاای
  10 تها  صفا عمق سه در   چاانشد  )سایت چاا عدم
 در خهههاک یموههها سهههانوی 30 تههها 20 و  20 تههها 10

 شهد.  انجهام  یهو  پهی  تهی  آبخیهز  حهوزة  ههای  چااگا 
 دو هها  در گیهاهی  ةگونه  و  خهاک  شی   توپوگاافی 

 مابهوط  خصوصیات سایا 1 جدو( بود. مشابه سایت
 سایت .دهد می نشان را نشد چاا و چااشد  سایت به

 تحهت   1975 سا( از  هکوار 280 وسعت با  چااشد 
 شهدت  بها  سها(  طهو(  تمام در تناوبی چاایی سیسوم
 هکوار  در دامی دواح 7/2) گاو توسط مووسط چاای

 ایهن  اجاای زمان تا چاا شاو  زمان از بود. شد  چاا
 حهد  در و ثابهت  هموار  چاا شدت سا(  33) تحقیق
 با هکوار 20 وسعت به سایت یک است. بود  مووسط

 گیههاهی پوشههش و  خههاک توپههوگاافی  خصوصههیات
 اجهاای  زمهان  تها  1975 سا( از چااشد  سایت مشابه
 محفاظت ها دام چاای از حصارکشی ةوسیل  به تحقیق

 اسهوقاار  بهاای  مسهاعد  شهاایط  بهه  توجه با بود. شد 
 از جلوگیای باای اسووایی  مناطق در درخوی پوشش
 از  چاانشههد  سهایت  در چهوبی  گیاهههان شهدن  غاله  
 بها  ظههور  محه   بهه  چهوبی  گیاهان  کنون تا گذشوه

 پوشهش  بنهابااین   انهد.  شهد   کهن  ریشهه  دست ینیاو
 بها  و یکنواخهت  شهد   نوخهاب ا سهایت  دو هها  گیاهی
 واحهد  بهود.  Brachiaria decumbens گونهة  غالبیت

 یا /با بالغ گاو یک :از بود عبارت مطالعه این در دامی
 نههاد   کیلهوگام.  450 وزن بهه  شیاخوار ةگوسال بدون
 حهدود   1کالنوهان  -کدا  تاتی  به ها گاو جنس و  سن

 ایهن  در تنهاوبی  چهاای  سیسهوم  بود. ماد  و  سا( نجپ
 قطعهه  ها باای اسوااحت روز 40 تا 30 شامل مطالعه

 حدود به ها آن ارتفا  که زمانی تا گیاهان چاای و بود
 عبهارت  بهه  یابهد.  کاهش زمین سطح از موا سانوی 10

 مورد منطقة در ای گونه به تناوبی چاای سیسوم دیگا 
 از مها   6 تقایبهاا  چااگها   که بود شد  مدیایت مطالعه

 عهالو    بهه  کنهد.  اسهوااحت  دیگها  ما  6 و چاا سا(
 از چهاا  درصد 50 تا 40 :از بود عبارت مووسط چاای
 و حفه   باع  که ای گونه به گیاهان هوایی های اندام
 شود. خوراک خوش های گونه بقای

 ریشهة  مورفولوژیهک  خصوصهیات  در چهاا  تأثیا
Brachiaria decumbens و گیههای انههداز  طایههق از 

 سهایت  دو در گونهه  ایهن  ریشهة  خصوصیات مقایسة
 ریشه مورفولوژیک خصوصیات شد. تعیین الذکا فو 
 شد. ارزیابی [18  17] توسط شد  توصیف روش طبق

 ةنمونه  باداشت :از بود عبارت ها آن ةشد معافی روش
 ؛اوگها  از اسهوفاد   بها  آن اطااف خاک هماا  به ریشه

 بها  شهو و شسهت  طایهق  از خاک از ها ریشه جداکادن
 خصوصههیات گیههای انههداز  هایههتن در و ؛آب جایههان

 اسکنا. با ریشه

                                                      
1. Kedah- Kelantan 
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 مطالعه مورد منطقة خاک و گیاهی پوشش خصوصیات .1 جدول

 چاانشد  ةمنطق چااشد  ةمنطق خاک یا گیا  موغیا

 8/86 8/59 )درصد  گیاهی پوشش
 5/132 2/160 مابع  موا خشک/ ةماد )گام تولید

 7/22 9/10 مابع  موا )گام/ باگ تش
 0/5 0/25 رصد )د لخت خاک

 6/3 2/4 )درصد  ریز  سنگ
 

 و تیمهار  هها  از ریشه ةنمون چهار مطالعه  این در
 مغهزی   ة)اسووان نمونه واحد سه از موشکل نمونه ها
 شهد.  باداشهت  تیمهار  ها در نمونه شانزد  مجموعاا و

 تها  [10] گیها   ةیقه  ماکهز  از مسوقیماا ریشه های نمونه
 ةریشه  اوگها  از وفاد اسه  با خاک یموا سانوی 30 عمق
 موها  سهانوی  1500 )حجهم  موها  سانوی 8 قطا با 1واحد

 Eijkelkamp Agrisearch شهاکت  سهاخت  مکع  

Equipment از جلهوگیای  بهاای  .شهد  باداشت هلند 
 آلومینیهومی  ور  در هها  نمونهه  بالفاصله شدن  خشک
 -18 دمهای  در آزمایش بعدی ةماحل تا و شد پیچید 

 مهورد  گیاههان  .[18] شهد  ریدا نگهه  گااد سانوی ةدرج
 سیسوماتیک روش به ریشه  ةنمون باداشت باای  نظا

 روش بههه بههاداری نمونههه دلیههل دند.شهه انوخههاب
 شهد   انوخهاب  گیهاهی  های پایه که بود آن سیسوماتیک

 ماننهد  ظهاهای  مشخصهات  نظها  از امکان حد تا باید
 بهه  باشهند؛  مشابه یقه قطا و پوشش  تاج قطا ارتفا  
 قهاار  دام چهاای  معهاض  در یکسهان  ورطه  به  عالو 

 اطههااف گیاهههان کههه اسههت طبیعههی باشههند. داشههوه 
 گیاههان  از بهیش  دام تجمهع  نقهاط  سایا و آبشخوارها

 در دام دسهوا   از دور نقهاط  سهایا  و حصهارها  کنار
 از باید ها نمونه ةهم همچنین  دارند. قاار چاا معاض
 فیزیکی خصوصیات نظا از که شد می باداشت نقاطی

 در بهود.  مهی  مشهابه  امکهان  حد تا زمین شی  و کخا
 موارد رعایت تصادفی  روش به باداری نمونه صورت

 نبود. پذیا امکان فو 

                                                      
1. Single Root Auger 

 در ریشهه  موغیاهای خصوصیات ةمطالع منظور به
 ریشهه   با هماا  )خاک ها نمونه خاک  مخولف اعما 

 تها  10  10 تا صفا یعنی ه موای سانوی 10 ةقطع سه به
  سههپس شههدند. بایههد  ه موهها سههانوی 30 تهها 20 و  20

 قهاار  آب ظاف داخل در ساعت 24 مدت به ها نمونه
 قطعهه  هها  خاک  از ها ریشه تفکیک باای شدند. داد 

 داد  شهو و شست دست با آب مالیم جایان زیا نمونه
 خهاک  از هها  ریشه دست و آب جایان کمک با تا شد
 هبه  الهک  یهک  هموار  عمل  این طو( در ند.شو جدا
 تها  بهود  شهد   داد  قهاار  زیها  در موها  میلی 2/0 ةازاند

 نشهوند  خارج دسوا  از خاک از جداشد  های ریشه
 بهه  خهاک   از هها  ریشهه  کامل جداکادن از پس .[14]

 حفه   و شهدن  پالسهید   و خشک از جلوگیای منظور
 ةکیسه  داخهل  در هها  نمونهه  ها  ریشه تازگی و شادابی

 -18 دمهای  در و شهد  داد  قاار مخصوص پالسویکی
 بعههد  ةماحلهه در شههد. داری نگههه گههااد سههانوی ةدرجهه

 حالهت  بهه  اتها   دمهای  در ریشهه  ههای  نمونه نخست
 جهنس  از ای سینی درون  سپس .شد باگاداند  طبیعی

 آب  افههزودن بهها  و شههد داد  قههاار شههفاف اکایلیههک
 داخهل  ههای  ریشهه  شدند. معلق آب در کامالا ها ریشه
 شدند تفکیک یگاهمد از امکان حد تا آب از اپُ سینی

 شهود.  حاصهل  همپوشانی حداقل با همگن پوشش تا
 2ریشه اسکنا مسطح ةصفح روی با سینی  نهایت در

 قاار کانادا Regent Instruments Inc. شاکت ساخت
 بها  رقهومی  عکهس  یهک  ریشهه  ةنمون ها از شد. داد 

                                                      
2. WinRhizo Root Scanner 
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 اسهکنا  توسهط  ایهن   ها در نقطه 400 تفکیک قدرت
 گاافیکهی  افهزار  نهام  نمنهدی توا از اسوفاد  با شد. تهیه

 شهامل  ه ریشه مورفولوژیک خصوصیات ریشه  اسکنا
 ریشههه سههطح مسههاحت   موهها سههانوی) ریشههه طههو(

 حجهم  و  موها   )میلهی  قطها  مووسط مابع   موا سانوی)
 از پهس  شهد.  گیهای  انهداز   ه مکع   موا )سانوی ریشه
 در ریشهه  ههای  نمونهه  فهو    خصوصیات گیای انداز 
 ساعت 48 مدت به گااد سانوی ةجدر 65 دمای با آون

 از اسهوفاد   بها  شهد   خشهک  ههای  نمونهه  شهد.  خشک
 ةمحاسهب  بهاای  گهام  001/0 دقهت  با دیجیوا( تاازوی

 شدند. توزین 1ریشه وزن
 واحهد  در ریشهه  توزیهع  چگهونگی  تعیین منظور به
 وزن تهااکم   2ریشه طو( تااکم فاکوورهای  خاک حجم
 5ریشهه  محجه  تهااکم  و  4ریشهه  سهطح  تهااکم   3ریشه

 واحهد  در ریشهه  )طهو(  ریشه طو( تااکم شد. محاسبه
 از  مکع  موا سانوی در موا سانوی حس  با خاک حجم
 حجهم  بهه  نمونهه  قطعهه  ها در ریشه طو( تقسیم طایق
 تهااکم  شد. محاسبه مکع   موا سانوی 500) نمونه ةقطع
 نمونه قطعه ها در ریشه وزن تقسیم طایق از ریشه وزن

 موها  سهانوی  در گهام  میلهی  سه  ح با قطعه آن حجم به
 تقسهیم  طایق از ریشه سطح تااکم شد. محاسبه مکع 

 آن حجهم  بهه  نمونهه  قطعهه  ها در ریشه سطح مساحت
 مکعه   موها  سهانوی  در مابهع  موا سانوی حس  با قطعه

 حجهم  تقسهیم  طایق از ریشه حجم تااکم شد. محاسبه
 حسه   بها  قطعهه  آن کهل  حجهم  با قطعه ها در ریشه
 شد. محاسبه مکع  موا سانوی در مکع  موا سانوی

 ها  داده تحلیل و تجزیه
-Shapiro آزمهون  با  توزیع بودن ناما( نظا از  ها   داد

Wilks  بههها  واریهههانس همگنهههی نظههها از  همچنههین 

                                                      
1. Root mass 
2. Root length density (RLD) 
3. Root mass density (RMD) 
4. Root surface area density (RSD) 
5. Root volume density (RVD) 

 چاا تأثیا تعیین باای شدند. بارسی  Leven’sآزمون
 رد خههاک عمههق و چههاا موقابههل اثهها همچنههین و

 ه واریهانس  تجزیة آزمون با ها داد  ریشه  خصوصیات
 اعما  شدند. تحلیل و تجزیه ه6مکار های گیای انداز 
 گافوهه  نظها  در مکهار  های گیای انداز  عنوان به خاک
 اثها  ةمقایسه  باای مسوقل یها نمونه با t آزمون از شد.

 ضههای  از شههد. اسههوفاد  نیمعهه عمههق ههها در چههاا
 از باخههی ةرابطهه بارسههی بههاای پیاسههون همبسههوگی
 در هها   نمیهانگی  تفاوت شد. اسوفاد  ریشه خصوصیات

 شد. گزارش درصد 5 داری معنی سطح

 نتایج
 ةگونه  ةریشه  طهو(  بها  مووسط شدت با تناوبی چاای

Brachiaria decumbens در آن ةریشه  طو( تااکم و 
 )جهدو( < P) 05/0( نداشهت  تهأثیا  خاک حجم واحد

 10-0) سهطحی  عمهق  در آن تااکم و ریشه طو(  .2
 خهاک   موها  سانوی 30-20) تحوانی عمق و  موا سانوی

 نداشههت تفهاوت  چاانشههد  و چااشهد   سهایت  دو در
)05/0 (P >)20-10) میهانی  عمهق  در ولی   3 )جدو 

  .3 )جهدو( > P) 05/0( بود موفاوت خاک  موا سانوی
 و ریشهه  طهو(  بها  خاک عمق و چاا تیمار موقابل اثا

 نداشهت  تهأثیا  خاک حجم واحد در ریشه طو( تااکم
)05/0(P > )3 )جدو.  

 مسهاحت  نظها  از چاانشد  و چااشد  سایت بین
 خاک حجم واحد در ریشه سطح تااکم و ریشه سطح

 )جهدو(  < P)05/0 (نداشت وجود داری معنی تفاوت
 خهاک   موها  سهانوی  20-10) میهانی  عمق در فقط  .2

 سهه  از بهیش  چااشد  سایت در ریشه سطح مساحت
 )جهدو( > P) 05/0( بهود  چاانشد  سایت در آن باابا

 موغیها  ایهن  رد خهاک  عمق و چاا تیمار موقابل اثا  .3
  .3 )جدو( < P)05/0 (نبود دار معنی

                                                      
6. Repeated measures 
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  Brachiaria decumbens ةگون ةریش مورفولوژیک های یرمتغ بر بلندمدت متوسط چرای تأثیر .2 جدول
 خاک حجم در آن ةریش توزیع چگونگی و

  مورفولوژیک موغیا

 ریشه

  معیار خطای چاا تیمار

(SE  
F 

  ریشه توزیع موغیا

 خاک در

  معیار خطای چاا تیمار

(SE  
F 

 چاانشد  چااشد  چاانشد  چااشد 

†3/1031 (cm) ریشه طو( a 5/1275 a 4/120  1/4  
  ریشه طو( تااکم

(cm/cm3) 

1/2 a 6/2 a 2/0  1/4  

cm2  1/264) ریشه سطح a 9/211 a 4/36  1/2 5/0 (cm2/cm3) ریشه سطح تااکم  a 4/0 a 07/0  ½ 

9/8 (cm3) ریشه حجم a 2/7 a 3/4  0/3 02/0 (cm3/cm3) ریشه حجم تااکم  a 01/0 a 007/0  0/3  

6/946 (mg) ریشه وزن b 8/589 a 6/91  2/15 9/1 (mg/cm3) ریشه وزن تااکم  b 2/1 a 0/3  9/12  

8/0 (mm)  ریشه قطا a 7/0 a 0/2  2/0       

 دارند. دار معنی تفاوت 05/0 سطح در اوتموف کوچک حاوف با ردیف ها در ها میانگین
 است. موا سانوی 30 تا صفا عمق در مابوطه موغیا میانگین مقدار ةدهند نشان †

 
 تحهت  خاک در ریشه حجم تااکم و ریشه حجم

 )جدو( < P)05/0( نبود بلندمدت مووسط چاای تأثیا
 خهاک   موها  سهانوی  30-20) زیهاین  عمق در فقط  .2

 داری معنهی  طهور  بهه  ااشهد  چ سایت در ریشه حجم
)05/0 (P <افهزایش  بها  بهود.  چاانشد  سایت از بیش 

 یافهت  کاهش خاک حجم واحد در ریشه حجم عمق
 این رد خاک عمق و چاا تیمار موقابل اثا  .3 )جدو(

  .3 )جدو( < P)05/0 (نبود دار معنی موغیا
 موقابل اثا و خاک  عمق  بلندمدت مووسط چاای

 گونة ریشة وزن در داری معنی تأثیا خاک عمق و چاا
Brachiaria decumbens در آن ریشهة  وزن تااکم و 

  .3 و 2 )جدو( > P)05/0( داشت خاک حجم واحد
 بیش درصد 60 چااشد  سایت در ریشه وزن مووسط

 > P)05/0( بههود چاانشههد  سههایت در آن مقههدار از
 در ریشهه  وزن خهاک   عمهق  سهه  هها  در  .2 )جدو(
 چاانشهد   سایت در آن مقدار از بیش چااشد  سایت

   10-0) زباین عمق در که  طوری به ؛> P)05/0( بود
 خهاک    موها  سانوی 30-20) زیاین و   20-10) میانی

 49  درصد 62 تاتی  به چااشد  سایت در ریشه وزن
 سهایت  در آن مقهادیا  از بهیش  درصهد  103 و درصد 

  .3 )جدو( بود چاانشد 

 دو در Brachiaria decumbens ونةگ ةریش قطا
 توسهط  بلندمهدت  در مووسط شدت با د چااش سایت

  < P)05/0( نداشهت  تفهاوت  چاانشهد   تسای و گاو
-20) زیهاین  و  20-10) میهانی  عمق در . 2 )جدو(

 چااشهد   سهایت  در ریشهه  قطها  خاک   موا سانوی 30
 در مقادیا آن از بیش درصد 72 و درصد 50 تاتی  به

 اثهها  .3 جههدو()> P) 05/0( بههود چاانشههد  سههایت
 دار معنهی  موغیا این رد خاک عمق و چاا تیمار موقابل

  .3 )جدو( < P)05/0 (نبود

 گیری نتیجه و بحث
 انهد  گسواد  و سطحی ای ریشه سیسوم دارای گندمیان

 رشهد  انهد.  شهد   تشهکیل  نابجا های ریشه از عمدتاا که
 در حوهی  و پویاسهت  بسهیار  چندسهاله  گندمیان ةریش
  [.4] یابد می ادامه هوایی های ماندا خواب زمان
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 ةریش مورفولوژیک های متغیر رد خاک عمق و چرا تیمار متقابل تأثیر و خاک مختلف اعماق در بلندمدت متوسط چرای تأثیر .3 دولج
 خاک حجم واحد در آن ةریش توزیع چگونگی و Brachiaria decumbensةگون

 مورفولوژیک موغیا
 ریشه

  خاک عمق
(cm  

 t یانگینم تیمار
  توزیع موغیا عمق × تیمار

 خاک در ریشه
 t میانگین

 عمق × تیمار

F P F P 

  cm) ریشه طو(

0-10 
 a3/1993 چااشد 

94/1- 

 ریشه طو( تااکم 06/0 8/2
 (cm/cm3) 

a8/3 
40/1 - 

9/2 06/0 

 a1/2270 a5/4 چاانشد 

10-20 
 a7/770 چااشد 

26/3- 
a5/1 

26/3 - 
 2/1127b b2/2 چاانشد 

20-30 
 a1/383 چااشد 

46/0- 
a7/0 

46/0 - 
 a9/429 a8/0 چاانشد 

  cm2) ریشه سطح

0-10 
 a5/609 چااشد 

17/0- 

 ریشه سطح تااکم 5/0 4/0
 (cm2/cm3) 

a2/1 
17/0 - 

4/0 5/0 

 a2/551 a2/1 چاانشد 

10-20 
 a8/123 چااشد 

14/3 
a2/0 

10/3 
 b1/39 b08/0 چاانشد 

20-30 
 a1/59 چااشد 

65/1 
a1/0 

65/1 
 a4/42 a08/0 چاانشد 

  cm3) ریشه حجم

0-10 
 a1/24 چااشد 

11/0 

1/0 7/0 
 حجم تااکم

 (cm3/cm3)ریشه

a04/0 
11/0 

1/0 7/0 

 a0/20 a04/0 چاانشد 

10-20 
 a9/1 چااشد 

67/0- 
a004/0 

49/0 - 
 a4/1 a003/0 چاانشد 

20-30 
 a7/0 چااشد 

24/3 
a001/0 

24/3 
 b3/0 b001/0 چاانشد 

  mg) ریشه وزن

0-10 
 a8/1971 چااشد 

51/3 

6/5 01/0 
 وزن تااکم

 (mg/cm3)ریشه

a4/4 
10/3 

6/5 01/0 

 b8/1219 b4/2 چاانشد 

10-20 
 a1/685 چااشد 

68/1 
a3/1 

81/0 
 b1/460 b9/0 چاانشد 

20-30 
 a5/182 چااشد 

44/3 
a6/0 

49/2 
 b1/90 b2/0 چاانشد 

  mm) ریشه قطا

0-10 
 -a39/1 25/0 چااشد 

2/0 6/0 

     
       a50/1 چاانشد 

10-20 
      a51/0 41/3 چااشد 

       b34/0 شد چاان

20-30 
      a50/0 27/7 چااشد 
       b29/0 چاانشد 

 دارند. دار معنی تفاوت درصد 5 سطح در اند؛ شد  مشخص موفاوت کوچک حاوف با که خاک نمعیّ عمق ها در میانگین مقادیا
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 قابههل طههور بههه ریشههه مورفولوژیههک هههایموغیا
 مخولف های نهگو بین و گونه یک گیاهان بین توجهی
 عهالو    بهه  [.7] کنهد  مهی  فها   زمهان  طو( در گیاهی
 فیزیکی خصوصیات و  گیا  رشد ةماحل ها  دام چاای

 اثا انگیاه ریشة خصوصیات رد هم خاک شیمیایی و
 در ریشهه  اساسهی  نقش به توجه با [.13  3] گذارد می

 شهاایط  در چهه  و عهادی  شهاایط  در چهه  گیها   بقای
 و فههم  ههوایی   ههای  انهدام  شهدن  قطهع  مانند  بحاانی

 بهه  واردشهد   ههای  تهنش  به ریشه واکنش سازی کمّی
 عوامهل  و  انسهان   دام  توسهط  گیها   ههوایی  های اندام

 یها  رطوبت که ه خشک مناطق مااتع در ویه  به طبیعی 
 بسیار انده گیاهان رشد ةمحدودکنند عامل غذایی مواد
 است. مهم

 حجم و سطح  قطا  طو(  مووسط مطالعه  این در
 تهااکم  موعاقباا و Brachiaria decumbens گونة ریشة

 چهاای  تحهت  چااگها   در خاک حجم واحد در ها آن
 از شد  حفاظت چااگا  و گاو توسط بلندمدت مووسط

 نداشت. تفاوت بلندمدت در چاا
 گونهة  ریشهة  طهو(  در تهأثیای  چاا تکاار و زمان

Andropogon geradii قطهها ولههی [ 17] نداشههت 
 مهداوم  چهاای  اجاای با Andropogon geradiiریشة

 زیهاین  و میهانی  عمق دو در ریشه قطا یافت. کاهش
 ةمنطقه  در آن مقهدار  از بیش چااشد  ةمنطق در خاک

 مورفولهوژیکی  موغیها  دو طهو(   و قطها  بود. چاانشد 
 قطا  [.9] گذارند اثا غذایی مواد جذب رد که اند ریشه
 جهذب  بها  اندتو می چااشد  گیاهان در ریشه تا  بزرگ
 اسهت  شهد   بیان باشد. ماتبط گیا  توسط غذایی مواد
 عمها  طهو(  )قطهور   ضهخیم  و درشهت  های ریشه که

 [.3] دارنهد  زیهادی  غذایی مواد جذب قدرت و بیشوا
 در زیهاد  جهذب  قهدرت  و بیشهوا  عمها  طهو(  داشون
  اسهت  اهمیهت  حهائز  بسهیار  دام چاای تحت چااگا 
 توسهط  وارد  فشهار  دلیهل  بهه   ها چااگا  این در چون

 همچنهین   اند. نابودی معاض در بیشوا ها ریشه ها  دام

 مهواد  از غنهی  خهاک   هها  دام فضهوتت  ةتخلی دلیل به
 رفهون  ازبهین  خطها  دیگها   عبهارت   بهه  اسهت.  غذایی
 بیشهوا  زیهاد  انشهعاب  بها  و کوچک قطا با ییها ریشه
 های ریشه به دام چاای تحت گیاهان نویجه  در است.
 تحمهل  را ها دام چاای فشار بووانند تا دارند نیاز قطور

 سهایا  و خهاک  ازت جهذب  در باتیی توانایی و نندک
 گونههة کههه رسههد مههی نظهها بههه باشههند. داشههوه عناصهها

Brachiaria decumbens  مهواد  حداکثا جذب باای 
 تمایهل  هها  ریشه قطا افزایش به بیشوا خاک  از غذایی

 تحهت  ةمنطق در  دلیل همین به ها. ریشه طو( تا دارد
 ةمنطق در که حالی در بود. بیشوا ریشه قطا دام  چاای

 بهودِ کم دلیل به  چون بود. بیشوا ریشه طو( چاانشد  
 گیها    دام  چهاای  فاقهد  ةمنطقه  خهاک  در غذایی مواد

 دوانهی  ریشهه  غهذایی  مهواد  یهافون  بهاای  است مجبور
 عهالو     به بیفزاید. ریشه طو( به و دهد انجام بیشوای

 اسهت  ممکن چااشد  ةمنطق در ها یشهر تا بزرگ قطا
 ماننهد   خاک فیزیکی خصوصیات رد ها دام دتادّ اثا با

 بیهان  باشهد.  مهاتبط   خاک مقاومت و مخصوص وزن
 فشهادگی  افزایش به واکنش در ها ریشه که است شد 
 .[12] شوند می تا ضخیم خاک

 ةمنطقهه دو در ریشههه سههطح مسههاحت میههانگین
 ههم  مشهابهی  ةنویج هک بود مشابه چاانشد  و چااشد 
 و طهو(  میانگین بودن مشابه .[12] است شد  گزارش

 توانهد  می نشد چاا و چااشد  ةمنطق دو در ریشه قطا
 را منطقهه  دو بهین  در ریشهه  سهطح  مساحت یکسانی
 قطها  و طهو(  از تهابعی  ریشهه   سطح زیاا  کند توجیه
 20-10) میهانی  عمهق  در ریشهه  سهطح  اسهت.  ریشهه 
 از بیشهوا  درصد 217 چااشد  ةمنطق خاک  موا سانوی
 در ریشهه  قطها  عمهق   همین در بود. چاانشد  ةمنطق

 ةمنطقهه در آن از بههیش درصههد 50 چااشههد  ةمنطقهه
 در عمق این در ریشه طو( که حالی در بود. چاانشد 
 منطقههة در آن از کموهها درصههد 31 چااشههد  منطقههة

 گونهة  در کهه  گفهت  تهوان  مهی  بنابااین  بود. چاانشد 
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Brachiaria decumbens با بیشوای رابطة ریشه قطا 
 سهطح  پیاسهون  همبسهوگی  ضای  دارد. ریشه سطح
 درصهد  69 و 80 تاتیه   به ریشه قطا و طو( با ریشه
 بود.

 Brachiaria گونهة  ةریشه  حجهم  کلهی   طور به

decumbens از بیشهوا  درصهد  23 چااشهد   منطقة در 
 به  .2 )جدو( بود چاانشد  منطقة در آن ریشة حجم

 30-20) زیههاین عمههق در ریشههه جههمح عههالو  
 بهیش  درصد 133 چااشد  سایت در خاک موا  سانوی

 باید بود. چاانشد  سایت در عمق این در آن مقدار از
 اسهت.  ریشهه  قطا و طو( از تابعی ریشه حجم گفت
 و اصهلی  عامهل   ریشه طو( احوماتا که است شد  بیان

 بهاعکس   [.11] اسهت  گنهدمیان  ةریش حجم رد ثاؤم
 در مهؤثاتای  موغیها   ریشه  قطا که است شد  گزارش
 اسههت Andropogon gerardii گونههة ریشههة حجههم

 دوم محقههق هههای یافوههه بهها مطالعههه ایههن نوههایج [.17]
 گونههة ریشههة حجههم کههه معنهها بههدین دارد. مشههابهت

Brachiaria decumbens همبسهوگی  آن ریشة قطا با 
 همبسوگی ضای  آن. ریشة طو( با تا داشت بیشوای
 ایهن  ریشهة  قطها  و طهو(  بها  ریشه حجم بین نپیاسو
 در بنههابااین  بههود. درصههد 95 و 51 تاتیهه  بههه گونههه

 ةریشه  قطها  بها  Brachiaria decumbens های چااگا 
 داشت. انوظار توان می را بیشوا ةریش حجم تا  بزرگ

 مووسهط  چهاای  تحهت  ةمنطقه  در ریشه کل وزن
 تاتیه   بهه  بلندمهدت  در چاانشهد   ةمنطق و بلندمدت

 وزن زیهادبودن  بهود.  هکوهار  در کیلوگام 221 و 355
 نامحقق سایا توسط چاا تحت  چااگا  خاک در ریشه

 در ریشهه  زیاد وزن [.21  15] است شد  گزارش هم
 از ناشههی تههنش دلیههل بههه احومههاتا چااشههد  ةمنطقهه

 رشهد  افهزایش  باع  که است دام چاایی های فعالیت
 قلهیم ا شهاایط  در اگاچهه  شهود.  مهی  آن وزن و ریشه

 ساعت به غیافعا( و ماد  های ریشه ماطوب اسووایی
 ةمهاد  ههای  ریشهه  نقهش  شهوند   مهی  تجزیه و پوسید 

 چااگا  در ریشه وزن زیادبودن در ها نمونه در موجود
 چههون  شههود گافوههه نادیههد  توانههد نمههی چااشههد 

 و ماتع سطح در تادد قبیل از  دام چاایی های فعالیت
 تشهدید  را گیاههان  شهة ری ماگ سبز  های اندام چاای

 و مهاد   ههای  ریشهه  وجهود  احومها(  بنابااین  کند. می
 چهاای  تحت چااگا  از حاصل های نمونه در غیافعا(

 بها  خهاک  حجهم  واحد در ریشه وزن است. بیشوا دام
 در داشهت.  داری معنهی  کهاهش  خهاک  عمهق  افزایش
 Brachiaria ریشههة وزن کههه شههد مشههاهد   بازیههل

brizantha [.19] یافهت  کاهش خاک عمق افزایش با 
 Panicum ریشههة وزن کههه اسههت شههد  گههزارش

maximum عمهق  افهزایش  بها  خهاک  حجهم  واحد در 
 .[8] یافت کاهش خاک

 خهاک  عمق افزایش با گیاهی  های گونه اغل  در
 60 مطالعهه   ایهن  در [.19] یابد می کاهش ریشه طو(

 Brachiaria گونههة ریشههة طههو( تههااکم از درصههد

decumbens موها   سهانوی  10-0) خاک رویین تیة در 
 تااکم از درصد 80 که است شد  گزارش داشت. قاار
 موها  سهانوی  10 در Lolium multiflorum ریشهة  طو(
 زیهاد  تماکهز  [.18] شهود  می موماکز خاک رویین تیة

 طبیعهی  ماهیهت  با عالو   رویین خاک در ریشه طو(
  اند سطحی های ریشه دارای که  گندمیان ةریش سیسوم

 سهطحی  خهاک  در غذایی مواد زیاد تجمع با تواند می
 [.12] باشد ماتبط هم

 بلندمهدت  در مووسهط  شدت با گاو تناوبی چاای
 گونهة  ریشهة  مورفولوژیک خصوصیات در منفی تأثیا

Brachiaria decumbens ةریشه  توزیهع  چگهونگی  و 
 سیسهوم  که گافت نویجه توان می نداشت. خاک در آن

 واردنکهادن  نظها  از طمووسه  شهدت  با تناوبی چاایی
 و بود  پایدار بلندمدت در فو  گیا  ریشة به خسارت

 گیاهی پوشش چون  کند پیدا ادامه اطمینان با تواند می
 و بهود  شهد   مطالعهه  ةگونه  از موشهکل  عمهدتاا  چااگا 
 ناچیز  مهاجم های گونه جمله از  گیاهان سایا حضور
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 هها  در خاک و توپوگاافی خصوصیات  همچنین .بود
 هها  بنهابااین   بهود.  مشابه نشد  و چااشد  سایت دو

 کهامالا  ریشهه  موفولوژیهک  خصوصیات در تغییا گونه
 بهه  Brachiaria decumbens ریشة واکنش به مابوط
 نوهایج  کهه  شهود  تأکیهد  اسهت  تزم اسهت.  دام چاای
 حضور چگونگی ةکنند بیان فقط تحقیق این از حاصل
 هها  ریشهه  توانایی و کارکاد به و است خاک در ریشه

 کهه  است آن دیگا ةنکو ندارد. ارتباطی نقش ایفای در
 ریشهة  خصوصهیات  رد دام چهاای  تأثیا ارزیابی نوایج

 و مهاد   یهها  ریشه وجود دلیل به است ممکن انگیاه
 خصوصهیات  نقهش  همچنهین  و هها  نمونه در غیافعا(
 ریشهه  موفهاوت  کهارکاد  در خاک شیمیایی و فیزیکی

 نباشهد.  تفسیا قابل  یقدق طور به عناصا  جذب باای
 ماطوب مناطق در وسیع نسبواا مااتع وجود به توجه با
 در توانهد  مهی  مشهابهی  تحقیقات ایاان  ماطوب نیمه و

 مخولف های شدت و مدیایوی عملیات تأثیا خصوص
 کلید گیاهی های گونه ةریش خصوصیات رد دام چاای

 شود. انجام غال  و
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