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    چكيده
مندی این گونه با بهره ای چندساله در مناطق گرمسيری است.یکي از گندميان علوفه (Cymbopogon olivieri)مرتعي پوتار  گونه    

باشد. تنوع در که مختص مناطق گرم بوده دارای سازگاری بسيار باالیي در مراتع استان خوزستان مي C4از فتوسنتز نوع 
های منظور ارزیابي جمعيتهای آن شده است. بهجمعيتعلوفه هایي در فنوتيپ و عملکرد های این گونه موجب بروز تفاوترویشگاه

سپس در  های آن در استان خوزستان مشخص شد.های صحرایي رویشگاههای هرباریومي بررسي و با پيمایشابتدا آدرس گونه پوتار
های مختلف استان برداشت و اقدام به کشت آنها در ایستگاه تحقيقاتي باغملک جمعيت شناسایي شده از رویشگاه 7زمان مناسب بذر 

صفات مورد نظر از هر جمعيت،  گيریبرای اندازه استقرار مورد ارزیابي قرار گرفتند. (، پس از1390-1393مدت سه سال )شد و به
متری سطح زمين شد و سانتي 5پالت سه مترمربعي، از ارتفاع  3هان در های هوایي گيااقدام به برداشت اندام ظهور سنبلهدر مرحله 

گراد درجه سانتي 70های هوایي در دمای ملکرد خشک علوفه، انداممنظور تعيين عها بهپس از شمارش تعداد پنجه و ارتفاع بوته
های مورد ارتفاع بوته و تعداد پنجه بين جمعيت از نظر عملکرد علوفه خشک، ساعت در آون خشک و توزین شدند. 48مدت به

ال سوم پس از استقرار مربوط به در س Cymbopogan olivieriدار مشاهده شد. باالترین عملکرد علوفه از گونه بررسي اختالف معني
 مسجدسليمان با حدود توليد-و مسير اهواز بردمار-سد دز، مسجدسليمان-ترتيب از مناطق دزفولشده به آوریهای جمعجمعيت

گرم علوفه خشک در مترمربع  100 شهيون با حدود توليد-آبگاه و دزفول-گرم علوفه خشک در مترمربع و پس از آن شوشتر 110
 50گاومير با رشد طولي بيش از -آبگاه و دزفول سردشت-سد دز، شوشتر-های مربوط به دزفولنظر ارتفاع بوته جمعيت از بود.

پنجه، باالترین و جمعيت مسير  125سد دز با -از نظر ميانگين تعداد پنجه در بوته جمعيت دزفول متر برتری آماری داشتند.سانتي
 پنجه، کمترین تعداد پنجه در بوته را داشتند. 69مسجدسليمان با ميانگين حدود  -اهواز

 

 .Cymbopogon olivieri، جمعيت: علوفه خشک، پنجه، ارتفاع بوته، کلیدیهای واژه
 

 مقدمه
های بومي با عملکرد مطلوب توليد علوفه و استفاده از گونه

رشد و استقرار سریع به دليل سازگاری با شرایط آب و هوایي 
گياهي ها برای اصالح و احياء پوششیکي از بهترین گزینه

در مراتع   Cymbopogan olivieriي رتعگونه م باشد.مراتع مي

صورت طبيعي وجود گرم استان خوزستان به استپينواحي نيمه
شناسي گياهي از نظر گياه.    al et(Behnamfar(2015 ,.د دار

 50-20ای متراکم، ساقه راست به ارتفاع علفي چندساله، پشته
 .است ساده و کلميسبز صاف و بدون کرک، به رنگ  متر،سانتي

نخي شکل، با دو سطح زبر، به طول  تقریبا ها خطي،پهنک برگ
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های متر، بدون کرک، غالفميلي 2-1و عرض  مترسانتي 35تا 
 15به طول تا  متراکم پانيکولآذین گل و دون کرکبای قاعده
یکي از گياهان با ارزش مرتعي این گونه  .باشدمي مترسانتي

 ،گرددوزستان توصيه مياحيای مراتع استان خبرای است که 
ای قابل توجهي در مناطق گرم و خشک ارزش علوفهزیرا 
که گندميان یکساله در این مناطق بزودی از بين ویژه آنبهدارد، 

به دليل داشتن اسانس در . (Mozaffarian, 1999)روند مي
های خود بيشتر دارای ارزش حفاظت خاک بوده و عالوه برگ

های ميداني بررسي برخوردار است.بر آن از خواص دارویي 
این  هایرویشگاههای اقليمي در وجود تفاوتدهد که نشان مي

 ،هایي در فنوتيپموجب بروز تفاوت خوزستان در استان گونه
 آن شده است یهاجمعيتعلوفه  وضعيت رشد و توليد

2015) ., al et(Behnamfar . Pabo (1969) گزارش  نيز در
ای مناسب عنوان گونهع ایران این گونه را بهمطالعه خود از مرات
ای برای احياء مراتع توصيه نموده های علوفههمراه با سایر گونه

که قادر است شرایط آب و هوایي تابستان خوزستان را  است
 .متر بارندگي کامال سازگار استميلي 200تحمل نماید و با 

 Hovaizeh (1993) فنولوژی  و معرفي در
 گرم استپ مراتع اصالح رایب  olivieri Cymbopogon گونه

 استان در گياه این رشد حداکثرکه  نمایدمي بيان خوزستان،

 در کهطوریبه  ،باشدمي پایيز اوایل تا بهار اوایل از خوزستان

 را آن آبي شرایط کشت در بار سه حداقل توانمي مدت این

 سنگهای ماسه .داد قرار مستقيم چرای تحت یا و کرد برداشت

 هاسنگ تخته شکاف همچنين کنگلومرایي، هایتپه یا و خشک

 این رویش مناطق مهمترین از ماسه با همراه سنگي هایدشت و

 فشرده الیه یک با اغلب زبر و خشن بافت خاک .است نباتات

عمق در آهکي الیه دارای یا گچي و سخت هایخاک و باال در
 هاخوشه ظهور اسفند، اوایل رشد آغاز زمان .مختلف است های

 اواسط بذر ریزش و خرداد اوایل بذر رسيدن فروردین، اواسط

پس از  Soltanipoor  (2009)و  Asadpour.است خردادماه
ر استان د  olivieri Cymbopogon گونه اکولوژی اتبررسي 
 ها،تپه ارتفاع، کم کوهستاني اراضي در کهکردند اعالم  ،هرمزگان

 مجموعه دار،سنگریزه هایواریزه فوقاني، هایتراس و هافالت

 فصلي هایرودخانه پهن بستر و ایدامنه هایواحدها، دشت

 بيشتر را گونه این اصلي هایتيپ اما؛ دهدمي تيپ تشکيل

 این کهطوریبه .نمود ماهوری مشاهدهتپه مناطق در توانمي

 استان تپه ماهوری مناطق اصلي هایپوشش از یکي گونه
 گونه عنوانبه تيپ گياهي 31 این گونه در .باشدمي هرمزگان

 همراه هایگونه از یکي عنوانبه تيپ گياهي 90 در و اصلي

 و مختلف آب اقليم پنج این گونه در هایتيپ .شودمشاهده مي
 و گرم خشک بياباني مساحت را بيشترین که وجود داشته هوایي

داده اختصاص  خود به فراخشک معتدل کمترین مساحت را
، شودمي دیده شناسيمختلف زمين واحدهای در گونه ایناست. 

 در واقع ها(رفتکوه و هاآبرفت(تشکيالت کواترنری  کهطوریبه

 و بيشترین دارای هارودخانه و بستر هادشت – هادامنه

- سنگ گل آهک و با شيل همراه- سنگتشکيالت ماسه

مساحت  کمترین دارای مارن و آتشفشاني هایسنگ - کنگلومرا
دارای بافت شني و شني لومي  مناطق بيشتر خاک در .باشندمي
زیمنس بر دسي EC=29/0-38/2و  pH=42/7-28/8با 

مهمترین  Alemi Saied (2014) و  Behnamfar. باشدمتر مي
 Panicum استان خوزستان شامل:گندميان مرتعي گرمسيری 

antidotale،ciliaris Cenchrus، umsdivi Pennisetum 
تغييرات ترکيبات شيميایي  ز نظرارا  olivieri Cymbopogon و

، (WSC) های محلول، کربوهيدرات)CP )پروتئين خام علوفه
 ،(ADF) الياف نامحلول در شوینده اسيدی، (CF) فيبر خام

در طول را   (DMD)خاکستر و ميزان قابليت هضم ماده خشک
در اواخر زمستان تا مرحله  دوبارهاز رویش دوره رشد )از آغ

 پذیری علوفه با این ترکيباتبذردهي( و تعيين ارتباط هضم
نشان داد که آنان نتایج  مورد ارزیابي قرار دادند.

 DMD (72/49 با داشتن باالترین ciliaris Cenchrus گونه
درصد، باالترین درصد خاکستر و  5/10حدود  CP ،(درصد

 4دارای برترین کيفيت در ميان  ADF  و CF کمترین مقدار
با هدف  ،(2014و همکاران ) Behnamfar. گراس مرتعي بود

 راسگ 4و توليد علوفه  استان خوزستان های روانتثبيت شن
سال  4مدت هبها در فواصل بين درختان و درختچهرا  مرتعي

نشان داد که آنان نتایج  مورد ارزیابي قرار دادند.
 مانيزنده درصد 90حدود با  olivieri ymbopogonC گونه

Panicum نسبت به سه گونه مرتعي دیگر برتری داشت )
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antidotale 84 ،درصد divisum Pennisetum 70 و  درصد
 همچنين (.ندداشت مانيزندهدرصد  60دود ح ciliaris. C گونه

در  علوفه خشک کيلوگرم 380زار این گونه در شرایط شن
 مطالعه در، Aria  (2012)و  Asadpour.توليد کردهکتار 

 بيان هرمزگان استان در olivieri Cymbopogon گونه فنولوژی

 به رویشي رشد آغاز دریا سطح ارتفاع از کاهش با که کنندمي

 مرحله دریا سطح از ارتفاع عبارتي با افزایشبه ،افتدمي تأخير

مي آغاز زودتر گياه در حياتي هایفعاليت شروع و رویشي رشد
 و رویشي رشد دوره طول در دریا سطح از ارتفاع بنابراین .شود
 دوره آن افزایش با و نقش دارد حياتي هایپدیده وقوع زمان

 با گونه، این رویشي رشد طورکليبه .گرددمي ترطوالني رویش

رکود  دوره و شروع شده منطقه در بارندگي شروع و دما کاهش
در  .دارد همبستگي محيط خشکي افزایش و هوا شدن گرم با آن

 60تعداد  شدتحقيقي که در ایالت ویومينگ آمریکا اجرا 
های مربوط به فصول سرد و گرم سال در دو کوليتوار از گراس

 منطقه از نظر عملکرد ماده خشک مورد ارزیابي قرار گرفتند.
 -356هر دو ایستگاه در اراضي خشک با متوسط بارندگي 

های لومي بودند. نتایج نشان داد که در متر با خاکليمي 254
 7/3354های فصل سرد بين عملکرد گراس Geierسایت 

( و orchardgrass Latar)مربوط به گونه کيلوگرم در هکتار 
)Bromus )مربوط به گونه کيلوگرم در هکتار  2/8542

1566 erectus های فصل گرم نيز در این سایت بود و گراس
کيلوگرم در هکتار  5/2896 حداقلدارای عملکرد ماده خشک 

( و حداکثر آن gerardii Andropogon 531مربوط به: )
 5/7729با  virgatum Panicum 1417مربوط به گونه 
های تنها گراس که Materiاما در سایت  بود. کيلوگرم در هکتار

رد بررسي قرارگرفتند عملکرد ماده خشک بين سرد مو فصل
Thinopyrum مربوط به گونه کيلوگرم در هکتار  4631

ponticum  مربوط به کيلوگرم در هکتار  5/10609و
هدف  . al et(Hybner(2002 ,. بود tectorum Bromusگونه

آوری و ارزیابي جمعاز اجرای این پروژه تحقيقاتي 
از یکي   )olivieri Cymbopogon( که پوتارهای گونه جمعيت

برترین تا در نهایت  دبوای است مهمترین گندميان علوفه
استقرار مناسب و توليد علوفه  از نظر سازگاری، هاجمعيت

های توليد بذر و اصالح و توسعه پوشش انتخاب و در برنامه
 .قرار گيرندهای مرتعي عرصه

 
 روش تحقيق

 ،شناسایي شدهای این گونه در مراتع استان رویشگاه ابتدا
های مختلف آن از جمعيتآوری بذر اقدام به جمعسپس 
آوری جمعبذرهای . (1)جدول  دگردیهای مرتعي استان عرصه

های شده مورد ارزیابي قرار گرفته و در فصل مناسب در گلدان
ي های حاصل در ایستگاه تحقيقاتاتيلني کشت و نهالپلي

 ×متر 1فواصل با  متر 10 ×متر 10 ابعاد هایي باباغملک در کرت
، در قالب یک طرح آزمایشي اسپليت پالت در از هم متر 1

-1393)و در سه سال متوالي  (1)شکل  کشت شدند زمان،
مورد  ، ارتفاع بوته و تعداد پنجهاز نظر عملکرد علوفه( 1390

از  های صفات مورد نظرگيریبرای اندازه ارزیابي قرار گرفتند.
اقدام  )نيمه دوم فروردین ماه(، ظهور سنبلهدر مرحله  هر جمعيت،

 پالت سه مترمربعي 3در  هانهای هوایي گيابه برداشت اندام
 5، از ارتفاع (برداریبرای نمونهپایه  9 دستيابي به)برای 
هر گياه  هوایيهای اندام کهنحویهب .سطح زمين شد متریسانتي

عمومي مرکز های جداگانه قرار گرفت و به آزمایشگاه در پاکت
 .گردیدمنتقل تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان خوزستان 
گيری ارتفاع پس از شمارش تعداد پنجه در هر بوته و اندازه

مدت گراد بهدرجه سانتي 70در دمای  های هوایياندامها بوته
 برای تعيين عملکرد خشک علوفهساعت در آون خشک و  48

مورد تجزیه SASافزار آماری کمک نرمنتایج به توزین شدند.
 Excelافزار وتحليل آماری قرار گرفت و نمودارها بوسيله نرم

این  باغملک:کلتندر مشخصات ایستگاه تحقيقاتي  ترسيم شدند.
 وقعيتمکيلومتری شمال شهرستان باغ ملک، با  12گاه در ایست

ارتفاع متر  710 و .9S 389670.85),3 34(3494266 جغرافيایي
ساليانه حدود بارندگي متوسط دارای  واقع شده واز سطح دریا 

درصد،  3/50ميليمتر، رطوبت نسبي  2005تبخير  متر،ميلي 555
 1/13ماهيانه  یدرجه، متوسط حداقل دما 9/20 یمتوسط دما

و  49درجه، حداکثر دمای مطلق  5/28و متوسط حداکثر ماهيانه 
  .باشدمي درجه سانتيگراد -5/9حداقل 



 

 رویشگاهیبه همراه خصوصیات  )olivieri Cymbopogon( آوری شده گونه پوتارهای جمعلیست جمعیت -1جدول 

 نام ژنوتيپ ردیف
محل 

 جمعآوری
 وضعيت خاک رویشگاه مهمترین گونههای همراه تيپ غالب منطقه

موقعيت جغرافيایي 

نقطه برداشت 
(UTM) 

ارتفاع از سطح 

دریا نقطه 

 (متر) برداشت 

ميانگين 

بارندگي 

ساالنه 

رویشگاه 

 )ميليمتر(

متوسط دمای 

بيشينه-کمينه 

 رویشگاه

 دزفول 1 1
دزفول- سد 

 دز

Stipa capensis 

Hyparrhenia hirta 

(Salehi et al., 2006). 

Teucrium polium, Stipa 

barbata, Alopecurus Aucheri, 

Medicago polymorpha, 

Cembopogon olivieri, 

Gymnocarpus decander, 

Anchusa strigosa, Erodium 

glaucophllum, Carthamus 

oxyacantha, Periploca aphylla, 

Echinops dichorus, Ziziphus 

nummularia, Ficus carica, 

Nerium indicum, Pistacia 

khinjuk, Astragalus spinosus, 

Vitex angus-castus, Prosopis 

spinosa, Zygophyllum 

eurypterum (Salehi et al., 

2006). 
 

 83659مساحت این تيپ گياهي 

تيپ عرصه گسترش این هکتار است، 

متر از  600تا  500در دامنه ارتفاعي 

های کم ارتفاع و سطح دریاست، کوه

های کم ارتفاع تا نسبتا مرتفع با تپه

های کم درصد، خاک 70تا  15شيب 

دار همراه عميق سنگریزهعمق تا نيمه

 های سنگي فراوانزدگيبا بيرون

., 2006)al et(Salehi . 

39S 249489.05 

3611793.40 541 454/90 
-31/69

21/21 

 مسجدسليمان 2
مسجدسليمان 

 - بردمار

Astragalus spinosa 

Ziziphus nummularia 

(Hovaizeh et al., 

2016). 

Astragalus talemansoransis, 

Teucrium polium, 

Cembopogon olivieri,  

Fagonia bruguieri, 

Hyplophyllum tuberculatum, 

Capparis spinosa, Convolvilus 

oxyphyllus, Ziziphus spina-

christi 

 4347مساحت این تيپ گياهي 

عرصه گسترش این تيپ  هکتار است،

متر از  500تا  300در دامنه ارتفاعي 

های کم ارتفاع تپهسطح دریاست، 

39S 317510.28 

3557733.04 374 418/60 
-31/88

19/29 



 

 نام ژنوتيپ ردیف
محل 

 جمعآوری
 وضعيت خاک رویشگاه مهمترین گونههای همراه تيپ غالب منطقه

موقعيت جغرافيایي 

نقطه برداشت 
(UTM) 

ارتفاع از سطح 

دریا نقطه 

 (متر) برداشت 

ميانگين 

بارندگي 

ساالنه 

رویشگاه 

 )ميليمتر(

متوسط دمای 

بيشينه-کمينه 

 رویشگاه

, Echinopos dichorus 

(Hovaizeh et al., 2016). یافته با بریده بریده و فرسایش

های ماسه سنگي، مارني، گچي و الیه

های کم عمق تا نيمهنمکي و خاک

دار با بافت متوسط تا عميق سنگریزه

 30تا  15های و در شيب سنگين

  et(Hovizeh دارد  درصد استقرار 

., 2016).al 

 اهواز 3
مسير 

 مسجدسليمان

Astragalus spinosa 

Ziziphus nummular 

(Hovaizeh et al., 

2016). 

Astragalus talemansoransis, 

Teucrium polium, 

Cembopogon olivieri, 

Cymbopogon olivieri,  

Fagonia bruguieri, 

Hyplophyllum tuberculatum, 

Capparis spinosa, Convolvilus 

oxyphyllus, Ziziphus spina-

christi (Hovizeh et al., 2016). 

 4347مساحت این تيپ گياهي 

عرصه گسترش این تيپ هکتار است، 

متر از  500تا  300در دامنه ارتفاعي 

های کم ارتفاع تپهسطح دریاست، 

یافته با بریده بریده و فرسایش

های ماسه سنگي، مارني، گچي و الیه

عميق های کم عمق تا نيمهخاک

 دار با بافت متوسط تا سنگينسنگریزه

39S 328265.39 

3548118.75 272 294/04 
-33/23

20/57 



 

 نام ژنوتيپ ردیف
محل 

 جمعآوری
 وضعيت خاک رویشگاه مهمترین گونههای همراه تيپ غالب منطقه

موقعيت جغرافيایي 

نقطه برداشت 
(UTM) 

ارتفاع از سطح 

دریا نقطه 

 (متر) برداشت 

ميانگين 

بارندگي 

ساالنه 

رویشگاه 

 )ميليمتر(

متوسط دمای 

بيشينه-کمينه 

 رویشگاه

درصد  30تا  15های و در شيب

  al et(Hovizeh ,.استقرار دارد

2016). 

 شوشتر- آبگاه شوشتر 4
Astragalus spinosa 

Stipa capensis 

(Hovaizeh et al., 

2016). 

Monsonia nivea, Geranium 

tubersum, Plantago ovata, 

Plantago coronopus, Plantago 

amplexicaulis, Ziziphus spina-

christi, Ziziphus nummularia, 

teucrium polium, Hyparrhenia 

hirta, Amygdalus scoparia, 

Cymbopogon olivieri, Vitex 

pseudo- Negundo, Medicago 

polymorpha, , Medicago 

minima, Medicago radiate, , 

Onobrychis ptolemaica, 

Onobrychis gypsicola, , 

Scrophularia deserti, 

Medicago rigidula, 

Convolvilus oxyphyllus, Salvia 

palaestina, Ficus carica, 

Gymnocarpus decander 

(Hovizeh et al., 2016). 

 86733مساحت این تيپ گياهي 

این تيپ در دامنه هکتار است، 

متر از  800تا  400ارتفاعي حدود 

های کم کوهسطح دریا قرار دارد، 

 های بریده بریده وارتفاع و تپه

های یافته متشکل از مارنفرسایش

 نمکي سازند گچساران بر گچي و

عميق های کم عمق تا نيمهروی خاک

 50تا  30های در شيب دارسنگریزه

  et(Hovizeh  درصد استقرار دارد

l., 2016).a 

39R 315079.43 

3539717.05 
191 294/04 

-33/23

20/57 

دزفول- دزفول2 5
Stipa capensis 

Hyparrhenia hirta 

(Salehi et al., 2006). 

Teucrium polium, Stipa 

barbata, Alopecurus Aucheri, 

Medicago polymorpha, 

 39S 280722.52 75363مساحت این تيپ گياهي 
3598034.11 359 390/10 -32/34



 

 نام ژنوتيپ ردیف
محل 

 جمعآوری
 وضعيت خاک رویشگاه مهمترین گونههای همراه تيپ غالب منطقه

موقعيت جغرافيایي 

نقطه برداشت 
(UTM) 

ارتفاع از سطح 

دریا نقطه 

 (متر) برداشت 

ميانگين 

بارندگي 

ساالنه 

رویشگاه 

 )ميليمتر(

متوسط دمای 

بيشينه-کمينه 

 رویشگاه

سردشت-

 گاومير

Cembopogon olivieri, 

Gymnocarpus decander, 

Anchusa strigosa, Carthamus 

oxyacantha, Echinops 

dichorus, Ziziphus 

nummularia, Ficus carica, 

Nerium indicum,  Astragalus 

spinosus, Vitex angus-castus, 

Prosopis spinosa, Zygophyllum 

eurypterum (Salehi et al., 

2006). 

این تيپ در دامنه  هکتار است،

متر از سطح  600تا  500ارتفاعي 

روی دریا گسترش یافته است و بر 

های کم ارتفاع تا به نسبت مرتفع کوه

 با قلل مضرس و بریده بریده متشکل

های قرمز از ماسه سنگ بر روی مارن

های کم ارتفاع تا به نسبت مرتفع و تپه

های خاک درصد با 70تا  15با شيب 

دار عميق سنگریزهکم عمق تا نيمه

های سنگي زدگيهمراه با بيرون

  al et(Salehi ,. قرار دارد فراوان

2006). 

15/96 

 بهبهان 6
بهبهان- حوزه 

 چاهمارین

Zygophyllum 

atriplicoides, 

Astragalus 

fasciculifolius,Stipa 

capensis 

(Khodagholi et al., 

Platychate 

glaucescens,Anvillea garcinii, 

Gymnocarpus decander, 

Echinops pungens, Amygdalus 

 lycioides, Reseda aucheri,

 Platychatet mucronifolia, 

 157588 يتيپ گياهاین  مساحت

به صورت نواری از سمت  هکتار

بهبهان شرق جنوبغرب به شمال

39R 417812 
3381845 401 328/24 

-32/70

17/22 



 

 نام ژنوتيپ ردیف
محل 

 جمعآوری
 وضعيت خاک رویشگاه مهمترین گونههای همراه تيپ غالب منطقه

موقعيت جغرافيایي 

نقطه برداشت 
(UTM) 

ارتفاع از سطح 

دریا نقطه 

 (متر) برداشت 

ميانگين 

بارندگي 

ساالنه 

رویشگاه 

 )ميليمتر(

متوسط دمای 

بيشينه-کمينه 

 رویشگاه

2009).  mbopogon olivieri,yC,

Periploca aphylla, Ebenus 

stellate, Scrophularia 

striata,Teucrium polium, 

Centaurea  Scariola orientalis,

, Convolvilus intricata

Calotropis  ,acanthocladus

., al et(Khodagholi  procera

2009). 

عرصه گسترش این ، کشيده شده است

تا  33 تيپ در دامنه تغييرات ارتفاعي

متر از سطح دریا، در واحدهای  531

واقع شده است.  11/2 و 6/2اراضي 

های با دره های کم ارتفاعشامل تپه

یافته بدون پوشش متعدد فرسایش

های خيلي کم عمق خاکي یا با خاک

غير دار سنگریزهتا کم عمق 

های کم ارتفاع تا نسبتا تپهیکنواخت، 

مرتفع بریده بریده و فرسایش یافته بر 

روی تشکيالت مارني، آهکي، گچي و 

عميق نمکي. با خاک کم عمق تا نيمه

با بافت متوسط مخلوط با مواد گچي 

گياهي تيپ شيب  و آهکي. بيشترین



 

 نام ژنوتيپ ردیف
محل 

 جمعآوری
 وضعيت خاک رویشگاه مهمترین گونههای همراه تيپ غالب منطقه

موقعيت جغرافيایي 

نقطه برداشت 
(UTM) 

ارتفاع از سطح 

دریا نقطه 

 (متر) برداشت 

ميانگين 

بارندگي 

ساالنه 

رویشگاه 

 )ميليمتر(

متوسط دمای 

بيشينه-کمينه 

 رویشگاه

درصد و  15تا  5متعلق به طبقه 

     درصد  10متوسط وزني شيب 

 . 2009al et(Khodagholi ,.(باشدمي

 دزفول-شهيون دزفول3 7
Astragalus spinosa 

Stipa capensis 

(Salehi et al., 2006). 

Plantago coronopus, Plantago 

amplexicaulis, Stipagrostis 

pllumosa, Ziziphus spina-

christi, Ziziphus nummularia, 

Teucrium polium, Hyparrhenia 

hirta, Amygdalus scoparia, 

Anchusa strigsa, Cymbopogon 

olivieri, Medicago spp, 

Astragalus gypsocolus, 

Onobrychis ptolemaica, 

Onobrychis gypsicola, 

Convolvilus oxyphyllus, 

Scorpiurus muricatus, 

Hurdeum spy (Salehi et al., 

2006). 

 65076مساحت این تيپ گياهي 

-های کم ارتفاع و تپهکوههکتار است، 

های روی خاک های بریده بریده و بر

در  دارعميق سنگریزهکم عمق تا نيمه

درصد استقرار  50 تا  30های شيب

  al et(Salehi.(2006 ,. دارد

39S 270074.23 

3610548.58 
582 390/10 

-32/34

15/96 

 .باشدترین ایستگاه هواشناسي )سينوپتيک( به نقاط برداشت ميتوضيح اینکه: آمار هواشناسي مربوط به نزدیک
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 آزمایش در ایستگاه باغملکهای آمار هواشناسی سال -2 جدول

 مجموع بارش ميانگين دما ميانگين حداکثر دما ميانگين حداقل دما سال

1390-1391 16/59 33/66 28/33 406 

1391-1392 15/74 33/48 27/79 296/9 

1392-1393 16/53 33/93 28/42 328/1 

 

 

 شناسي محل اجرای طرحخصوصيات خاک
درصد سـيلت و  44درصد شن،  36لومي با  :بافت خاک

. است درصد 5/0و درصد مواد آلي کمتر از  درصد رس 20

سـانتي 15 تا 5به قطر )سنگ زمين دارای ریگ و قلوه
 باشد.مي (متری

 
 

 دزفول 2 شوشتر اهواز دزفول 3 بهبهان دزفول 1 مسجدسليمان تکرار اول

 مسجدسليمان دزفول 3 اهواز دزفول 1 شوشتر دزفول 2 بهبهان تکرار دوم

 بهبهان دزفول 2 مسجدسليمان شوشتر دزفول 3 دزفول 1 اهواز تکرار سوم

 نقشه اجرایی طرح -1شکل 
 

 

 نتایج
 

   )Cymbopogan olivieri( پوتارگونه های جمعیتارزیابی های شاخص واریانس مرکبخالصه نتایج تجزیه -3جدول 

 درجهآزادی منابع تغييرات
  ميانگين مربعات 

 تعداد پنجه در بوته رشد طولي پنجهها عملکرد علوفه

 **2157/81 **378/91 **660/16 6 اکسشن

 ns19/11 2/48 39/19 2 تکرار

 a 12 23/84 36/77 74/41خطای 

 **7649/39 **762/88 **15775/31 2 سال

 **946/34 **501/20 **404/77 10 سال × اکسشن

 b 24 47/14 19/45 49/24خطای 

    56 کل

cv  8/293 9/610 9/341 
 درصد 5و  1دار در سطوح ** و*: دارای اختالف معني                 

               n.s : اشندبدار نميدارای اختالف معني. 
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 زیمنس بر متردسي 3 کمتر ازشوری خاک: 
 پوشش گياهي ایستگاه:

Alcea  aucheri, Anchusa strigosa, Astragalus  

Tanacetum parthenium, Bellevalia  fasciculifolius,

persica, Fumaria parvaflora, gluca, Calendula  

Gundelia tournefortii, Haplophyllum 

tuberculatum, Lathyrus aphaca, Matricaria 

recutita،Onosma dasytrichum ،Phlomis bruguiri ، 

Plantago exigua, Salvia Compressa, Teucrium 

oliverianum, Cymbopogon olivieri, Teucrium 

orientale, Teucrium polium, Vicia narbonensis, 

.Ziziphus nummularia 
 

های گيری شده در اکسشنتجزیه واریانس صفات اندازه
بين نشان داد که  Cymbopogan olivieriمختلف گونه 

های مورد بررسي و اثر متقابل سال و اکسشن نيز ناکسش
. اختالف آماری با سطح خطای یک درصد وجود داشت

رشد  های مختلف از نظر عملکرد علوفه،سال همچنين بين
داری وجود داشت و تعداد پنجه اختالف معني هاطولي پنجه

ها نشان داد که عملکرد علوفه ميانگين (. مقایسه3)جدول 
در سال دوم استقرار به  olivieri mbopoganCyدر گونه 

این وضعيت در مورد رشد  ،رسدحداکثر مقدار خود مي
اگرچه در سال سوم تا  ،نمایدها نيز صدق ميطولي پنجه

داری با حدودی افزایش مشاهده شد اما فاقد اختالف معني
. اما تعداد پنجه در سال سوم بودرشد طولي در سال دوم 

 (.4ه حداکثر مقدار خود رسيد )جدول پس از استقرار ب
 

  (Cymbopogan olivieri) پوتار های مختلف گونهگیری شده در سالمقایسه میانگین صفات اندازه –4جدول 

  سال
 عملکرد ماده خشک

 )گرم در مترمربع(
 رشد طولي پنجهها )سانتيمتر(

 تعداد پنجه

 در بوته

1391 47/54±11/13 39/61±4/69 31/16±10/69 

1392 96/85±14/45 45/71±8/81 54/72±12/76 

1393 100/98±13/89 52/39±9/16 93/00±13/73 

 
  های مختلفدر سال پوتارهای مختلف گونه جمعیتمقایسه میانگین عملکرد علوفه در  -5جدول 

 ميانگين سه سال سال3 سال2 سال1 محل جمعآوری نام ژنوتيپ ردیف

 92/30 6/08±113/00 10/14±106/83 4/57±57/08 دزفول- سد دز دزفول 1 1

 87/44 6/97±112/25 6/49±105/39 5/69±44/67 مسجدسليمان -بردمار مسجدسليمان 2

 77/52 6/00±110/77 6/06±83/86 3/17±37/93 اهواز- مسجدسليمان اهواز 3

 83/76 6/65±100/78 5/07±101/34 6/06±49/15 شوشتر- آبگاه شوشتر 4

 66/01 4/25±89/04 5/30±75/12 3/20±33/85 دزفول-سردشت-گاومير دزفول2 5

 73/25 7/23±77/66  5/39±79/53 5/66±62/57 بهبهان-حوزه چاهمارین بهبهان 6

 80/44 6/65±100/78 5/50±95/50 4/50±42/50 دزفول-شهيون- دریاچه سد  دزفول3 7
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های مورد بررسي گونه که بيان شد بيشتر اکسشنهمان
در سال دوم پس از  olivieri Cymbopoganدر گونه 

استقرار به حداکثر مقدار توليد علوفه خود رسيدند. 
های مورد بررسي این گونه از نظر توليد علوفه به دو اکسشن

که باالترین عملکرد علوفه طوریگروه تقسيم شدند. به
، اهواز، مسجدسليمان، 1دزفول های مربوط به اکسشن

گرم علوفه خشک در  110با حدود  3 دزفولو  شوشتر
 80)با حدود  بهبهانو  2 دزفولمترمربع بود و دو اکسشن 

گرم علوفه خشک در مترمربع( در گروه بعدی و دارای 
 (.5عملکرد کمتری بودند )جدول 

های اکسشنبيشتر ها نشان داد که در بررسي ميانگين
ها در سال رشد طولي پنجه olivieri Cymbopoganگونه 

وم پس از استقرار به حداکثر خود رسيد و تنها اکسشني که د
رشد طولي آن تا سال سوم روند افزایشي داشت اکسشن با 

 2 دزفولو  شوشتر ،1دزفول های جمعيتبود.  2 دزفولکد 
 50در سال سوم پس از استقرار با رشد طولي بيش از 

د این در حالي بو ،متر دارای باالترین رشد طولي بودندسانتي
متر دارای کمترین سانتي 30با حدود  3 دزفول اکسشنکه 

 (.  6جدول )رشد طولي بود 

 

  های مختلفدر سال پوتارهای مختلف گونه جمعیتها در مقایسه میانگین رشد طولی پنجه -6 جدول

 ميانگين سه سال سال3 سال2 سال1 محل جمعآوری نام ژنوتيپ ردیف

 49/22 3/19±50/67 2/52±52/33 3/06±44/67 دزفول- سد دز  دزفول 1 1

 42/89 2/89±43/67 4/55±49/00 4/00±36/00 مسجدسليمان -بردمار مسجدسليمان 2

 43/22 3/00±48/00 3/61±41/01 3/51±40/67 مسير اهواز- مسجدسليمان اهواز 3

 46/00 3/05±52/67 4/16±48/33 4/00±37/00 شوشتر- آبگاه شوشتر 4

 41/78 3/29±51/33 1/73±39/02 3/00±35/00 دزفول-سردشت-گاومير دزفول 2 5

 43/89 2/18±42/67 34/03±44/67 1/53±44/33 بهبهان-حوزه چاهمارین بهبهان 6

 30/83 3/06±31/03 4/30±31/00 4/30±30/50 دزفول-شهيون- دریاچه سد دزفول 3 7

 

 (%5)دانکن  های مختلفهای مختلف گونه خورنال در سالجمعیتمقایسه میانگین تعداد پنجه در  -7جدول 

 ميانگين سه سال سال3 سال2 سال1 محل جمعآوری نام ژنوتيپ ردیف

 104/44 5/00±125/00 9/07±109/67 8/39±78/67 دزفول- سد دز  دزفول 1 1

 72/56 5/03±85/33 5/29±66/01 4/51±66/33 مسجدسليمان -بردمار مسجدسليمان 2

 58/33 5/51±68/67 5/51±62/33 7/21±44/00 مسير اهواز- مسجدسليمان اهواز 3

 78/67 7/64±113/33 6/43±72/33 8/33±50/33 شوشتر- آبگاه شوشتر 4

 75/78 5/00±80/01 3/06±78/33 7/44±69/01 دزفول-سردشت-گاومير دزفول2 5

 90/89 5/77±103/33 2/52±87/67 6/51±81/67 بهبهان-حوزه چاهمارین بهبهان 6

 66/11 6/24±75/33 5/50±61/00 6/90±62/02 دزفول-شهيون- دریاچه سد  دزفول3 7

 است. دارحروف مشابه در یک ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني
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در  1دزفول ها نشان داد که اکسشن مقایسه ميانگين
 110ترتيب با حدود های دوم و سوم پس از استقرار بهسال

پنجه در بوته دارای باالترین تعداد پنجه بود. در سال  125و 
ترتيب با حدود به بهبهانو  شوشترهای سوم استقرار اکسشن

های پنجه در رتبه بعدی قرار گرفتند و اکسشن 100و  110
پنجه پس  80د با حدو 2 دزفولو  3 دزفول، مسجدسليمان

دارای کمترین پنجه، با  اهوازاز آنها قرار داشتند و اکسشن 
 (.7عدد در بوته بود )جدول  70حدود 

 
 

  

  
 (1392)های آزمایشی در کرت Cymbopogan olivieriپوتار  های مختلف گونهفرم رویشی در اکسشن تفاوت -2شکل 

 

 بحث 
مناطق  مراتع پوتار جزو مهمترین گندميان پایا مرتعي در

که خاص مناطق  C4فتوسنتز نوع بوده که از گرمسيری 
 et al.Mohammadi , باشدمي مندگرمسيری است بهره

2013) ,., 2003et al(Berta  موجب سازگاری باالی  و این
این  .هوایي خوزستان شده استاین گونه با شرایط آب و 

 C4های مرتعي دارای فتوسنتز نوع گونه نيز مانند سایر گونه
به )در شرایط آب و هوایي خوزستان عالوه بر رکود زمستانه 

در تابستان نيز به دليل عدم وجود  (دليل پایين بودن دما
رطوبت کافي در منطقه خوزستان وارد یک رکود اجباری 

گردد تأمين ورد نياز گياه در شرایطي آب ماگر که  شودمي

قادر است عملکرد بسيار باالیي از  C4مانند سایر گياهان 
علوفه در  توليد وضعيت بررسي علوفه توليد نماید.

دهد که مي نشان olivieri Cymbopoganگونه  هایاکسشن
 ،1دزفول  های ظاهری بين پنج اکسشنوجود تفاوتبا 

که بيانگر  شوشترو  3 دزفول، اهواز، مسجدسليمان
های ژنتيکي بين آنهاست عملکرد علوفه خشک آنها تفاوت

بر این اساس  گرم در مترمربع بود. 110یکسان و در حدود 
های اصالح و گيری همزمان این پنج اکسشن در برنامهکاربه

احياء مرتع موجب افزایش تنوع ژنتيکي شده و این امر سبب 
 O’Connor and). هد شدپایداری در توليد مرتع خوا

Kuyler, 2008) های سال در علوفه توليد افزایشي روند
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تأکيد  به این گونه، های مربوطسوم در اکسشن تا دوم اول،
ای با استدالل آماری بر لزوم قرق کامل مراتع در دوباره
باشد. زیرا در های احياء پس از کشت گندميان پایا ميبرنامه

و في برای استقرار خواهد داشت فرصت کا این مدت گياه
هاست، عالوه بر توسعه طوقه که محل قرارگيری جوانه

ها( و ریشه هااجتماعات جوانههای زیرزميني )شامل اندام
اندوختن برای نيز کامال توسعه یافته و ظرفيت کافي 

دست خواهد بهدوباره ای برای رشد های ذخيرهکربوهيدرات
نيز در گزارش نتایج  ،(0122و همکاران ) Zareiآورد. 
تأثير کاری های خود اعالم کردند که قرق پس از نهالبررسي

ها، داری بر افزایش درصد تاج پوشش، ميزان الشبرگمعني
. داشتای، بهبود وضعيت و گرایش مرتع تراکم گونه

Mirhaji هایدارند که گونهاظهار مي (،2013همکاران ) و 

 و علوفه دیدگاه عملکرد دو از کاربردشان به توجه با مرتعي
 رابطه این در بررسي هستند. و بحث قابل خاک حفاظت

 مانند توليد در مؤثر و فاکتورهای سطح واحد در توليد ميزان

 هایاندام تأثير خاک، حفاظت و برای تاج قطر و گياه ارتفاع

بررسي  باشند.مطرح مي یقه سطح و پوشش( هوایي )تاج
فرم نشان داد که  olivieri Cymbopoganهای گونه اکسشن

های قابل مختلف دارای تفاوتهای اکسشنرویشي در 
دار بين مالحظه بود و این تفاوت در نتيجه اختالف معني

مختلف های اکسشنها در بين ها و تعداد پنجهارتفاع بوته
ب با ترتيو شوشتر به 1دزفول  این ميان اکسشن در بود.

متر ارتفاع سانتي 67/52و  67/50نجه و پ 113و  125
توانند و مي باشندميدارای ارزش باالتری در حفاظت خاک 

 های احيای پوشش مراتع نقش بهتری ایفا نمایند.در برنامه
De la Barrera (2008در مکزیک نيز گزارش ،)  مشابهي

ئه ارا ciliaris Cenchrusهای برخي از جمعيتمورد در 
و شوشتر در تمامي صفات مورد  1دزفول های اکسشننمود. 

بررسي مشابه یکدیگر بوده و از برتری نسبي از نظر توليد 
توانند که ميهستند علوفه و ارزش حفاظت خاک برخوردار 

های اجرایي احيای پوشش مراتع مورد استفاده در برنامه
 قرار گيرند.
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Abstract 

     Cymbopogon olivieri is a perennial grass in tropical regions. This species has very high 

compatibility in the rangelands of Khuzestan province by benefiting from type C4 

photosynthesis. This species is specific to warm areas. The variation in the habitats of this 

species causes differences in phenotypes and forage yield of its populations. In order to evaluate 

the populations of Cymbopogon olivieri species, at first, the addresses of herbarium were 

studied, and its habitats in Khuzestan province were identified by field surveys. Then, at the 

appropriate time, the seeds of seven identified populations were harvested from different 

habitats of the province and were planted in the Baghmalek research station and evaluated for 

three years (2011-2014) after establishment.  To measure the traits from each population, at the 

stage of spike emergence, aerial parts of plants were harvested in three plots of 3 m2 from a 

height of 5 cm above the ground. After counting the number of tillers and plant height, they 

were dried and weighed in an oven at 70 ° C for 48 hours to determine dry forage yield, aerial 

parts. There was a significant difference between the studied populations for dry forage yield, 

plant height, and the number of tillers. The highest forage yield of Cymbopogan olivieri in the 

third year after the establishment of populations collected from Dezful-Dez Dam, Masjed 

Soleiman-Bardemar and Ahvaz-Masjed Soleiman route with a production of about 110 g dry m-

2 and then Shushtar -Abgah, and Dezful- Shahion with a production of about 100 g dry m-2 

respectively. In terms of plant height, populations related to Dezful-Dez Dam, Shushtar-Abgah, 

and Dezful-Sardasht-Gavmir with a longitudinal growth of more than 50 cm were statistically 

superior. In terms of mean tiller number per plant, the Dezful-Dez dam population with 125 

tillers had the highest and the Ahwaz-Masjed Soleiman route population with an average of 69 

tillers had the lowest tiller number per plant. 

 

Keywords: Dry forage, tiller, plant height, population, Cymbopogon olivieri. 

 
 


