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 چکیده
 در مید طیشرادر گيری اندازه متغيرهای از نظر ,Stipa arabica, Elymus pertenuis, Hordeum bulbosum دائميگونه گراس  سه     
 ليپروف در و شگاهیرو 12 در( جنس هر از گونه 5) گونه 3 این از جمعيت 15 بذرهای و انتخاب فارس استان ياستپ مهين یهاشگاهیرو

 1800 تعداد به مجموع) گلدان 120 تعداد به جمعيت هر .دیگرد یآور جمع شهرستان 7 در واقع دریا سطح از متر 2600 تا 1700 يارتفاع
در سال سوم، پس از آماده سازی زمين اصلي،  .شد کاشته هاگلدان در (گلدان هر در بذر سه تعداد) بذرها و سازی آماده ستگاهیا در (گلدان
بر اساس ها بعد از سبز شدن گونههای الزم ارزیابي تصادفي کشت گردید. ردیف در هر کرت بر اساس طرح آماری بلوك کامال 3در بذرها 

 با bulbosum Hordeumه نتایج نشان داد که گون. شدانجام  دیرزیستي، توليد بذر و توليد علوفه، ارتفاع گياه، پوشش تاجيسطح معيارهای 
 مربع متريسانت 1642 با arabica  Stipaگونه و ديتول مقدار نیشتريب هکتار در لوگرميک 20/539 علوفه ديتول و لوگرميک 67/471 بذر ديتول
 در لوگرميک 93/460 علوفه ديتول با pertenius  Elymusگونه. داشتند را هينام قوه و پوشش تاج زانيم نیشتريب بيترتهب درصد 60/92 و

   .داد اختصاص خود به را مقدار نیشتريب بيترتبه مربع متريسانت 1447 پوششتاج و هکتار

 

 .نيمه استپي، فارسپوشش، تاج ، توليد،گراس :های کلیدیواژه

 

   مقدمه
اعث تخریب مرتع که ناشي از مدیریت ضعيف است ب

شود که در این راستا ای ميکاهش توليد مرتع و تنوع گونه
et al Mirzabaev ,.)یابند ارزش کاهش مي های باگونه

دخالت  وسو یک از محيطي کنترل غيرقابل عوامل (.2016
رفتن  بين از موجب دیگر سوی از انسان رویهبي و مستقيم
 برهم زده را محيطي زیست تعادل اغلب و هشد مرتعي گياهان

و  اراضي انحطاط نتيجه در مناطق از بسياری در و
است  نشده برقرار دوباره وجه هيچ به تعادل این ميکروکليما

(1967, Shydaei.) های مختلف ها و رقمآوری اکوتيپجمع

حمایت و ورد تا با آهای گياهي این امکان را بوجود ميگونه
های خایر ژني و شناسایي و انتخاب رقمحفاظت از این ذ

ت و کيفيت علوفه مناسب که داری قابليت باالیي از نظر کمي
شوند  استفادههای اصالح و احياء مراتع هستند در برنامه

(., 2013al etMirhaji .) منابع  کلي توجه به احيایطوربه
سازگار دارای  و مرغوبهای طبيعي با استفاده از گونه

-های مرغوب، لگومازجمله این گونه اهميت فراواني است.

نها آای است که نقش مهمي را در تغذیه دام دارد. های علوفه
-طور گسترده باشند و بهدارای علوفه سرشار از پروتئين مي

های مختلف آن در سيستمکيفيت علوفه باالی  دليلای به 
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Danell, -and Huss Carlsson)د نشودامپروری استفاده مي

های مرتعي از اهميت زیادی برخوردارند و از گراس (.2003
ای را به خود ای و دامنه گسترش جایگاه ویژهنظر تنوع گونه
های متعدد در این ها و گونهاند. وجود جنساختصاص داده

دسته از گياهان مرتعي موجب شده است که در تمام 
های سازگار تعداد زیادی از گونههای کشور بتوان رویشگاه

برداری دیگر به دليل بهره سویبا آن شرایط را پيدا نمود. از 
رویه از مراتع، بخش وسيعي از آنها در معرض تخریب بي

 و شده تشکيل گونه هزار چندین از گندمياناند. قرار گرفته
تر و خشک نقاط در اما شوند،مي یافت دنيا نقاط بيشتر در

 بودن غالب و هستند غالب یا اصلي پوشش معتدله، مناطق

 ماندن زنده آنها برای توانایي مرهون مناطق این در گندميان

از  .بماند زنده تواندمي گلدار گياه یک که است شرایطي در
گياهي مورد استفاده، بشر فقط از دو هزار  بين هزاران گونه
گياه زراعي  250ها تقریبا کند. از این گونهگونه استفاده مي

اند. ضروری ای مهم مورد کشت و کار قرار گرفتهو علوفه
های تحقق این هدف، از راه ،این تعداد افزایش یابدکه است 

فراوان از نظر سازگاری،  استفاده از گياهاني است که قابليت
عملکرد و تحمل به شرایط نامساعد محيطي دارند. جمعيت 

کشور ها در ای و گراسهای بومي زیادی از گياهان علوفه
های وجود دارد و باید مورد استفاده قرار گيرد. جمعيت

طبيعي و بومي گياهان دگرگشن دارای تنوع ژنتيکي باالیي 
 et Pourmeydani) باشنديبوده و برای ارزیابي مناسب م

., 2007al.)  بنابراین مطالعات سازگاری و بررسي بهترین
نوع از گياهان برای عمليات اصالح و احيا مراتع حائز 

 نشاناهميت است. در این مورد مطالعات و منابع بسياری 

 در و مزرعه در ارزیابي گياهان و خزانه ایجاد که دهدمي

 توجه مورد کشور در داخل چه و خارج در چه طبيعي مراتع

از مرکز تهيه مواد  Loren (2008)بوده است.  متخصصان
با همکاری  2007 سال گياهي ابردین گزارش کرد که در

اکسشن گياهي را برای ارزیابي در  65مرکز حفاظت خاك 
نرسری آغاز کرد. هدف آن بازدید عموم برای آشنایي با 

وليد علوفه برای کاربردهای مختلف مانند حفاظت خاك، ت
های اهلي و وحشي، باال بردن کيفيت آب و ایجاد دام

و همکاران  Derekزیستگاه برای حيات وحش بود.
های طبيعي گونه های اکسشن از جمعيت 124 ،(2006)

Festuca pratensis  فلورستيک در بلغارستان از پنج منطقه
را جمع آوری کرده و از نظر نوع پوشش گياهي، تنوع 

 و Ehsaniي و ارتفاع گياه مورد ارزیابي قرار دادند.زیست
 علوفه توليد بر را اقليمي شرایط تأثير (2008) همکاران

 ,Stipa barbata, Salsola rigidaمرتعي گونه چهار

Artemisia sieberi, Noaea mucronata در سال 8 در 

 نتایج .ندداد بررسي قرار مورد مرکزی استان استپي منطقه
 فصل بارندگي ابتدای با علوفه کل توليد که داد نشان آنان

 بوده و همبستگي مثبت دارای قبل سال بارندگي و رویش

 ابتدای و قبل سال بارندگي از شده ناشي ذخيره رطوبت

 داشته گياهان نمو و رشد در نقش مهمي خاك در فصل

ای مرتعي با عملکرد علوفه هایمنظور معرفي گونهبه .است
احياء مراتع منطقه نيمه استپي، طرحي  برایباال و سازگار 

تحقيقاتي در ایستگاه مدیریت دام و مرتع جاشلوبار استان 
زمایشي آ الًکامسمنان انجام شد. این بررسي در قالب طرح 

. شدگونه( اجرا  9تيمار ) 9بلوکهای تصادفي با سه تکرار و 
زمون آو همچنين  "مجموع نمرات"ها به روش تحليل داده

F  بررسي نشان داد که از ميان گونه انجام شد. نتایج این
 و Bromus tomentellusهای رد مطالعه گونههای مو

Secale montanum های کشت شده از نسبت به سایر گونه
) Salar and)بودند سازگاری و توليد باالتری برخوردار 

5200sanad gol., .  برایگونه از گياهان مرتعي  17تعداد 
مطالعه سازگاری در منطقه نيمه استپي و جنگل های خشک 

 5. عمليات کاشت به مدت شددشت ارژن فارس بررسي 
سال انجام شد. گونه  6اشت برداری به مدت دسال و یاد

از  Bromus tomentellus ،Medicago sativaهای مرتعي 
 (.Habibian, 1993)سازگاری خوبي برخوردار بودند 

سال  3گونه مرتعي از خانواده گرامينه به مدت  6سازگاری 
غرب )کرمانشاه( در شرایط باد آدر مزرعه تحقيقاتي اسالم

 مدهآ دیم مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست
Bromus inermis و Secale montanum  رشد قابل

 (.i, 1999Karim)توجهي داشته و به خوبي مستقر شدند 
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پيش از انجام هرگونه عمليات اصالحي در عرصه مراتع، 
الزم است با مطالعه شرایط محيطي مناطق مختلف، گياهان 
سازگار را در هر ناحيه آب و هوایي مشخص نموده و با 

خشکي،  مانندتوجه به ميزان مقاومت آنها در برابر شرایطي 
مراتع گرما، سرما، شوری و خصوصيات خاك، برای احيای 

توان اميدوار بود که از آنها استفاده نمود. به این ترتيب مي
ای از دست رفته خود نزدیک شده و مراتع به ارزش علوفه

 3های برتر در این تحقيق جمعيت بازده آنها افزایش یابد.
 ,Stipa arabicaگراس نيمه استپي استان فارس شامل

 Elymus pertenuis, Hordeum bulbosum ر از نظ
 های کمي و کيفي ازجمله عملکرد، سطح تاج پوشششاخص

 .ستي مورد ارزیابي قرار گرفته استدیرزی و
 

  قیتحقاین  در شده انتخاب یها گونه دکاربر و هاویژگی
Hordeum bulbosum  :بيولوژیک فرم با گندمياني از 

به زیاد پراکندگي با که باشدمي تنک اًنسبت گياهي و ایدسته
 در بيشتر گستره با و زاگرس کوهستاني مناطق در ویژه

 دیده مرتعي هایتيپ ترکيب در بلوط هایجنگل زیراشکوب
 با شدید سازگاری و تطابق قدرت با است ایگونه. شودمي

 زیاد، گرمای برابر در کهطوریهب حرارتي، حدهای
 طوالني هاییخبندان و شدید سرمای طوالني، هایخشکي

 مناطق در آنکه ضمن کند،مي رشد و بوده مقاوم خوبي به
 کوچکتر کمي آن یقه قطر ویژه به گياه، اندازه گرمسيری

 گياه کاشت، دست هایچراگاه ایجاد برای گونه این .شودمي
 آغاز در و شده سبز سرعت با و آساني به بوده، جالبي بسيار
 مراتع عنوان به تواندمي که کندمي توليد خوبي علوفه بهار
 .ندازدبي خيرأت به را یيالقي مراتع برداریبهره بند،ميان

Elymus pertenius :کالف و قوی گندميان از گونه این 
 در که است سرد رشد فصل و ایدسته بيولوژیک فرم با مانند،

 ترکيب در همراه و غالب گونه صورت به کوهستاني مناطق
 و سرما به مقاوم است گياهي. نمایدمي شرکت مرتعي هایتيپ

 در که وسيع دوانيریشه سيستم با فشرده و قوی ریشه یخبندان،
 قطر و مترسانتي 135 تا عمق به آن گستره هارویشگاه بعضي

 به ریشه سيستم این. است شده گيریاندازه مترسانتي 170 تا

 بسيار گياهان زمره در را آن وسيع اًنسبت یقه و بزرگ تاج همراه
-داده قرار کوهستاني مناطق در خاك و آب حفاظت برای عالي

 مواد تثبيت و اجتماع باعث ریشه سيستم این همچنين. است
 ءجز را آن و شده( آهکي عموما مادر سنگ) فروریخته آهکي
 .است کرده خاك کننده آماده گياهان
aStipa Arabic :و سرد رشد فصل گندميان از گونه این 

 زیاد بسيار گستره با که باشدمي ایدسته بيولوژیک فرم با
 غالب گونه صورت به اکثرا و ایجلگه نواحي در طورکليبه

 تناسب یقه سطح با دواني ریشه ميزان. شودمي مشاهده
 نيز ایریشه گستره باشد، تربزرگ گياه یقه چه هر و داشته

 و خشبي حدی تا باریک، گياه هایبرگ. یابدمي افزایش
 خوشخوراکي این. باشدمي متوسط خوشخوراکي دارای
 مراحل در و داشته بستگي گياه فنولوژیک مراحل به بشدت

 از است نرم و ترد هابرگ که رویشي رشد اوليه
 مراحل پيشرفت با و بوده برخوردار باالتری خوشخوراکي

 مقاومت گونه این. شودمي کاسته آن خوشخوراکي از رویشي
 تثبيت عالي هایگونه از و داشته چرا به زیاد پایداری و

 در آن گسترش و بذرکاری با که رودمي شماربه خاك کننده
 استپي، هایرویشگاه ویژه به خشک، بيش و کم مناطق

 .آورد وجود به را وسيعي هایچراگاه توانمي
 

 هامواد و روش
هکتار در   13204400 برابراستان فارس با مساحتي 

 38درجه و  55دقيقه تا  37 درجه و 50محدوده جغرافيایي 
 42درجه و  31دقيقه تا  3درجه و  27طول شرقي و  دقيقه

دقيقه عرض شمالي قرار دارد. از نظر آب و هوایي قسمت 
 يگمتوسط بارنداقليم خشک است.  عمده این استان دارای

رسد. ميانگين دما در ميلي متر مي 300ساالنه به حدود 
گراد است. ولي تفاوت دمای درجه سانتي  18استان حدود 

 باشد. درجه سانتي گراد مي 10ساالنه در سطح استان حدود 
 

 منطقه تحقیقاتی
کيلومتری غرب شيراز  25ایستگاه حسين آباد واقع در 

متر و ميانگين درجه حرارت ميلي 365با ميانگين بارندگي 
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 1980گراد و ميانگين ارتفاع از سطح دریا درجه سانتي 20
 انجام آزمایش در نظر گرفته شد. یبرامتر 

 

   روش تحقیق
 3این پروژه، بر اساس مطالعات انجام شده اوليه،  در

  ,Stipa arabica, Elymus pertenuisميئداگونه گراس 

Hordeum bulbosum,  های آن پراکنش خوبي جمعيت که
 شناکس 33 بذرهای وهای استان داشته، انتخاب در رویشگاه

 1700 يارتفاع ليپروف در و شگاهیرو 15 در گونه 3 این از
 یآور جمع فارس استان شهرستان 7 در واقع متر 2600 تا

 از جمعيت 15 انتخاب از پس طرح، سوم سال در .دیگرد
 120 تعداد نمونه هر یبرا شده، آوریجمع هایگراس بذر

 آماده ستگاه،یا در گلدان 1800 تعداد به مجموع در و گلدان
 مید طیدر شرا يبررس نیا. شد کاشته آنها در بذرها و سازی
( و تنها از  يشیدر مرحله رو کباری یاريبآ) شداجرا 

 آماربرداری مرحله، چند طي. گردیداستفاده  ينزوالت آسمان
)حذف  شد انجام گلدان 1800 در شده کاشته بذرهای از

های فنولوژیکي ها، بررسي و ثبت ویژگيهای سایر گونهبوته
ها از اقدامات انجام شده در این و مرفولوژیکي جمعيت

مرحله بود(. سال چهارم اجرای طرح و در هفته اول آبان 
ها در زمين اصلي، پس از آماده منظور کاشت گونهماه، به
تکرار  3کرت،  در هر کرت 3هر جمعيت در  بذرهایسازی 

. شدتصادفي کشت  برای هر گونه در قالب طرح بلوك کامال
 ارتفاع ،يتاج پوشش علوفه، ديتول شامل يابیارز یارهايمع

 یبرداراشتدادی لیذ شرح به صفات. بودند بذر ديتول و اهيگ
 .شدند

پس از قطع علوفه هر کرت )با احتساب  تولید علوفه:
طور هها بکليه پایهه توسط هر کرت( وزن تر سطح اشغال شد

سپس وزن خشک هر نمونه بعد از  ،جداگانه با ترازو تعيين
خشک شدن در هوای آزاد با ترازو توزین و توليد در هکتار 

 محاسبه شد.
ام هوایي گياهان، پس از رشد کامل اند پوشش تاجی:

ها در هر کرت )سطحي از خاك که پوشش تاجي پایه
با استفاده از متر نواری  بوسيله تاج پوشش گياه اشغال شد(

 اندازه گيری و بر حسب سانتيمتر مربع محاسبه شد.
 یارتفاع متوسط گياه با استفاده از متر نوار ارتفاع گیاه:

سطح خاك تا جایي که  های موجود در هر کرت ازاز پایه
های انتهایي گياه روئيده شدند اندازه گيری بيشترین برگ

 بعمل آمد.

های هر پایه برداشت و در زمان بذردهي، نيام توليد بذر:
-داده با ترازو ميزان بذر بر حسب گرم در پایه محاسبه شد.

در محيط  های اجرای طرح رادر طول سالمده آبدست های 
Excel ها با استفاده از طرح آماری سپس داده ،وارد کرده
یانس شدند و مقایسه های کامل تصادفي تجزیه واربلوك

ای دانکن از آزمون چند دامنهها  با استفاده گونه ميانگين
ها از نرم افزار تجزیه دادهبرای گرفتند. مورد مقایسه قرار 

spss  ها از نرم افزار رسم نموداربرای وExcel .استفاده شد 

 

 
 کاشت بذر برایها سازی گلدانآماده

 
 هاانتقال بوته برایسازی زمين اصلي آماده
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 ها پس از کاشتآبياری اوليه گلدان

 
 ها در زمين اصليسبز شدن گونه

  بذرهاسازی و کشت ماده آمراحل  -1شکل 

 

 نتایج
های شاخص و تجزیه واریانس نتایج مقایسه ميانگين

 ،Stipa arabica گراس دائمي گونه 3هر کمي برای 

perteniuElymus ، Hordeum bulbosum  به طور
  جداگانه انجام شد که به صورت زیر قابل مشاهد است.

بررسي نتایج جدول  : Hordeum bulbosum گونه
دار برای تجزیه واریانس نشان دهنده تفاوت معني

باشد های تاج پوشش، توليد علوفه و توليد بذر ميشاخص
 (.1)جدول 

  
 bulbosum Hordeumهای تجزیه واریانس جمعیت -1جدول 

Sig. F شاخص منابع تغيير درجه آزادی ميانگين مربعات 

ns 358/ 23/1 
267/84 

333/171 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 قوه ناميه

ns 029/0 233/4 
4/152 

90 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 ارتفاع بوته

0 ** 258 
25800 

250 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 تاج پوشش

--- 1/8 
4/32 

10 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 قدرت نهال

0 ** 184/95 
4/9518 

250 

4 

1014 

 جمعيت

 خطا
 توليد علوفه

0 ** 771/39 
667/3828 

667/240 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 توليد بذر

 .هستند دار معني %1 و %5 سطح در ترتيب**=  و *
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نتایج مقایسه ميانگين پارامترهای مورد بررسي با استفاده 
نشان داد  Hordeum bulbosum از روش دانکن برای گونه 

سانتي متر، قوه ناميه  75رود با ارتفاع بوته که جمعيت بن
گرم  9/4و جمعيت ده کهنه با توليد بذر درصد  95/ 33

برای شاخص که نحویبه شوند.بيشترین مقدار را شامل مي
گرم توليد  6/56رود با متوسط توليد علوفه، جمعيت بن
کيلوگرم در هکتار بيشترین  1867علوفه برای هر پایه و 

گرم در  56مقدار را به خود اختصاص داد. جمعيت کمهر با 
جمعيت چشمه انجير با  کيلوگرم در هکتار، 1848هر پایه و 

ر، جمعيت کيلوگرم در هکتا 1815گرم در هر پایه و  55
کيلوگرم در هکتار و  1716گرم در هر پایه و  52دژکرد با 

گرم توليد علوفه برای هر پایه و  50کهنه با جمعيت ده
)جدول  را به خود اختصاص دادندکيلوگرم در هکتار  1650

 (.2شکل و  2
 

 Hordeum bulbosumهای های کمی مورد بررسی در جمعیتمقایسه میانگین شاخص -2جدول 

 أمنش جمعیت
 قوه نامیه

 )درصد(

 ارتفاع بوته

(cm) 

 تاج پوشش

(2cm) 

 تولید علوفه

 گرم در هر پایه((

 تولید بذر

(gr) 

H1 95/33 بنرود a 75 a 1460 c 6/56 a 82/4 ab 

H2 92 دژکرد a 74 a 1390 d 52 c 46/4 d 

H3 90/66 دهکهنه a 68 b 1520 a 50 d 9/4 a 

H4 92 کمهر a 70 ab 1460 c 56 a 79/4 b 

H5 88 چشمهانجير a 67 b 1470 b 55 b 61/4 c 

 

 
 bulbosum Hordeum ( گونههیعلوفه، ارتفاع بوته و قوه نام دیتول بذر، دی)تول یفیک یهانمودار شاخص -2شکل 

 

بررسي نتایج جدول تجزیه  :Stipa Arabicaگونه 
های تاج دار برای شاخصواریانس نشان دهنده تفاوت معني

 (.3باشد )جدول پوشش، توليد علوفه و توليد بذر مي

 
  

a a a a a
a a b ab b

a c d a b

ab d a b c
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بن رود دژکرد ده کهنه کمهر چشمه انجیر

قوه نامیه ارتفاع بوته تولید علوفه تولید بذر
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 arabica Stipaهای تجزیه واریانس جمعیت -3جدول 

Sig. F شاخص منابع تغيير درجه آزادی ميانگين مربعات 

0.011* 85/5 
6/93 

40 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 قوه ناميه

0.1 ns  6/2 
6/93 

90 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 ارتفاع بوته

0 ** 4/5264 
526440 

250 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 تاج پوشش

--- 1/8 
6/15 

10 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 قدرت نهال

0 ** 964/23 
4/2396 

250 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 توليد علوفه

0.35 * 984/3 
4/398 

250 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 توليد بذر

 .هستند دار معني %1 و %5 سطح در صفات به ترتيب**= ، *
 

نتایج مقایسه ميانگين پارامترهای مورد بررسي با استفاده 
نشان داد که  Stipa arabicaبرای گونه از روش دانکن 

سانتي متر، قوه ناميه  64اع بوته جمعيت چشمه انجير با ارتف
گرم  4/3و جمعيت دشت مرغاب با توليد بذر درصد  96

برای شاخص توليد علوفه، جمعيت  .داشتندبيشترین مقدار را 
گرم توليد علوفه برای هر پایه  2/47انجير با متوسط چشمه

کيلوگرم در هکتار بيشترین مقدار را به خود  1557و 

گرم در هر پایه و  1/46يد با اختصاص داد. جمعيت دهب
گرم  2/45کيلوگرم در هکتار، جمعيت ارسنجان با  1521

کيلوگرم در هکتار، جمعيت دشت  1491در هر پایه و 
کيلوگرم در هکتار  1471گرم در هر پایه و  6/44مرغاب با 

گرم توليد علوفه برای هر پایه و  5/43و جمعيت دهبيد با 
و شکل  4مل شدند )جدول ر را شاکيلوگرم در هکتا 1435

3). 
 

 Stipa arabicaهای های کمی مورد بررسی در جمعیتمقایسه میانگین شاخص -4 جدول

 أمنش جمعيت
 قوه ناميه

 )درصد(

 ارتفاع بوته

(cm) 

 تاج پوشش

(2cm) 

 توليد علوفه

 )گرم در هر پایه(

 توليد بذر

(gr) 

S1 95 دهبيد ab 58 b 1950 a 1/46 b 5/3 a 

S2 96 چشمهانجير a 64 a 1690 b 2/47 a 5/3 a 

S3 92 ارسنجان bc 60 ab 1620 c 2/45 bc 5/3 a 

S4 90 دشتمرغاب c 58 b 1580 d 6/44 c 4/3 ab 

S5 90 کمهر c 57 b 1370 c 5/43 d 4/3 b 
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 Arabica Stipaگونه  )تولید بذر، ارتفاع بوته، قوه نامیه و تولید علوفه( های کیفیشاخصنمودار  -3شکل 

 

بررسي نتایج جدول تجزیه  :Elymus pertenius گونه
های تاج دار برای شاخصواریانس نشان دهنده تفاوت معني

 باشد.پوشش، توليد علوفه و توليد بذر مي

 
 pertenius Elymusهای تجزیه واریانس جمعیت -5جدول 

Sig. F شاخص منابع تغيير درجه آزادی ميانگين مربعات 

0.001** 375/12 
198 

40 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 قوه ناميه

**0.002  9/9 
4/158 

40 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 ارتفاع بوته

0 ** 4/203 
20340 

250 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 تاج پوشش

--- 1 
6/15 

10 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 قدرت نهال

0.001 ** 59/12 
267/970 

667/192 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 توليد علوفه

0.17 ns 004/2 
4/200 

250 

4 

10 

 جمعيت

 خطا
 توليد بذر

 

نتایج مقایسه ميانگين پارامترهای مورد بررسي با استفاده از 
نشان داد که  Elymus perteniusبرای گونه روش دانکن 

 96قوه ناميه  و مترسانتي 73جمعيت خونکار با ارتفاع بوته 
. برای شاخص توليد علوفه، داشتبيشترین مقدار را درصد 

گرم توليد علوفه برای هر پایه  2/47جمعيت سرداب با متوسط 
. جمعيت شدکيلوگرم در هکتاربيشترین مقدار را شامل  1557و 

کيلوگرم در هکتار،  1544گرم در هر پایه و  8/46دژکرد با 
کيلوگرم در  1518گرم در هر پایه و  46پشتي باجمعيت الك

ab a bc c c

b
a ab b b

b a bc c d

a a a ab b
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دهبید چشمه انجیر ارسنجان دشت مرغاب کمهر

قوه نامیه ارتفاع بوته تولید علوفه تولید بذر
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ایه و گرم در هر پ 5/45هکتار، جمعيت خونکار با 
گرم توليد  45کهنه با کيلوگرم در هکتار و جمعيت ده1501

در هکتار به ترتيب کيلوگرم  1485علوفه برای هر پایه و 
 (.4و شکل  6بيشترین مقدار را به خود اختصاص دادند )جدول 

 
 pertenius Elymus هایهای کمی مورد بررسی در جمعیتمقایسه میانگین شاخص -6جدول 

 منشأ جمعيت
 قوه ناميه

 )درصد(

 ارتفاع بوته

(cm) 

 تاج پوشش

(2cm) 

 توليد علوفه

 )گرم در هر پایه(

 توليد بذر

(gr) 

E1 90 دژکرد b 64 b 1460 c 46 bc 4/3 a 

E2 95 سرداب a 67 b 1390 e 2/47 a 49/3 a 

E3 96 خونکار a 73 a 1475 b 5/45 cd 4/3 a 

E4 86 دهکهنه c 65 b 1420 d 45 d 4/3 a 

E5 93 الكپشتي ab 65 b 1490 a 7/46 ab 45/3 a 

 

 
 perteniu Elymusگونه بذر، تولید علوفه، ارتفاع بوته و قوه نامیه(  )تولیدهای کیفی نمودار شاخص -4شکل 

 
 بررسیهای مورد های گونههای کمی مورد بررسی در جمعیتمقایسه میانگین شاخص -7جدول 

 هاجمعيت قوه ناميه ارتفاع تاج پوشش قدرت نهال دیرزیستي توليد علوفه توليد بذر

a 471/67 a 539/20 ab 3 a 6/80 b 1460 a 70/80 A 91/60 
Hordeum 

bulbosum 

d 348/80 d 453/20 ab 3 a 7/40 a 1642 c 59/40 A 92/60 Stipa arabica 

d 342/80 d 460/93 b 2/60 a 6/60 b 1447 b 60/80 A 92 
Elymus 

pertenius 

 در هر ستون ميانگين های دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معني دار نمي باشند.

 
مقایسه ميانگين پارامترهای مورد بررسي با استفاده از 

 bulbosum( نتایج نشان داد که گونه7روش دانکن جدول )
Hordeum  و توليد علوفه  کيلوگرم 67/471با توليد بذر

. شدکيلوگرم در هکتار بيشترین مقدار را شامل  20/539
يب ترتهدرصد ب 60/92و  1642با  arabica Stipa گونه

ناميه را شامل گردید.  بيشترین ميزان تاج پوشش و قوه
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کيلوگرم  93/460با توليد علوفه   pertenius Elymus گونه
ن مقدار را به به ترتيب بيشتری 1447در هکتار، تاج پوشش 

 خود اختصاص داد.

 
 بحث 

دیدگاه  دو از کاربردشان به توجه با مرتعي هایگونه
بررسي هستند.  و بحث قابل خاك حفاظت و علوفه عملکرد

 مؤثر و فاکتورهای سطح واحد در توليد ميزان رابطه این در

 هایاندام ،تأثير خاك برای حفاظت ارتفاع مانند توليد در

بندی  دسته و تفکيک معيار عنوان به پوشش تاج و هوایي
های مورد تفاوت بين شاخص گرفت. قرار توجه مورد

دهنده وجود تنوع های مختلف نشانبررسي برای جمعيت
باشد. بيشترین تنوع در صفات قابل مالحظه بين آنها مي

مرفولوژیکي در مقایسه با صفات فيزیولوژیکي مشاهده 
تواند ناشي از تفاوت شرایط ميگردید که این مسئله 
های ویژگي خاك ها به ویژه از جنبهاکولوژیکي در رویشگاه

در  تاج پوششازجمله گسترش بهتر ؛ و اقليم منطقه باشد
و در نتيجه جذب بيشتر  stipa arabicaهای جمعيت

ها بوده است که با شنرطوبت موجب موفقيت بيشتر این اکس
( مطابقت دارد. این تنوع 0132و همکاران ) Mirhaji نتایج

های اصالحي به منظور انجام پروژه برایتواند زمينه را مي
ها های مناسب و برتر در این گونهانتخاب و معرفي جمعيت

 bulbosum Hordeumنتایج نشان داد که گونه فراهم نماید. 
 20/539کيلوگرم و توليد علوفه  67/471با توليد بذر 

. شدشترین مقدار را شامل کيلوگرم در هکتار بي
ترتيب هدرصد ب 60/92و  1642 با arabica Stipa گونه

بيشترین ميزان تاج پوشش و قوه  ناميه را شامل گردید. 
کيلوگرم  93/460با توليد علوفه  pertenius Elymus گونه

به ترتيب بيشترین مقدار را به  1447در هکتار، تاج پوشش 
 و شادابي حفظ باید مدیریت هدف خود اختصاص داد.

 یک بودن مرغوبباشد.  مرتع در های مرغوبگونه افزایش

 برای مثال، عنوان نيز دارد. به دارمرتع بستگي به منظور گونه

 هایگونه فرسایش کنترل یا و دام برای مداوم علوفه مينأت

 را خاك اینکه دليل به هاایبوته و هاگراس ویژهچندساله به

مين أت را دام علوفه عمده بخش و کنندمي حفظ از فرسایش
در مناطق رویشي  دليلهستند. به این  ارزش با کنند،مي

های مارن شمال و غرب استان، ازجمله سپيدان و در عرصه
آباد، حسين همانندهایي و حساس به فرسایش، جمعيت

  و  Hordeum bulbosumهایسرداب برای گونهرود و بن
Elymus pertenuis هایهمچنين گراس گردد.نهاد مييشپ 

 خشکي دوره دام در نگهداری ها جيرهایبوته و چندساله

 این بارندگي لحاظ از خوب فصل و در شوندمي محسوب

 تکميل و ترغني یکساله گياهان با علوفه غذایي جيره

 در علوفه ميزان روی گياهي تنوع در شود. همچنين تغييرمي

 اثر مختلف هایزمان در و خوشخوراکي دام دسترس

(، در تحقيقي ارتباط 2008و همکاران ) Ehsaniگذارد. مي
،  Artemisia sieberi  (توليد علوفه چهار گونه مرتعي

 Stipa barbata ،Salsola  rigida  وNoaea mucrinata )
را با بارندگي ابتدای فصل رویش و بارندگي سال قبل مثبت 

چنين استنباط نمودند که ارزیابي کردند. در این رابطه 
گياهان دائمي با دارا بودن سيستم ریشه گسترده و عميق 

عالوه اینکه توانستند از رطوبت ذخيره شده استفاده نمایند. به
که در  (2013) و همکاران Hoseini بررسي با نتایج این 

رابطه بارندگي و توليد و سایر فاکتورهای رشد مانند مورد 
 گياهانانجام دادند مطابقت دارد.  ارتفاع و پوشش تاجي

 باقي مرتع در توانندمي صورتي تنها در چند ساله و مرغوب

 این و باشند داشتهرا  بذر توليد و دهيشانس گل که بمانند

 که برتر است یهامناسب در انتخاب جمعيت مدیریت

 نوع به توجه که بانحوی، بهنماید فراهم را امکان این تواندمي

مدیریت به شکل صحيح اعمال  شيوه و نحوه گياهي پوشش
های چشمه انجير، گردد. به همين دليل استفاده از جمعيت

 Stipa arabica, Elymusهایدژکرد و تيمارجان از گونه

pertenuis, Oryzopsis molinoides  با دوره فنولوژی
تواند شانس موفقيت ها، ميتر نسبت به سایر جمعيتطوالني

گونه  سه در این تحقيق با توجه به اینکه هر برد.را باال ب
ویژه  های مرتعي استان جایگاهمورد آزمایش در رویشگاه

در مراتع استان را توليد مناسب  قابليت سویيو از داشته 
 شامل استان اینکه مراتع به توجه دیگر با سویاز  .دارد
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 برای بنابراین متفاوت است، هایبارندگي ميزان با هایزمين

ها، جنس این با ارزش هایگونه کاشت و مراتع اصالح
قرارگيرد.  مورد توجهتواند ها ميگيری از تمامي جمعيتبهره

ها از نظر از جهتي با توجه به مقایسه تمامي جمعيت
کهنه از رود و دههای بنهای مورد بررسي، جمعيتشاخص

Stipa گونهو جمعيت دهبيد از  Hordeum bulbosum گونه

 Arabica  از باالترین سازگاری به منطقه برخوردار
به  گونه این تحمل در عين حال بررسي ميزان باشد.مي

های تحقيقات بعدی از الزامات پروژه خشکي مختلف سطوح
 .باشدمي
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Abstract 

     Three perennial grasses Stipa arabica, Elymus pertenuis, Hordeum bulbosum, were selected 

under rainfed conditions in semi-steppe habitats of Fars province. Seeds of 15 populations of 

these three species (five species of each genus) were collected in 12 habitats and an elevation 

profile of 1700 to 2600 meters above sea level located in seven cities. Each population included 

120 pots (1800 pots in total) at the preparation station, and seeds (three seeds per pot) were 

planted in pots. In the third year, after preparing the main land, seeds were sown in three rows in 

each plot based on a completely randomized block design. Necessary assessments were made 

after species emergence based on canopy cover, plant height, forage production, seed 

production, and longevity. The results showed that Hordeum bulbosum with 471.67 kg seed 

production and 539.20 kg forage production per hectare had the highest yield, and Stipa 

arabica species with 1642 cm2 and 92.60% had the highest canopy cover and vigor, 

respectively. 
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