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  چکیده
 در مرتعي خوشخوراک و مهم یها گونه از  Elymus hispidus var. hispidusو  Agropyron pectiniformeمرتعي یها گونه       
 یها برنامه در آن از استفاده و علوفه ديتول منظور به برتر های جمعيت انتخاب تحقيق، این هدف .باشند يم مازندران استان مراتع

 Elymus hispidusوAgropyron pectiniforme  یها گونهبومي  های تيجمع از تعدادیبذرهای  .است بوده مراتع احيایي و اصالحي

var. hispidus  عرصه در بهار اوایل در داشت، اتيعمل وتاهک دوره و شدن سبز از بعد و دیگرد شتک کمشب يکيپالست های ينيس در 
 از هیپا 01 هک شدند شتک یطور متر 81 طول به)تکرار(  خط دو یرو ،ساری شرق جنوب ارتفاعات در کوه پشت تحقيقاتي ایستگاه

 نظر در متر یک گریدیک از خطوط فاصله و متر 01/1 اشتک های یفرد یرو آنها فاصله. گرفتند قرار شتک خط یرو سشنکا هر
 برداری یادداشت گياهي صفات از اهيگ استقرار منظور به دوم و اول سال در. انجام شد 1728-1787 یها سال طي آزمایش .شد گرفته
درصد  ،يتاج پوشش سطح خوشه، ظهور زمان در اهيگ ارتفاع :از بودند عبارت اهيگ انتخاب یبرا يابیارز معيارهای .نشد انجام
 مراجعه با زهیيپا دوباره رشد و بذر لکيتش ،يگلده ،يشیرو مرحله شامل یفنولوژ مختلف مراحل .بذر ديتول و علوفه ديتول ،يمان زنده
 هیتجز جینتا. گرفت قرار یآمار وتحليل هیتجز مورد SPSS16 طيمح در آمده بدست یها داده .شدند برداری یادداشت روزه 11-3
 يتجمع نيب% 1 سطح در داری يمعن اختالف هک داد نشان ارزیابي مورد یفاکتورها عملکرد به مربوط یها داده بکمر انسیوار

 وجود بذر توليد و نهال قدرت ،يمان زنده درصد پوشش، تاج سطح طولي، رشد علوفه، توليد عملکرد لحاظ از بررسي مورد یها گونه
 مورد های گونه یها جمعيت از برخي بين. نشد مشاهده دار يمعن اختالف بررسي مورد عوامل لحاظ از مختلف یها سال بينالبته  .دارد

 .باشد مي روزه 3حدود تأخير  دارای فنولوژیک مراحل ،ها يتجمع این در و دارد وجود اختالف فنولوژیک، مراحل لحاظ از بررسي
 استفاده مازندران استان کوهستاني مراتع در ها يتجمع این بذرهای از توان يم یا علوفه گياهي پوشش تقویت و توليد برای بنابراین

 . نمود
 

 Agropyron pectiniforme ،Elymusگياهي، های یژگيو علفي، برگ پهن ،يگندم ،شده يگواه بذر مرتعي، یها گونه: یدیلک یها واژه

hispidus var hispidus. 
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 مقدمه
 ای مزرعه کشت یراهکارها نهيزم در يکاف دانش نبود

 یدارا هوایي و آب مختلف مناطق در که هایي گونه
 و باشند مي برخوردار مناسبي ديتول از و بوده یداریپا

 هر در بومي ارزش با یها توده از يکاف شناخت عدم
 مراتع مدیریت در موجود مشکالت از کيیاکولوژ هيناح

 تالش آغاز .(Ghorbani et al., 2013) باشد مي کشور
 هجری 1782 سال از رانیا در مراتع بذرکاری برای

 از بذر ادییز ریمقاد ها سال نیا در و شد شروع شمسي
 رانیا وارد کایمرآ يغرب یها قسمت از مختلف های گونه
 مختلف یها استان در ها ستگاهیا از ادییز تعداد در و شد

 انواع ازجمله ها گونه از ادییز تعداد .شد کشت
 اند توانسته و بوده برخوردار خوبي موفقيت از گندمي علف

 متر ميلي 761 از بيشتر ساالنه بارندگي با مناطق در
 همکاران و  Jafariتوسط بررسي، یک در .شوند مستقر

 مورفولوژیکي صفات و عملکرد تنوع روی بر( 8112)
 ،Agropyron pectiniforme ایراني های جمعيت برخي

 بين تفاوت که گردید مشخص البرز تحقيقات ایستگاه در
 دار يمعن درصد یک سطح در صفات کليه برای ها يتجمع
و  یززنجان، تبر های يتجمع اساس این بر. است بوده

 عملکرد دارای بذر توليد و علوفه عملکرد لحاظ ازگرگان 
 آنها بنابراین. بودند ها يتجمع سایر با مقایسه در یبيشتر

 علوفه کيفت و عملکرد بودن مناسب به  توجه با
Agropyron pectiniforme ، برای مطلوبي گزینه را آن 

 ،سرما به بودن مقاوم. دانستند علوفه توليد و مراتع احيای
 گندم، مانند غالتي با آن باالی قرابت و شوری و خشکي

 مستقيم استفاده بر عالوه گونه این از چاودار، و جو
 های تنش به مقاوم های ژن انتقال برای ژني مخزن عنوان به

 Asghari et) کرد استفاده توان مي غيرزیستي و زیستي

al., 2011). جنس های گونه Agropyron و Elymus از 
 خوشخوراک گندمي یها گونه مهمترین

 داشتن با گياهان این.  (Moghimi, 2005)باشند يم
 ساختمان بهبودی باعث انبوه و افشان ای یشهر سيستم
 Zahedi.  (Karimzadeh et al., 2012)شوند يم خاک

 عملکرد نظر از را E.hispidus گونه های يپاکوت ،(8112)
 گرفت نتيجه و داد قرار بررسي مورد کردستان استان در
و  Riasat. است عملکرد بهترین دارای دوالب اکوتيپ که

 يراز،ش آباد ينحس در پژوهش یک ، طي(8113)همکاران 
را از لحاظ   Elymus hispidusاز گونه  يتجمع 18

مانند عملکرد علوفه، ارتفاع بوته،  يفيو ک يصفات کم
مورد مطالعه قرار  ساقه به  برگظهور سنبلچه و نسبت 

 ردکعمل یمبنا بر کيخش به  مقاومت يابیارزدادند. 
 Agropyron يمرتع گونه یها اکسشن علوفه

trichophorum  توسطSafari  با(، 8117همکاران ) و 
 يبررس و  يخشک به  مقاومت یها شاخص از استفاده

 مید و نرمال یاريآب طيمح دو در کخش علوفه ردکعمل
 غرب آباد اسالم قاتيتحق ستگاهیا يقاتيتحق مزرعه در
 نيانگيم سهیمقا از آمده بدست جینتا. شد انجامرمانشاه( ک)

 هک داد نشان يآب و مید طيمح کخش علوفه ردکعمل
)گرگان(،  80)مازندران (،  87رم(، ي)سم 11 یها تيجمع

 با. بودند برترد( ي)اقل 8 واسوج ( ی) 83 ،)چهارمحال ( 0
 یها اکسشن ،يخشک به  مقاومت یها شاخص به  توجه

 نیشتريب )گرگان( 80 و )مازندران ( 87رم(، ي)سم 11
 یرو بر قيتحق.  دادند نشان را يخشک به  مقاومت
 Elymusمختلف گونه یها تيجمع علوفه عملکرد

hispidus  توسطZahrabi  ( در دو 8110) و همکاران
 یها تيجمعدر کرمانشاه نشان داد که  میو د يآب طيمح
عملکرد علوفه خشک  نیباالتر یدارا 281-6و  0-281

ر يثأت( 8110و همکاران )  Arzaniقيتحق کیبودند. در 
 یبر رورا  یکولوژکو مراحل ا یکمراحل مختلف فنولوژ

 Agropyron trichophorum, Agropyron tauri علوفه
قرار  يمورد بررس یزکدر سه استان سمنان، لرستان و مر

 یکت علوفه يفکيه کنشان داده  آنانقات يج تحقیدادند. نتا
 .است متفاوت مختلف یها مياقلدر  ياهيگونه گ

 اريبس مياقل به مربوط علوفه تيفکي نیباالتر يلکطور به
 خشک مهين مياقل به مربوطآن  نیتر نیيپا و سرد مرطوب

 تفکيک و یيشناسا تحقيق، این هدفسرد بوده است. 
 Agropyron های گونه مختلف های جمعيت
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pectiniforme  وE. hispidus var hispidus  انتخاب و 
 هاآن از استفاده و علوفه ديتول منظور به برتر های جمعيت

 . است بوده مراتع احيایي و اصالحي های برنامه در
 

 ها روش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 کوه پشت یآبخواندار حوزه در کوه پشت منطقه
 شرق جنوب یلومتريک 30 فاصله در یسار دودانگه

. دارد قرار ایدر سطح از یمتر 1611 ارتفاع در و یسار
 مياقل و متريليم 781 منطقه ساالنه يبارندگ متوسط زانيم

 0-81 يعموم بيش. باشد يم سرد خشک مهين منطقه
 معطر درمنه پيت شامل منطقه ياهيگ پيت. است درصد

(Artemisia fragrans) و يبالشتک اهانيگ همراه به 
  . (Aghasi et al., 2006)باشد يم کسالهی و ایپا انيگندم

 
 قیتحق روش

 E.hispidus varو  A.pectiniforme های گونه

hispidus  اصلي عناصر از خوشخوراکي، باالی کالس با 
 1211-8211 ارتفاعات بين مراتع در گياهي های تيپ

 فصل در و بوده مازندران استان در دریا سطح از متری
  و کنند مي فراهم دام چرای برای را خوبي یها ظرفيت چرا

 . شدند انتخاب بررسي این برای دليل همين به
 جمعيعععععت شعععععش بعععععذرهای آوری جمعععععع 

 Elymusو  Agropyron pectiniformeهععای گونععه

hispidus var hispidus  اسعتان  کوهسعتاني   مراتعع  از 
 مختلف های جمعيت ارزیابي ملي طرح قالب در مازندران
 اساس بر بررسي این در تحقيق روش. شد انجام گندميان

 هعای  جمعيعت  ارزیابي ملي طرح در مندرج تحقيق روش
 آوری جمعع  بعذرهای . اسعت  بوده ایران ای علوفه گندميان

 يکيپالسعت  هعای  سعيني  در ناميعه  قعوه  تعيين از پس شده
 وتعاه ک دوره و شعدن  ازسعبز  بععد  و دیع گرد شتک کمشب
 بعه ( 28 سعال  زمسعتان  در و گلخانه در)  داشت اتيعمل

 فعروردین  10)  بهعار  اوایل در و شد داده انتقال ها گلدان
 نهععال  اشععت،ک بسععتر سععازی آمععاده از پععس ،(81 سععال

 یطعور  متعر  81 طعول  به (تکرار) خط دو یرو ها سشنکا
 شعت ک خعط  یرو سشعن کا هر از هیپا 01 هک شدند کاشته

 متر 01/1 اشتک های ردیف یرو آنها فاصله. گرفتند قرار
 .شعد  گرفتعه  نظعر  در متعر  1 گریدیک از خطوط فاصله و

 هيچگونعه  و بعوده  بارنعدگي  از بععد  کشت بستر به  انتقال
 منظعور  بعه   دوم و اول سعال  در. نشد انجام دستي آبياری
 يابیع ارز. نشعد  بعرداری  یادداشعت  صفات از اهيگ استقرار
 معيارهعای . دیع گرد شعروع  1788 سعال  بهار از يمقدمات

 مراحعل  :از بودنعد  عبعارت  اهيع گ انتخعاب  یبعرا  يابیارز
 سعطح  خوشعه،  ظهعور  زمعان  در اهيع گ ارتفعاع  ،یفنولوژ
 مختلف مراحل در .بذر ديتول و علوفه ديتول ،تاجي پوشش
 و بعذر  لکيتشع  ،يگلعده  ،يشیرو مرحله شامل یفنولوژ

 یيها هیپا از روز، 3-11 بين مراجعه با زهیيپا دوباره رشد
 بعرداری  یادداشت ،بودند شده يوبک هيکپ منظور این به که

 از اسعتفاده  بعا  خوشعه  ظهعور  زمعان  در اهيع گ ارتفاع. شد
 یانتهعا  تعا  ثابعت  نقطعه  یک از و کخا سطح از کش خط

 اسعتقرار  از پعس . دیع گرد گيری اندازه اهيگ ساقه نیبلندتر
 هک را يسطح) ها پایه تک تک تاجي پوشش سطح اهان،يگ

 اهيع گ پوشعش  تعاج  وسيله به  کاشت یها فیرد ای قطعات
 قطعر  دو پوشش تاج کش خط از استفاده با( کند يم اشغال

 از اسعتفاده  بعا  و شعد  برداشعت  گيعاه  در بزرک و کوچک
 حسعب  بعر  پوشش تاج دایره، شکل فرض و قطر ميانگين

 برحسعب  علوفعه  ديتول زانيم. گردید نييتع مترمربع سانتي
 دو) سال هر بيترت نیبد ،شد محاسبه هکتار در کيلوگرم

 هعا  پایعه  یيهعوا  های اندام اهيگ شدن خشک از پس( سال
 نیتعوز  حسعاس  تعرازوی  بعا  و برداشعت  جداگانه طور به

 بعر   غالف از بذر کردن خارج از پس بذرها وزن. گردید
 شعده  خرد یها کرت قالب در طرح. شد نييتع گرم حسب

  ها ميانگين مقایسه و واریانس آناليز و اجرا ،در فصل بهار
 .انجام شد SPSS16 طيمح در دانکن روش به
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 بررسی مورد یها سال در طرح اجرای منطقه بارندگی آمار -1 جدول
 1939 1932 1931 1931 ماه/ سال

 11 1 13 81 مهر
 8/91 78 71 88 آبان
 4/94 0/78 0/86 2/73 آذر

 3/48 01 8/7 1/17 ید
 2/91 80 71 0/18 بهمن
 93 81 7/83 61 اسفند
 5/92 7/60 36 1/00 نیفرورد

 5/95 0/81 88 7/10 بهشتیارد
 3/6 7 3/08 0/01 خرداد

 1 . 1 0  ریت
 1 2/11 0/88 7/11 مرداد

 3/13 8/80 7 0/1 وریشهر
 283 9/285 913 8/911  لک جمع

 

 نتایج
 شش و Agropyron pectiniforme تيجمع هفت تعداد
 مناطق از Elymus hispidus var hispidus جمعيت

 کوه پشت ایستگاه عرصه در و آوری جمع استان ارتفاعات
 آن بذر آوری جمع محل مشخصات شرح هک است شده کشت

 .است آمده 7 و 8 جدول در
 

   Agropyron pectiniforme گونه مطالعه مورد یها تیجمع یشگاهیرو مشخصات -2 جدول

 خاک بافت (ميليمتر)ساالنه  بارندگي کد (متر)دریا  سطح از ارتفاع اکوتيپ محل نام ردیف

 لوم سيلتي 780 11 8001 (نور بلده)سرخو  مرتع 1

 لومي 001 18 8201 (نور بلده)سنگ  سياه مرتع 8

 لومي سيلتي 780 17 8811 (  نور بلده)الوش  مرتع 7

 رسي لوم 081 10 8001 (الریجان رینه) کوه رینه مرتع 0

 لوم سيلتي 088 10 8801 (الریجان اميری)هاره  مرتع 0

 لومي 081 16 8011 ( نور واز)کنگرچال  مرتع 6

 لوم سيلتي 001 13 8011 (پلور)نيک  مرتع 3

 
 برای ارزیابي مورد واریانس متغيرهایتجزیه  نتایج

 .است آمده 0 و 0 جدول در بررسي مورد های گونه
ی شده برای ريگ اندازهمتغيرهای  نيانگيمنتایج مقایسه 

آمده  3و  6ی مورد بررسي در جدول ها گونهی ها تيجمع
 است.  
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   Elymus hispidus var hispidus گونه مطالعه مورد یها تیجمع یشگاهیرو مشخصات -9 جدول

 خاک بافت (ميليمتر)ساالنه  بارندگي کد (متر)دریا  سطح از ارتفاع اکوتيپ محل نام ردیف

 لوم سيلتي 780 12 8801 (الریجان اميری)هاره  مرتع 1

 لومي 001 18 8001 (نور بلده)کمرود  مرتع  8

  لومي سيلتي 780 111 8011 (الریجان)ایرا  کوه قبله مرتع 7

 رسي لوم 081 111 8111 (نور ارتفاعات) چر اسب مرتع 0

 لوم سيلتي 088 118 8011 (نور بلده)زیار  مرتع 0

  لومي 081 117 1801 ( الریجان) رینه به پلمون مرتع 6

 
 Agropyron pectiniforme گونه یها تیجمع شده یریگ اندازه ریمتغ بکمر انسیوار هیتجز -4 جدول

MS 
 درجه

 یآزاد
 راتييتغ منابع

 نهال قدرت بذر ديتول يمان زنده
 پوشش درصد

 يتاج
 علوفه ديتول گونه ارتفاع

 اکسشن 6 17/3** 168/81** 812/10017** 101/1** 113/1** 220/11**

 تکرار 1 178/1 382/1 167/87187 101/1 111/1 181/1

 1 نوع اشتباه 0 88/1 08/1 21/8203 01/1 118/1 111/1
ns 1181/1 ns 870/6 ns 112/1 ns 130/88711 * 008/8 ns 11/1 1 سال 

ns 187/1 ns 112/1 ns 180/1 186/11888 ns 038/1 ns 118/1 6 اکسشنسال* 

 8 نوع اشتباه 8 01/1 628/1 212/18060 163/1 113/1 111/1
 دارعدم اختالف معني: nsدر سطح پنج درصد، دارمعنياختالف : * در سطح یک درصد، داراختالف معني: **

 

   Elymus hispidus var hispidusگونه یها تیجمع شده یریگ اندازه ریمتغ بکمر انسیوار هیتجز -5 جدول

MS 
 درجه

 یآزاد
 راتييتغ منابع

 نهال قدرت بذر ديتول يمان زنده
 پوشش درصد

 يتاج
 علوفه ديتول گونه ارتفاع

 اکسشن 0 660/6** 208/00** 83/6377** 108/1** 003/18** 200/10**

 تکرار 1 011/1 111/1 101/78 10/1 111/1 131/1

 1نوع اشتباه 0 81/1 11/1 010/1 118/1 110/1 118/1
ns 117/1 ns 111/1 ns 161/1 ns 713/2 ns 818/1 ns283/1 1 سال 
ns 137/1 ns 16/1 110/1 ns 088/7 ns 122/1 ns 118/1 0 اکسشنسال* 

 8نوع اشتباه 3 718/1 182/1 800/7 116/1 181/1 128/1
 دارعدم اختالف معني: nsدر سطح پنج درصد، داراختالف معني: * در سطح یک درصد، داراختالف معني: **



 

 ن دو سال( یانگی)م Agropyron pectiniformeگونه  یها تیشده جمع یریگ اندازه یرهاین متغیانگیسه میمقا -6جدول 

 تیجمع
 سشن(ک)ا

 نام محل
 یپاکوت

 یتاج پوشش
 مربع( متر یسانت)

 ارتفاع بوته
 متر( ی)سانت

 یمان زنده
 )درصد(

 بذر یدتول
 )گرم در بوته(

 د علوفهیتول
 )گرم در بوته(

 c06/8±12/002 a80/1±16/61 c70/1±01/87 c13/1±880/0 c21/1±10/78 (نور بلده) سرخو مرتع 11
 b00/11±13/033 b 71/1±20/68 b  06/1±18/80 b13/1±01/6 b1± 10/01 (نور بلده) سنگ سياه مرتع 12
 c11/11±33/008 c02/1±06/08 d70/1±17/87 c87/1±88/0 c36/1± 81/78 (نور بلده) الوش مرتع 19
 a66 /2±08/027 a86/1±11/60 a06/1±80/86 a83/1±78/2 a80/1± 82/01 (الریجان رینه) کوه رینه مرتع 14
 d80/8±33/000 c 81/1±80/08 e03/1±13/88 d81/1±60/0 de38/1± 00/72 (الریجان اميری) هاره مرتع 15
 d6/18±17/000 c 71/1±88/02 f87/1±2/81 d80/1±03/0 e83/1± 17/72 (نور واز) کنگرچال مرتع 16
 a11/2±28/028 b82/1±10/67 b 87/1±13/80 b88/1±70/6 b88/1± 17/01 (پلور) نيک مرتع 13

 است. دار يمعن و حروف نشانه عدم تفاوت دار يدهنده تفاوت معن همسان نشانناحروف 
 

 ن دو سال( یانگی)م Elymus hispidus var hispidusگونه  های یتشده جمع یریگ اندازه یرهاین متغیانگیسه میمقا -3جدول 

 تیجمع
 سشن(ک)ا

  نام محل
 یپاکوت

 یتاج پوشش
 مربع( متر یسانت)

 ارتفاع بوته
 متر( ی)سانت

 یمان زنده
 )درصد(

 بذر یدتول
 )گرم در بوته(

 د علوفهیتول
 )گرم در بوته(

 a8/11±23/036 a72 /1± 71/00 a11/1± 70/86 a10/1± 82/0 a22/1±11/77 (نور)بلده سرخو  مرتع 18
 c18/18±82/082 c6 /1± 81/08 d03/1± 83 /81 bc12/1±32/7 bc81/1±06/71 (نور)بلده  سنگ سياه مرتع 13

 d 8/17± 81/081 d0 /1± 02/03 -d08/1±d13/81 c18/1±23/8 c26/1±17/71  )بلده نور(   الوش مرتع 111
 b8/11±86/037 a  7 1±  0100 a11/1± 33/80 a13/1±87/0 a81/1±88/78 (الریجان رینه) کوه رینه مرتع 111
 ab0/11±81/030 b0 /1± 63/01 c70/1± 71/80 b10/1±80/0 b60/1±11/71 (یجانالر يری)ام هاره مرتع 112
 d7/17±60/088 c3 /1±82/02 d70/1± 18/88 bc18/1±86/7 bc 32/1±30/71 )واز نور(  کنگرچال مرتع 119

 است. دار يمعن و حروف نشانه عدم تفاوت دار يدهنده تفاوت معن همسان نشانناحروف 
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 عملکرد به مربوط یها داده بکمر انسیوار هیتجز جینتا
 و پوشش تاج سطح ،يطول رشد بذر، ديتول علوفه، ديتول

 شیآزما مورد (ها اکسشن) یها تيجمع يمان زنده درصد
 .A یها تيجمع نيب آماری اختالف هک داد نشان

pectiniforme  وE. hispidus var hispidus  دارد وجود 
(11/1 P <). و مختلف یها سال و )تکرار( ها فیرد در ولي 

وجود نداشت  دار يمعن اختالف ت،يجمع و سال متقابل اثر
 نيانگيم سهیمقا به توجهبا   .(<P 10/1( )0 و 0)جدول 

  A. pectiniformeگونه علوفه ديتول مقدار نیشتريب ،ها داده
 نیو کمتر کوه نهیر يکوهستان مراتع از، 10 تيجمع به مربوط
مراتع الوش در بلده  به متعلق، 17 تيجمع به مربوطمقدار 

 .Eفه گونه علو ديتول مقدار نیشتريب(. 6نور بود )جدول 

hispidus var hispidus  و 12 یها تيجمع به مربوط 
 بلده ارتفاعات در سرخو يکوهستان مراتع به متعلق، 111
، از 111 تيجمع به مربوطمقدار آن  نیو کمتر کوه نهیر و نور

 مقدار نیشتريب(. 3مرتع الوش در ارتفاعات نور بود )جدول 
 یها تيجمع به مربوط ، A.pectiniformeگونه  يطول رشد
و سرخو در ارتفاعات  کوه نهیر يکوهستان مراتع از، 11 و 10

و  10، 17 یها تيجمع به مقدار مربوط نیبلده نور و کمتر
مراتع الوش در بلده نور، هاره در منطقه  به ، متعلق16
 نيهمچن(. 6بود )جدول در منطقه نور و کنگرچال  جانیالر

 E. hispidus var hispidus گونه يمقدار رشد طول نیشتريب

 مراتع به متعلق 111 و 12 یها تيجمع به مربوط ،
 نیو کمتر کوه نهیر و نور بلده ارتفاعات در سرخو يکوهستان

از مرتع الوش در  111 تيجمع به مربوطمقدار آن 
 تاج سطح مقدار نیشتريب(. 3)جدول  استارتفاعات نور 

 10 یها تيجمع به مربوط  A.pectiniforme گونه  پوشش
 نیپلور و کمتر کيو ن کوه نهیر يکوهستان مراتع از ،13  و

 از مراتع هاره در، 16و  10 یها تيجمع به مربوطمقدار 
(. 6نور بود )جدول  در منطقه و کنگرچال جانیمنطقه الر

 E. hispidusش گونهپوش تاج سطح مقدار نیشتريب نيهمچن

var hispidus  ،مراتع  به  متعلق ،12 تيجمع به مربوط
مقدار آن  نیسرخو در ارتفاعات بلده نور و کمتر يکوهستان
از مرتع الوش در  117و  111 یها تيجمع به مربوط

)جدول  باشد يارتفاعات بلده و کنگرچال در ارتفاعات نور م
  A.pectiniformeگونه  يمان زنده درصد مقدار نیشتريب(. 3

 نیکمتر و کوه نهیر يکوهستان مراتع از ،10 تيجمع به مربوط
 بلده منطقه در الوش  مراتع از ،17 تيجمع به مربوط مقدار

 يمان زنده درصد مقدار نیشتريب نيهمچن(. 6)جدول  باشد يم
 ،12 تيجمع به مربوط  E. hispidus var hispidusگونه

 و نور بلده ارتفاعات در سرخو يکوهستان مراتع به متعلق
 مرتع از، 111 و 18 یها تيجمع به مربوط آن مقدار نیکمتر

 استدر ارتفاعات نور  سنگ اهيس و بلده ارتفاعات در الوش
  A.pectiniformeگونه بذر ديتول مقدار نیشتريب (.3)جدول 
 نیکمتر و کوه نهیر يکوهستان مراتع از، 10 تيجمع به مربوط
 در هاره مراتع از، 16 و 10 یها تيجمع به مربوط مقدار
 باشد يم نور ارتفاعات در کنگرچال و جانیالر منطقه

 نیشتريبه کنشان داد  ها داده نيانگيم سهیمقا(. 6)جدول 
 مربوط   E. hispidus var hispidusر گونهبذ ديتول مقدار

سرخو در  يکوهستان مراتع به متعلق، 111و  12 تيجمع به
 نیو کمتر جانیکوه در منطقه الر نهیارتفاعات بلده نور و ر

از مرتع الوش در ،  111  تيجمع به  مربوطمقدار آن 
دو گونه  هر یمراحل فنولوژ (.3)جدول  استارتفاعات بلده 

شروع رشد و  باشد: يم یرشرح ز به کوه پشت یستگاهدر ا
 ين گونه از اواخر اسفند شروع و جوانه زنیا ياتيت حيفعال

تا و شروع شده  ماه نیش از اواسط فروردیرو. افتد يماتفاق 
از اواسط  يشیزا یها اندام. ظهور ادامه داردخرداد ماه  یلاوا

دن بذر يو زمان رس افتد يمر ماه اتفاق يخرداد ماه تا اواسط ت
مردادماه ادامه  یلماه  تا اوايرن گونه معموالً از اواسط تیا

طور عمده از  به  گونه دوبارهرشد  ،ها يتجمع يدارد. در تمام
روز ادامه  71تا  81مدت  به  واول مهرماه شروع شده 

مختلف  های يتدر جمع یک. اختالف مراحل فنولوژیابد يم
 کوه ینهرو  يکمراتع هاره، کنگرچال، ن های يت. جمعشد یدهد

، چر اسبمراتع  های يتو جمع A. pectiniformeاز گونه 
 نسبت  E. hispidus var hispidusپلمون و هاره از گونه 

 تأخير دارایمورد نظر،  یها گونهاز  یگرد های يتجمع به
 . بودند یکروزه در بروز مراحل فنولوژ 3حدود 

 



 و ساختاری صفات ارزیابی 780

 بحث
 دارای ها جمعيت از برخي ارزیابي، مورد های جمعيت از

 لحاظ از عملکرد کمترین دارای برخي و عملکرد بيشترین
 ،پوشش تاج سطح علوفه، توليد) ارزیابي مورد فاکتورهای

 مورد گونه دو هر. بودند( بذر توليد و ماني زنده درصد
 ،بوده دام يوبک یپا و سرما به مقاوم های گونه از بررسي

 را خود یداریپا توانسته ارتفاعات مراتع در هک طوری به
 اصلي عناصر از  A. pectiniformeگونه. نمایند حفظ
 متری 1211-8211 ارتفاعات بين مراتع در گياهي های تيپ

 خوشخوراکي بدليل و بوده مازندران استان در دریا سطح از
 دام چرای برای را خوبي های ظرفيت چرا، فصل در باال

 از  E. hispidus var hispidus گونه. کند مي فراهم
 ای لکه صورت به  وبوده  باال يخوشخوراک با یها گونه

 در گياهي های تيپ در پراکنده و کم نسبتاً سطح در متراکم
 دو هر. کند رشد مي مازندران کوهستاني مناطق از برخي
 تا سرد مرطوب نيمه اقليم با مراتع در بررسي مورد گونه

 مناطق برخي در دام چرای فشار. دارند رویش فراسرد
 آن مورفولوژی گونه، پوشش درصد و تراکم کاهش بر عالوه

 بذر توليد توانایي در عوامل این همه و داده تغيير را
 ریسا مانند مطالعه مورد های گونه اینکه به نظر .تأثيرگذارند

 یدارا مرتفع مناطق ساله چند انيگندم خانواده یها گونه
 رطوبت از توانند يم بهتر هستند، قيعم نسبتاً های ریشه

 ،يمان زنده در تفاوت نیا .نندک استفاده کخا مختلف اعماق
 علت به تواند مي بذر توليد و پوشش تاج سطح علوفه، توليد
 Mirhaji, et باشد برتر های جمعيت های چه ریشه سریع رشد

al., 2013) ( .های یافتهRosso  ( 8111و همکاران) در 
 يزن Festuca arundinaceae های جمعيت برخي مورد

 ای یشهر يستمگسترش سبا  ارتباطرا در  یعملکرد ينچن
اثر سال در عملکرد عوامل  يق،تحق ین. در ادهد يم نشان

 عدم دليل به  تواند يم ینو ا است نبوده دار يمعن يمورد بررس
بهار در دو  یلفصل زمستان و اوا يبارندگ ينچندان ب تفاوت

 .باشد يعوامل مورد بررس يزآنال به يسال منته
Volaire  وLelievre (8111) روی بر تحقيقات در نيز 

 Festuca گونه استقرار در ریشه حجم و طول اثر

arundinaceae  های پایهکه  دریافتند گلخانه شرایط در 
 مقاومت و ماني زنده نایياتو ،بيشتر ریشه حجم و عمق دارای

 تحقيق در Redmon (8111،) .داشتند بيشتری خشکي به
 برخي همراه به  A. pectinifrme گونه که کرد بيان خود
 و خشک نواحي در سرد فصل های گندمي از دیگر
 نقش ذی،غم علوفه توليد بر عالوه ،مریکاآ خشک نيمه

 منظور به .دارد مراتع احيای و خاک حفاظت در نيز ای عمده
 از جمعيت 18 علوفه کيفي و کمي صفات تنوع بررسي

 و   Riasatتوسط پژوهشي ، Elymus hispidusگونه
 نتيجه و شد انجام شيراز آباد حسين در( 8113) همکاران

 ،خشک علوفه عملکرد و بوته ارتفاع مانند صفاتي که گرفتند
 چنين تحقيق این در ولي بود دار معني ها جمعيت تمام برای
 دارای مناطق برخي های جمعيت فقط و نشد حاصل ای نتيجه

 يشیرو رفتار .بودند مطالعه مورد صفات در دار معني اختالف
 که داد نشان تحقيق این در موردمطالعه های گونه ماني زنده و
 احيای و اصالح در توان مي ،گونه این برتر های جمعيت از

 نیا .کرد استفاده ميليمتر 711-011 بارش با مناطق مراتع
Hull (1830)، Peymanifard (1827 ،) های یافته با جهينت

Mohammad Esmaili (8111) همکاران و، Demirbag و 
 دارد مطابقت( 8116) همکاران و Hall و (8110) همکاران

 .A  وA. crisatatum  ، A. pectiniforme گونه کشت که

desertorum  متر يليم 011تا يبارندگ با يمناطق یبرا را 
 خود تحقيقات درJafari (8111 ،)و  Azhir .اند کرده هيتوص

 در Festuca ovina گونه از جمعيت 11 ارزیابي روی بر
 توليد قدرت با های جمعيت که دریافتند تهران خجير منطقه

 دارای استقرار منطقه در طبيعي رویشگاه در بيشتر بذر
 مورد درنيز  تحقيق این نتایج با که بودند بيشتری ماني زنده
Melderis (1821 ). دارد همخواني بررسي مورد های گونه
 .E) تحقيق این در مطالعه مورد های گونه که کرد بيان

hispidus, A. pectiniforme) مناطقاز  وسيعي دامنه در 
 و شرق جنوب، در مرطوب نيمه و خشک اقليم با استپي
 سازگاری قفقاز و مرکزی آسيای ،ایران روسيه، ترکيه، مرکز،
 مازندران در ها گونه این پراکنش و بررسي دمور منطقه. دارد
 زين یماريب و آفت حمله .باشند مي شرایطي چنين دارای نيز
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 و يانبوه اهشک موجب هک است یگرید یتورهاکفا از
 Loren و Derek رابطه این در. شود مي اهانيگ استقرار

 يمعرف و يبوم يمرتع اهانيگ يابیارز بررسي در( 8116)
 گندميان به ذکرشده عامل هک افتندی دست جهينت این به شده
 هنمود محدود را رشدشان و ردهک حمله خزانه در شده يمعرف

 ها بيماری و آفات. نبود نيچن جینتا يبررساین  در يول
 هم گونه این کشت مورد منطقه در ،طبيعي رویشگاه بر عالوه

 یها گونه قبل یها سال در رانیا در .نشد مشاهده
 انيگندم ریسا همراه به Agropyron و  Elymusجنس
 ديتولبرای  Festuca و Bromus, Hordeum یها جنس
 اهانيگ. (Peymanifard et al., 1983) شدند کشت علوفه
 و اسپرس ونجه،ی شامل عمدتاً شورک در متداول یا علوفه
 مصرف يول هستند يغن نيپروتئ لحاظ از هک باشند يم شبدر

 کند ينم نيتأم را دام ازين مورد یانرژ یيتنها به آنها
(Hassani, 2013). شتک جیترو و توسعه ،دليل نيهم به 

 قابل ريتأث، ها لگوم ملکم عنوان به یا علوفه یها يگندم
 خواهد يدام یها وردهافر ديتول شیافزا در یا مالحظه

 و  Agropyron یها جنس یها گونه لندیوزين در .داشت
Elymus و علوفه ديتول یبرا یادیز یها تيظرف یدارا 

 احداث منظور به ها گونه نیا از و بوده ياهيگ پوشش شیافزا
. (Wills,  et al., 1998) شود يم استفاده کاشت دست مراتع

 در يعيوس اًنسبت یسازگار دامنه یدارا ها گونه نیا سویي از
 متوسط بافت با یهاکخا و خشک تا مرطوب مهين یها مياقل

 ,Wang)هستند  مقاوم زين سرما و يخشک به نسبت و بوده

et al., 2009). مراتع در يشگاهیرو طیشرا با ادشدهی جینتا 
ل دارا يدل به اهانيگن یا. دارد مشابهت مازندران يکوهستان

نسبتاً باال در واحد  يمناسب و بازده یيبودن مواد غذا
 يمرتعاهان خوب يو از گ کنند يمد يتول يسطح، علوفه خوب

د مرتع يزان توليدر م ين نقش مهمیبنابرا .شوند محسوب مي
 نيپروتئ به یانرژرا در موازنه نسبت یز ،آن دارند یداریو پا

ت يتروژن تثبيش از همه موجب مصرف نينقش دارند و ب
 شوند يها م وم لگوميزوبیشده توسط ر

(Cherney & Hall, 

 اقدام صورت در که دهد مي نشان پژوهش نیا جینتا .(1992
 قیطر از مراتع اصالح منظور به تکثير برای بذر تهيه به

 بندی زون تکثير، های روش ریسا و يبذرپاش بذرکاری،
نتایج بررسي مراحل فنولوژیک نيز . ستضروری مناطق
دهنده تفاوت جزیي در بروز مراحل فنولوژیک در بين  نشان

هایي که از ارتفاعات  و جمعيت بودمختلف  های جمعيت
جزیي در بروز تأخير شده بودند دارای  آوری جمع تر پایين

 مراحل فنولوژیک بودند. 
 از A. pectiniforme و E. hispidus های گونه

 های گونه همراه به و باشند مي البرز مراتع در مهم های گندمي
 و Onobrychis cornuta) مانند ای بوته و بالشتکي

Astragaluss spp. )مراتع در را مرتعي غالب یها تيپ 
 با حتي A. pectiniforme گونه و مرتفع و کوهستاني

( A. specigera و Artemisia fragrans) درمنه های گونه
 تيپ تشکيل سرد خشک نيمه اقليم در تر پایين ارتفاعات در
 جمعيت تحقيق، این های یافته به توجه اب بنابراین .دهد مي

 آوری جمع بذرهای به متعلق ، A. pectiniforme گونه برتر
 E. hispidus varگونه برتر های جمعيت و کوه رینه از شده

hispidus  در چر اسب و الریجان هاره مراتع به متعلق 
 ها گونه این رویش گستردگي به توجه با. باشد مي بلده منطقه

 های جمعيت از توان مي ،آنها خشکي و سرما به مقاومت و
 برای مرتفع و کوهستاني مراتع احيای و اصالح برای برتر

 برتر های جمعيت از برآن عالوه .نمود استفاده علوفه توليد
 شرایط در بذر توليد برای توان مي نيز مطالعه مورد های گونه

 از اگر در ضمن .کرد استفاده طرح اجرای منطقه مشابه
 این شود، توليد آبي شرایط در انبوه بذر برتر، های جمعيت

 اصالح عمليات در شده گواهي بذر عنوان به توانند مي بذرها
 .گيرند قرار استفاده مورد مراتع
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Abstract 

     Agropyron pectiniforme and Elymus hispidus var hispidus are important and palatable 

species in Mazandaran province rangelands. This study aimed to select top populations for 

forage production and use them in rangeland breeding and rehabilitation programs. Seeds of 

native populations of Agropyron pectiniforme and Elymus hispidus var. Hispidus was planted in 

reticulated plastic trays and operated after emergence for a short period. In early spring, in the 

area of Poshtkuh research station in the southeastern altitude of Sari, were planted on two lines 

(repetitions) with a length of 20 meters so that 40 plants of each accession were placed on the 

planting line. Their distance on planting rows was 0.50 m, and the distance between the lines 

was considered one meter. The experiment was conducted during the years 2011-2015. In the 

first and second year, no plant data were recorded because of plant establishment. Evaluation 

criteria for plant selection were plant height at the time of cluster emergence, canopy cover, 

survival rate, forage production and seed production. Different phenological stages including 

vegetative stage, flowering, seed formation and fall regrowth were recorded in 7-10 days. The 

obtained data were statistically analyzed in SPSS16 software. The results of combined analysis 

of variance of data related to the performance of the evaluated factors showed that there was a 

significant difference at the (p<0.01) between the populations of the studied species in terms of 

forage production yield, longitudinal growth, canopy cover, survival percentage, seedling 

strength, and seed production. There was no significant difference between different years in 

terms of the studied factors. There is a difference between some populations of the studied 

species in terms of phenological stages and these populations; the phenological stages have a 

delay of about seven days. Therefore, to produce and strengthen forage vegetation, the seeds of 

these populations can be used in the mountain rangelands of Mazandaran province. 
 

Keywords: Rangeland plants, certified seed, grass, forb, plant properties, Agropyron 

pectiniforme, Elymus hispidus var hispidus.  
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