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 چکیده
 E. hispidusو Elymus hispidus var. hispidus ته )زیرگونه(از دو واری اكسشن 11علوفه و كيفي منظور مطالعه صفات كمي به     

var.villosus  از گونه اكسشن 6و Agropyron cristatum،  دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک كامل تصادفي در سه تكرار در
در شرایط گلخانه با درجه ده ذكرشهاي اكسشنبذرهاي  .شدانجام  خراسان رضويكشاورزي و منابع طبيعي و آموزش تحقيقات  مركز

ها به زمين گياهچه ،گلدان پالستيكي كشت و پس از استقرار كامل عدد در داخل هر 5تعداد گراد و بهدرجه سانتي 20 ± 2حرارت 
ل عنوان ساها، سال اول طرح بهها در زمين اصلي و اطمينان از خلوص اكسشنكامل گياهچه منظور استقراربه. اصلي منتقل شدند

 عملكرد علوفه،داراي  villosus ، واریتهhispidus Elymusگونه اي ههمقایسه بين واریت درنتایج نشان داد  استقرار در نظر گرفته شد.
بود. از لحاظ كيفيت علوفه تفاوت بين  بيشتر hispidus در واریتهل، درصد استقرار بيشتري بود. در مقابو طول سنبله سنبله تعداد 

كيلوگرم در  7732كل ماده خشك ) دليل باال بودن عملكردبهتاغ چهار اكسشن villosusدر واریته . دار نبودمعنين گونه یي اهااكسشن
كمتر  سلولزتبع آن دیواره سلولي بدون هميبهدرصد( و  8/8) درصد( و قندهاي محلول 6/43، قابليت هضم ماده خشك )هكتار(

داراي كمترین ارتفاع، كمترین عملكرد  1727اكسشن  A.cristatumدر گونه  ا برتري نشان داد.هدرصد( نسبت به سایر اكسشن 7/43)
عملكرد كل ماده خشك ساالنه  ترینپایين و باالترین ،A. cristatumهاي گونه در بين اكسشن علوفه و بيشترین تعداد سنبله بود.

با منشأ  208 . اكسشندست آمدبه 1727و  208هاي در اكسشنب ترتيبهدر سال هكتار در  كيلوگرم 5692و  12974ميزان به
هاي واریته اكسشنكه نشان داد طوركلي نتایج این پژوهش هب اصفهان از درصد قابليت هضم و پروتئين قابل توجهي برخوردار بود.

villosus  ها برتري داشتند. در مقایسه با سایر اكسشن 208اكسشن و نيز 
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 مقدمه

سطح قابل توجهي از مراتع كشور در اثر عوامل مختلف 
تغييرات اقليمي و دیگر  رویه،هاي بيبرداريازجمله بهره

و برخي از این اراضي به كشت غالت عوامل تخریب یافته 
ین دليل اقتصادي نبودن توليد ابه اما ،دادهدیم تغيير كاربري 

 توجه با در چنين شرایطي اند.محصوالت در نهایت رها شده
لزوم توجه به نياز به پروتئين، و  كشور در علوفه كمبود به

هاي ویژه گراسبهاي مناسب گياهان علوفهمعرفي كشت و 
خارج  و رویهبي چراي شود.بيش از بيش آشكار ميمرتعي 

ظرفيت  با تناسب تعداد دام عدم از فصل در مناطق مختلف و
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 گياهان تقليل جامعه موجب كشور مراتع توليد علوفه در

 كشور هايدام غذاي تأمين كاهش قدرت و خوراکخوش

,Heidari Sharifabad & Torknejad 2010 ;) است شده

2020 .,et alDashti .) اي ههپروژ ،چنين شرایطي در
 كيفيت علوفه و عملكرد همزمان اصالحي با هدف افزایش

 در بسزایي نقش اههگون كشت این توسعه و ظور ترویجمنبه
 غذایي ارزش تعيين .گوشتي دارد و لبني توليدات افزایش
 دسترس قابل انرژي ارزیابي مقدار منظوربه مرتعي، گياهان

 افزایش و چرا مناسب تشخيص زمان مرتع، هكتار هر در دام
 مرتعي گياهان به آسيب رساندن بدون دام عملكرد

 ارقام به دستيابي دليل همينبه .(Arzani, 2009) ضروریست
 درصد هضم، قابليت درصد با هاجدید گراس هاياكوتيپ و

 خام درصد پروتئين و آب در هاي محلولكربوهيدرات
هاي گونه .( et al.Smith, 1997د )ندار زیادي اهميتاالتر ب

علت خوشخوراكي و برخورداري از بهآگروپایرون و اليموس 
يهاي خاص از گياهان با ارزش مرتعي محسوب ویژگ
د در راستاي اصالح و احياي مراتع كشور نتوانشوند و ميمي

هاي آوري جمعيتجمعرو ازاینمورد استفاده قرار گيرند. 
هاي خوشخوراک مهم و نيز ارزیابي بومي آنها و سایر گونه

 و توليد علوفه خشك ازجملهآنها از نظر ویژگيهاي مختلف 
 متعددي هايگزارش. اري در طبيعت حائز اهميت استسازگ
گراس در علوفه و كيفيت عملكرد براي تنوع وجود بر مبني
 .( a., 2003et alJafariاست ) شده اي منتشرعلوفه هاي

مناسبي در كشور  پراكنش ازذكرشده هاي گونهكه نحويبه
با  در مناطق كشور مناطق بيشتر در و برخوردار بوده

با توجه به  دارند. رویش ميليمتر 350تا  200 بارندگي
كشت این گياهان در  ،ها به خشكيسازگاري مطلوب گونه

   2015et alDashti ,.) شرایط دیم حائز اهميت است

;., 2017et alMadaeni ). Jafari در ( ۲۰۱۸) و همكاران
 كشت دیمدر  هامقایسه كلي ميانگين عملكرد علوفه گراس

آبسرد،  هومند بروجرد، چادگان اصفهان،هاي ایستگاه در
آباد شيراز در شرایط طرق مشهد و حسين آباد غرب،اسالم

و  elengatum Agropyron هايونهكه گ ندنمود دیم گزارش
Secale montanum  تن در هكتار در  4تا  2با عملكردهاي

Agropyron cristatum، Agropyron هايگونه، مرتبه اول

desertorum ،us tomentellus Brom  وElymus 

hispidus  وElymus pertenius  تن  5/2تا  1با عملكرد
در هكتار در مرتبه بعدي قرار گرفتند. كمترین عملكرد 

 Festucaكيلوگرم در هكتار از گونه  990تا  370علوفه با 

ovina  حاصل شد(Jafari, 2018). اليموس جنس ايههگون 

 در كه هستند استپيمراتع نيمه مهم ايعلوفه گندميان علف از
 فرسایش از جلوگيري و مراتع دام، احياء تغذیه علوفه، توليد
 et Paymanifardد )گيرنمي قرار مورد استفاده بادي و آبي

, 1994al.). و با توجه  جدید نسبتاً علميبندي براساس طبقه
 سه گونه آگروپایرون شامل به خصوصيات مشترک،

podperae Agropyron،Agropyron trichophorum 
 گونه ایي ازههعنوان واریتبه Agropyron intermediumو

hispidus Elymus نامهاي بهترتيب بهpodperae ،
villosus  وhispidus اندنامگذاري شده (, 1996Assadi). 

نيز  (L Agropyron cristatum.دار )مي تاجگند علف
دليل بهاست كه  چندساله مرتعي مهم ايههگرامينجمله از

 قابل مقاومت و علوفه باالي كيفيت و كميت خاک، حفاظت
مرتعي قرار  عالي گياهان زمره در و خشكي، سرما به توجه

 براي چشمگيري تنوع .(Moghimi, 2005گرفته است )

 هوایي و آب شرایط ت علوفه این گونه دريعملكرد و كيف
 و سزودر ارقامكه طوريبه ،گزارش شده است لرستان

 برخوردارند بيشتري سازگاري قابليتاز این گونه  پرمحصول
(;., 2006et al Rahmani ., 2009et al Rahmani).  در

دار نشان گندمي تاج علفهاي مقایسه توده ،تحقيقي دیگر
 به نسبت خوبي مقاومت دماوند و سبزوار هايتوده كه داد

 خوبي مقاومتداشتند و  اراک سبزوار و هايتوده خشكي و
 خود از هاتوده سایر با مقایسه در شوري تنش به نسبت
 Safaii (. 2019et alSheikh Mohammadi ,.دادند ) نشان

 Stipaمختلف جمعيت 10 ( با مطالعه2015) همكاران و

hohenackeriana تنوع و دارمعني تفاوت كه ه گرفتندنتيج 
 دارد وجودمختلف  صفات برايها بين جمعيت كافي ژنتيكي

 اصالحي عمليات انجام و شاخص صفات انتخاب از پس كه
 دیگراي مطالعهدر  .باشنديم استفاده قابل مراتع احياء براي
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در  Festuca ovinaهاي اكسشنترین مناسب منظور تعيينبه
صفات از نظر داري يآبسرد اختالف معن ایستگاه همند

د با وجو .(2013et al Mirhaji ,.) مشاهده شد عملكردي
گياهان مرتعي  عنوانبهاي هاي علوفهگراس باالي اهميت

 در هاآن نقش مهم و كشورمان هوایي و آب شرایط به سازگار
 اطالعات سفانهأخاک، مت تثبيت و دامي هايفراورده توليد
 اگرچه .دارد وجود هاعلوفه آن كيفيت و عملكرد درباره اندكي

 كيفيت و تعيين خوشخوراكي مورد در متعددي تحقيقات
 تعداد اما است شده انجام مرتعي ايههگون بين در علوفه

 گونه یك داخل هايسشناك بين مقایسه زمينه در هاگزارش
در  هاي برتربا هدف انتخاب اكسشن پروژهاین  .است ناچيز

از نظر  ristatumc .Agو  hispidus. E گونهواریته مختلف 
علوفه و ارزش  منظور افزایش عملكردبه و كيفي صفات كمي

غذایي بهتر براي اصالح مراتع و توليد چراگاه در استان 
 . شدخراسان رضوي اجرا 

 

 ها مواد و روش
در ایستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع  تحقيقاین 

شرقي مشهد كيلومتري جنوب 5طبيعي خراسان رضوي در 
دقيقه شمالي و طول  12درجه و  36در عرض جغرافيایي 

متر از  985دقيقه شرقي و ارتفاع  40درجه و  59جغرافيایي 
اكسشن از دو واریته  11 بذرهاي .شدانجام سطح دریا 

و  hispidus .var Elymus hispidus )زیرگونه(
villosus .var E.hispidus  اكسشن  6وAgropyron 

cristatum تحقيقات مؤسسه انك ژن منابع طبيعي ب از
(. پس از تعيين 1جدول تهيه گردید ) جنگلها و مراتع كشور

تا حد امكان یكنواخت انتخاب و در بذرها زني، درصد جوانه
گراد و درجه سانتي 20 ± 2شرایط گلخانه با درجه حرارت 

و  10قطر بهگلدان پالستيكي  عدد در داخل هر 5تعداد به
ها شامل متر كشت شدند. بستر كشت گلدانسانتي 15ارتفاع 

قسمت  2سمت ماسه و سه قسمت خاک مزرعه، یك ق
پس از سبز شدن و استقرار كامل  پوسيده بود. خاكبرگ كامالً

براي اي یكنواخت ههي گياهچاهاي محتوا، گلدانههگياهچ
انتقال به زمين اصلي انتخاب گردیدند. قبل از انتقال 

زني تحریك پنجهبراي ها ا، یك سوم فوقاني برگههگياهچ
هاي هر گياهچهزمایشي در هر یك از بلوكهاي آ .شدقطع 

 متر 5/1× 5/2ابعاد  بهكرتهایي  طور تصادفي دربهاكسشن 
بوته در  8متر )سانتي 50× 25 سه ردیف و با فواصلدر 

زمين اصلي منتقل شدند. بالفاصله پس از انتقال  به مترمربع(
آبياري زمين اقدام گردید و آبياریهاي  بهها نسبت گياهچه
برداري . یادداشتشدروز انجام  10تا  7فواصل هر  بهبعدي 

وضعيت درصد استقرار،  ارتفاع،از صفات مورفولوژیكي )
شادابي، تاریخ ظهور سنبله، تعداد سنبله در گياه، طول 

شادابي گياهان با  وضعيت. انجام گردیدشرح زیر بهسنبله( 
ظهور و زمان  )حداكثر شادابي( 5)حداقل شادابي( و  1اعداد 

 گردید.مبناي تعداد روزها از اول فروردین تعيين  ا برههسنبل
 5ميانگين ارتفاع بلندترین سنبله در ارتفاع بوته بر اساس 

ميانگين تعداد كل  و بوته كه داراي حداقل سه سنبله باشند
 ,Mesdaghi) بوته اندازه گيري شد 5 حداقل ا درههسنبل

غاز منظور مطالعه صفات مرتبط با عملكرد در آبه .(2003
در هر  اهههاي هوایي كليه گياهچافشاني، انداممرحله گرده

بالفاصله  متري سطح خاک قطع وسانتي 5كرت از فاصله 
 برايها نمونهسپس  (.1گيري شد )شكلوزن تر علوفه اندازه

هاي تعيين درصد ماده خشك و تجزیه شيميایي در پاكت
 ، دركاغذي قرار داده و پس از خشك شدن در هواي آزاد

 ساعت 72 مدتبهدرجه سانتيگراد  75با حرارت آون داخل 
منظور تعيين به .گرفتندتا رسيدن به وزن خشك ثابت قرار 

بوته تصادفي انتخاب و  5نسبت برگ به ساقه، در چين اول 
تفكيك برگ و ساقه توزین شدند و نسبت وزن خشك به

لين چين پس از او .( 2015et alDashti ,.) آنها تعيين گردید
چين، برداشت علوفه  3روز تا  45فاصله هر بهبرداشت و 

گرم بر كيلوعملكرد علوفه خشك بر حسب انجام گردید و 
پس از هر مرحله برداشت علوفه، ميزان  محاسبه شد. هكتار
 بهار اوره همراه با آبياري تكيلوگرم در هك 150تا  100

نوبت  4 تا 3تعداد بهزمين داده شد. وجين علفهاي هرز 
اي ههنمون ،گيري صفات كيفيمنظور اندازهبه انجام گردید.

صفات نمودن،  آسيابپس از  وشدند  گرمي انتخاب 20
، (DMD) قابليت هضم ماده خشكشامل  علوفه كيفي
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 ، درصدپروتئين خام، ميزان كربوهيدراتهاي محلول در آب
كل  درصد خاكستر ،(ADF) دیواره سلولي بدون همي سلولز

مادون  سنجبا استفاده از دستگاه طيفرصد فيبر خام و د
گيري در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور اندازه قرمز

گيري صفات و اندازه NIR شد. جزئيات روش كاليبراسيون

 ( توضيح داده شده است.b 2003و همكاران ) Jafari توسط
در قالب طرح بلوک كامل تصادفي در ا ههآماري دادتجزیه 

 MSTATCو SAS9 هايافزاراز نرماستفاده  باه تكرار س

ا با استفاده از آزمون چند ههميانگين داد بعدشد و انجام 
 اي دانكن مورد مقایسه قرار گرفتند.دامنه

 

 cristatum Agropyron و hispidus Elymusهای اکسشنمنشأ نام و  -1جدول 

E.hispidus var. hispidus  E.hispidus var. villosus  Agropyron cristatum 

 منشأ كد اكسشن ردیف  منشأ نام اكسشن ردیف  منشأ نام اكسشن ردیف

 گرگان 1727 1  اصفهان چشمهخوني 1  یاسوج یاتاوه 1

 گرگان 1722 2  چهارمحال سبزكوه 2  سميرم قلعهآرزومند 2

 اصفهان 208 3  شهركرد چهار تاغ 3  یاسوج ميمند 3

 اصفهان 4056 4  اقليد پاسهلكي 4  فریدن فریدن 4

 اصفهان 619 5  سقز قاميشلو 5  بروجن بيد قطار 5

 Hovare 529 6      یاسوج فيروزكوه 6

 

  
 

 )ب( در اولین چین برداشت cristatum Agropyron )الف( و Elymus hispidusاتی کشت قنمايی از مزرعه تحقی -1شکل 
 

 نتایج
 (lymus hispidusE) هيسپيدوس اليموس

نتایج حاصل از جدول تجزیه  صفات مورفولوژی:
ين ب( P<0.01داري )واریانس نشان داد كه تفاوت معني

در رابطه با صفات  Elymus hispidusهاي مختلف اكسشن
و دهي در چين دوم درصد سنبلهدرصد استقرار، ارتفاع بوته، 

سایر صفات مورفولوژیكي  وجود دارد.وضعيت شادابي 
 (. 2 ها نشان ندادند )جدولداري را بين اكسشنتفاوت معني

(ب) )الف(  
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نتایج مقایسه ميانگين صفات نشان داد كه باالترین درصد 
درصد( متعلق به اكسشن فيروزكوه بود. این  7/85) استقرار

در مرتبه مشابه قرار گرفتند. و ميمند  تاغهمراه چهاربهاكسشن 
ترین درصد ز پایيندرصد استقرار ا 49با  خونياكسشن چشمه

( با سه P<0/05داري )استقرار برخوردار بود و اختالف معني
اي ههداشت. ميانگين درصد استقرار در واریتذكرشده اكسشن 
hispidus  وvillosus درصد بود )جدول 5/61و  2/27ترتيب به 

هاي فيروزكوه با اكسشنمتعلق به (. باالترین ارتفاع بوته 2
با  خونيمتر بود كه با چشمهسانتي 5/64 و چهارتاغ با 3/62

از  .( داشتندP<0.05) يدارمتر تفاوت معنيسانتي 9/47ارتفاع 
داري بين ميانگين دو واریته مشاهده نظر ارتفاع تفاوت معني

اي زایشي ههنشان داد كه از نظر تعداد ساقهمچنين نتایج  .نشد
ه نبود. هاي این گونداري بين اكسشنمعنيتفاوت  )سنبله(

 49و  21ترتيب با بههاي فيروزكوه و ميمند باوجوداین اكسشن
ترین و باالترین تعداد سنبله برخوردار بودند. عدد از پایين

ترتيب به villosusو  hispidusاي ههدر واریتميانگين این صفت 
در زراعت گياهان  (.2 بود )جدولعدد  5/40و  9/34

م صفت نامطلوبي محسوب اي ظهور سنبله در چين دوعلوفه
توليد قابليت هاي با كه اكسشن رودانتظار ميرو ازاین .شودمي

هاي دوم و بعد، از كيفيت علوفه باالتري سنبله كمتر در چين
ترین درصد سنبله در چين برخوردار باشند. بر این اساس پایين

هاي قلعه آرزومند، سبزكوه و پاسهلكي دوم متعلق به اكسشن
ا در اكسشن قاميشلو وارد ههدرصد بوت 80مقابل بود. در 

 hispidusاي ههدر واریتميانگين این صفت  .زایشي شدندمرحله 
 (.2 بود )جدولعدد  7/38و  1/31ترتيب به villosusو 
عنوان شاخصي از ورود به هتاریخ ظهور سنبله بكه نحويبه

ري داهاي این گونه تفاوت معنيمرحله زایشي در بين اكسشن
در  ا در اكسشن فيروزكوهههرا نشان نداد. باوجوداین سنبل

طور متوسط پنج روز زودتر اتفاق همقایسه با اكسشن سبزكوه ب
ها در اواسط اردیبهشت سال افتد. ظهور سنبله در كليه اكسشن

عنوان هوضعيت شادابي ب(. 2)جدول شد دوم رشد كامل 
نشان نتایج  ري شد.گيشاخصي براي استقرار هرچه بيشتر اندازه

واریته  hispidus هاي متعلق به واریتهداد كه از بين اكسشن
دو اكسشن  villosusهاي واریته فيروزكوه و از بين اكسشن

چهارتاغ و پاسهلكي عالوه بر استقرار مطلوب، از باالترین 
فریدن متعلق به  بودند. اكسشن اردرجه شادابي نيز برخورد

ترین درجه شادابي برخوردار بود یيناز پا dushispi واریته
براي طول  هااكسشن داري بينتفاوت معنيالبته  (.2)جدول
بهمشاهده نشد. باوجوداین حداكثر و حداقل طول سنبله سنبله 

هاي پاسهلكي و متعلق به اكسشن مترسانتي 15و  21ترتيب با 
و  hispidusاي ههدر واریتميانگين این صفت پاتاوه بود. 

osusvill (.2 بود )جدولمتر سانتي 4/19و  3/16ترتيب به 
واریانس براي صفات  نتایج تجزیه :خشک عملکرد علوفه

هاي مورد مطالعه مرتبط با عملكرد نشان داد كه بين اكسشن
hispidus E.  اول در چين ماده خشك از لحاظ عملكرد علوفه

 ر موردددار بود ولي معنيتفاوت ملكرد ساليانه عنيز و سوم و 
 دار نبود.معني تفاوت نسبت برگ به ساقه و دومعملكرد چين 

افشاني كليه هدر چين اول مصادف با آغاز گردعلوفه  برداشت
علوفه باالترین عملكرد نتایج نشان داد كه  .بودها اكسشن
 5216و  5760با حدود  اولدر چين  villosusواریته خشك 

بود. غ و پاسهلكي هاي چهارتامتعلق به اكسشنترتيب به
داري باوجوداین دو اكسشن در چين اول تفاوت معني

(P<0.05با اكسشن ) هاي برتر واریتهhispidus قطار و یعني بيد
در چين ذكرشده هاي وزن خشك اكسشن فيروزكوه نداشتند.

دوم و سوم و نيز عملكرد كل ماده خشك نيز برتري نشان 
پاسهلكي و بيد قطار  هاي چهارتاغ،دادند. بنابراین اكسشن

كيلوگرم در  5743 و 6778، 7732ترتيب با وزن خشك كل به
دار با یكدیگر، نسبت به سایر عدم اختالف معنيبا وجود هكتار 
ميانگين عملكرد  .(3 )جدول ها برتري نشان دادنداكسشن

 اولدر چين  villosusو  hispidusاي ههدر واریتعلوفه خشك 
 دومكيلوگرم در هكتار، در چين  3834 و 3206ترتيب به
ترتيب به سوم كيلوگرم در هكتار، در چين 323و  262 ترتيببه

كيلوگرم در هكتار و عملكرد علوفه ساليانه  1082و  831
دهنده كيلوگرم در هكتار بود كه نشان 5240و  4300ترتيب به

 نسبت به villosusميانگين  واریتهميانگين وزن خشك برتري 
در هيچ نسبت برگ به ساقه (.3 بود )جدول ispidushواریته 

دار نشد. باوجوداین معني .hispidus Eهاي یك از اكسشن
ترتيب در بهنسبت  (30/0ترین )و پایين( 63/0باالترین )



 ... و کیفیت علوفهعملکرد  ارزيابی  498

 hispidusهاي پاتاوه و ميمند، هر دو متعلق به واریته اكسشن

  (.3)جدول  بود
جزیه واریانس نتایج حاصل از ت صفات کیفی علوفه:

داري را تفاوت معني hispidus .Eهاي نشان داد كه اكسشن
از لحاظ (. 4یك از صفات كيفي نشان ندادند )جدول در هيچ

قابليت  حداكثر و حداقل، (DMD) قابليت هضم ماده خشك
 درصد در 3/37 و 6/43ترتيب با هضم ماده خشك به

كثر و احد .دست آمدبههاي چهارتاغ و قاميشلو اكسشن
ترتيب در پاتاوه به 16و  1/18با  پروتئين خامحداقل درصد 

 (. 4)جدول و ميمند مشاهده شد 
نوسان قابل توجه درصد قندهاي محلول در بين با وجود 

دار نبود. اكسشن چهارتاغ هاي این گونه، تفاوت معنياكسشن

با افزایش  .نشان داد را قندبيشترین درصد درصد  8/8با 
قابليت درصد از ( ADF) سلولزلي بدون هميدیواره سلو

باال بودن درصد قابليت هضم در رو شد. ازاینهضم كاسته 
آن  دررا  درصدADF (7/43 )اكسشن چهارتاغ، پایين بودن 

این باوجود كند.ها توجيه مياكسشن در مقایسه با سایر
هاي این گونه در رابطه با این داري بين اكسشنتفاوت معني

حداقل و حداكثر درصد خاكستر  نشد.دیده ي صفت كيف
هاي پاسهلكي و بيد قطار در اكسشن 4/8و  2/7ميزان به

اكسشن ،فيبرخاماز لحاظ درصد  (.13مشاهده شد )جدول 
باالتري علوفه هاي چهارتاغ و پاسهلكي كه از عملكرد 

 به( را %40)حدود  بيشتريبرخوردار بودند، درصد فيبر خام 
 (.4دند )جدول خود اختصاص دا

 
 Elymus hispidus یهامقايسه میانگین صفات مورفولوژيکی اکسشن -۲جدول 

 اكسشن واریته
 درصد

 استقرار

 ارتفاع

 بوته

 تعداد

 سنبله

 دهيدرصد سنبله

 چين دوم

 ظهورتاریخ 

 سنبله

 وضعيت

 شادابي

 طول

 سنبله

hispidus 

  0/61ab  3/48bc  0/38a  7/66a  7/38a  3/3ab  0/15a یاتاوه

  3/73ab  5/49bc  7/30a  3/13c  0/40a  7/3ab  3/15a آرزومندقلعه

  3/82a  6/57abc  3/49a  0/20c 7/35a  3/4ab  7/17a ميمند

  7/67ab  7/51abc  0/38a  7/46abc 7/38a  0/3 b 5/16a فریدن

  7/75ab  6/53abc  0/33a  0/20c 7/40 a  7/4 a  8/16a بيد قطار

  a  3/62ab  7/20a  0/20c 3/35 a  7/4a  5/16a 7/85 فيروزكوه

villosus 

  0/49b  9/47c  7/46a  7/26bc  7/35 a  3/3 ab  8/18a خونيچشمه

  ab 7/47  bc 5/48 a 7/30  c 3/13  a 3/40   ab 0/4  a 2/20 سبزكوه

  a 7/77  a 5/64  a 7/37  ab 0/60  a 0/35  a 7/4   a 5/19 چهارتاغ

  ab 3/73   abc 8/56   a 7/47   c 3/13  a 3/39  a 7/4  a 0/21 پاسهلكي

  ab 0/60   abc 0/54   a 7/39  a 0/80   a 0/37   ab 3/3   a 5/17 قاميشلو

hispidus  2/72 8/53 9/34 1/31 1/38 0/4 3/16 

villosus  5/61 3/54 5/40 7/38 5/37 0/4 4/19 

 F  * * ns ** ns * nsآزمون 
ns ،*باشندمي %1و  %5در سطوح آماري  داردار، معنيدهنده غير معنيترتيب نشانبه: **و. 

 .داري با همدیگر ندارنداز لحاظ آماري اختالف معني %5  اي دانكنكه داراي حروف مشابهي هستند بر اساس آزمون چند دامنه هایياكسشن ميانگين
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 Elymus hispidusای ههواريت در عملکردصفات مرتبط با ن قايسه میانگیم -3 جدول

 نام اكسشن نام واریته
 نسبت  )كيلوگرم در هكتار( خشك  وزن 

 كل سوم چين دوم چين چين اول برگ به ساقه

hispidus 

  1815c  224ab  591c  2631d  63/0a پاتاوه

  2652c  184ab  734bc  3570cd  50/0a آرزومندقلعه

  3714abc  308ab  773bc  4795bcd  30/0a ميمند

  2735c  167b  782bc  3684cd  40/0a فریدن

  4045abc  480a  1218ab  5743abc  47/0a بيد قطار

  4275abc  211ab  890bc  5376abc  55/0a فيروزكوه

villosus 

  2739c  170  b 754bc  3663cd  47/0a خونيچشمه

  3302c  251ab  839bc  3420cd  55/0a سبزكوه

  5760a  480a  1492 a 7732a  32/0a چهارتاغ

  5216ab  363ab  1199abc  6778ab  38/0a پاسهلكي

  3127bc  351ab  1127abc  4605bcd  53/0a قاميشلو

hispidus  3206 262 831 4300 48/0 

villosus  3834 323 1082 5240 45/0 

 F   * ns * ** nsآزمون

ns**باشندمي %1و  %5دار در سطوح آماري دار، معنيدهنده غير معنيترتيب نشانبه: ، *و. 

 .داري با همدیگر ندارنداز لحاظ آماري اختالف معني %5  اي دانكنهایي كه داراي حروف مشابهي هستند بر اساس آزمون چند دامنهميانگين اكسشن

 
 (cristatum Agropyronآگروپايرون کريستاتوم )

نتایج حاصل از جدول تجزیه  صفات مورفولوژي:
 .Agواریانس نشان داد كه تفاوت بين اكسشن هاي 

cristatum  ،براي كليه صفات مورفولوژي بجز ارتفاع
 99/0تاریخ ظهور سنبله و طول سنبله در سطح آماري 

 اكسشن (. از نظر وضعيت استقرار5دار بود )جدول معني
درصد استقرار از بهترین  100با منشأ گرگان با  1722

ها برخوردار بود. در مقابل وضعيت نسبت به دیگر اكسشن
درصد متعلق  61ميزان حدود ترین درصد استقرار بهپایين

(. 5با منشأ گرگان بود )جدول  1727هاي به اكسشن

درصد  85هاي این گونه با متوسط رو اكسشنازاین
 hispidusهاي اي با واریتهمالحظه استقرار تفاوت قابل

E.  متر متعلق سانتي 3/67داشتند. باالترین ارتفاع بوته با
تفاوت  1727بود كه تنها با اكسشن  4056به اكسشن 

(. بيشترین تعداد سنبله در 5دار نشان داد )جدول معني
 1727هاي عدد در اكسشن 109و  122ترتيب با بوته به

با تعداد  Hovareشن خارجي مشاهده شد. اكس 619و 
سنبله از كمترین تعداد سنبله برخوردار بود )جدول  97
5.) 
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 در چين اول Elymus hispidusای ههواريت در صفات کیفیمقايسه میانگین  -4جدول 

 )%( فيبرخام )%( خاكستر )%( ADF )%( قندهاي محلول )%( پروتئين )%( قابليت هضم نام اكسشن  نام واریته

spidushi 

  1/39a  1/18a  2/4a  3/48a  3/7a  0/39a پاتاوه

  8/39a  3/16a  9/7a  3/47a  3/7a  1/38a قلعه آرزومند

  8/42a  0/16a  3/8a  1/44a  8/7a  3/38a ميمند

  4/41a  2/18a  9/4a  6/45a  4/7a  3/38a فریدن

  1/42a  8/16a  9/6a  3/45a  4/8a  9/36a بيد قطار

  3/38a  9/17a  5/5a  5/49a  4/7a  3/38a فيروزكوه

Villosus 

  3/41a  2/18a  2/6a  9/45a  4/7a  8/36a چشمه خوني

  2/42a  6/16a  1/8a  9/44a  7/7a  0/37a سبزكوه

  6/43a  5/16a  8/8a  7/43a  8/7a  6/39a چهارتاغ

  1/42a  4/16a  0/7a  6/44a  2/7a  1/04a پاسهلكي

  3/37a  1/18a  8/8a  0/50a  5/7a  3/38a قاميشلو

hispidus  6/40 2/17 9/5 7/46 6/7 1/38 

Villosus  3/41 2/17 7/7 8/45 5/7 4/38 

F آزمون  ns ns ns ns ns ns 

 .باشندمي %1و  %5در سطوح آماري  داردار، معنيدهنده غير معنيترتيب نشانبه: **و *

 .داري با همدیگر ندارنداز لحاظ آماري اختالف معني %5  اي دانكنكه داراي حروف مشابهي هستند بر اساس آزمون چند دامنه هایياكسشن ميانگين

 

 1727اكسشن دهي چين دوم در كمترین درصد سنبله
هایي كه از درصد مشاهده شد. در بين اكسشن 1/6با  گرگان

د از اكسشن بع درصد استقرار مطلوبي برخوردار بودند،
دهي در چين دوم با ، بيشترین و كمترین درصد سنبله1727

اصفهان و خارجي  619هاي اكسشندر  3/33و  7/46
Hovare  .از لحاظ روزها تا ظهور سنبله تفاوت بدست آمد

 1727هاي دار نبود، باوجوداین اكسشنها معنيبين اكسشن
 20و  27ترتيب با گذشت حدود اصفهان به 4056گرگان و 

دهي ماه دیرتر و زودتر وارد مرحله سنبلهروز از فروردین
هاي (. مقایسه درجه شادابي بين اكسشن5شدند )جدول 

دار بين حكایت از عدم اختالف معني Ag. cristatum گونه
آنها داشت. باوجوداین كمترین و بيشترین درجه شادابي در 

از نظر (. 5مشاهده شد )جدول  4056و  1727هاي اكسشن
دار نبود، ها معنيطول سنبله نيز تفاوت بين اكسشن

و  9/8ترین طول سنبله به اندازه باوجوداین باالترین و پایين
 1727و  4056هاي ترتيب در اكسشنسانتيمتر به 2/7

 (.5حاصل شد )جدول 
جزیه واریانس براي صفات نتایج ت :خشك عملكرد علوفه

هاي مختلف اكسشناوت بين تف مرتبط با عملكرد نشان داد كه
cristatumAg.   دوم اول،در چين خشك براي عملكرد علوفه 

 ها از نظردار بود ولي اكسشنو مجموع عملكرد ساليانه معني
و نسبت وزن برگ به ساقه  وزن خشك گياهان در چين آخر

نتایج نشان داد كه (. 6داشتند )جدول نبا هم داري تفاوت معني
و  5933وزن خشك علوفه در چين اول با بيشترین و كمترین 
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 اصفهان و 4056ترتيب در اكسشن بهكيلوگرم در هكتار  3738

چين دوم برداشت باالترین و  . درشدگرگان حاصل  1727
 627و  4987ترتيب با بهترین عملكرد وزن خشك پایين

 1727 اصفهان و 619 ترتيب در اكسشنبهكيلوگرم در هكتار 
. بيشترین و كمترین عملكرد كل ماده خشك دست آمدبهگرگان 

كيلوگرم در هكتار در اكسشن  5692و  12756علوفه با 
. )6)جدول  شدگرگان مشاهده  1727 اصفهان و 4056

درصد در  51ميزان بهباالترین نسبت وزن برگ به ساقه 
 .Agمتعلق به گونه  529و  2172، 4056هاي اكسشن

cristatum وت معنيكه تفا مشاهده گردید( داريP<0.05)  با
درصد داشتند )جدول  41با نسبت  619و  208هاي اكسشن

6.) 
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان  صفات كيفي علوفه:

براي كليه صفات كيفي مورد   .cristatumAgهاي داد كه اكسشن
داري جز درصد پروتئين و فيبرخام تفاوت معنيبهمطالعه 

(P<0.01 نشان دادند ) ماده  بيشترین و كمترین مقدار (.7)جدول
ترتيب در بهدرصد  7/32و  1/38با  (DMD)خشك قابل هضم 

اصفهان بدست آمد. از لحاظ منشأ با  619 و 208هاي اكسشن
 هايدار نبود اما اكسشنها معنيتفاوت بين اكسشن پروتئين خام

 4/18با  Hovare خارجي درصد و اكسشن 1/20با  4056

ترین درصد پروتئين خام برخوردار باالترین و پایيندرصد از 
نشان داد كه براي قندهاي محلول در آب نتایج  (.7بودند )جدول 

درصد، از درصد  4/4با منشأ گرگان با متوسط  1727اكسشن 
ها برخوردار بودند اما قند باالتري در مقایسه با سایر اكسشن

 .(7داري با یكدیگر نداشتند )جدول تفاوت معني
دیواره سلولي براي   .cristatumAgهاي مقایسه اكسشن

 ADFدرصد  كمترینكه  نشان داد (ADF) سلولزبدون همي

 و بيشترین درصد 1727درصد در اكسشن  3/51ميزان به
ADF (5/56 در )باالالبته . شدمالحظه  619 ناكسش درصد 

 529و نيز  619هاي در اكسشن ADFبودن متوسط ميزان 

 (.7)جدول  بود دليل پایين بودن قابليت هضم آنهابهنيز 
 .Agهاي گونه خاكستر در بين اكسشن درصد نتایج

cristatum كه باالترین درصد خاكستر در اكسشن  نشان داد
این اكسشن همچنين  درصد مشاهده شد. 0/8ميزان به 208

ترین درصد از قابليت هضم قابل توجهي برخوردار بود. پایين
مشاهده شد  619درصد در اكسشن  4/7ميزان هبخاكستر 
 .Aهاي یك از اكسشندرصد فيبرخام در هيچ (.7)جدول 

cristatum  نيز تفاوتي را نشان ندادند. درصد این صفت از
درصد در اكسشن  2/04تا  1727در اكسشن  3/93حداقل 

 (.7نوسان داشت )جدول  619

 

 Agropyron cristatumهای مختلف اکسشن دری صفات مورفولوژيکمقايسه میانگین  -5جدول 

 نام اكسشن منشأ
 درصد

 استقرار

 ارتفاع

 بوته

 تعداد

 سنبله

 دهيسنبلهدرصد 

 چين دوم 

 تاریخ

 ظهور سنبله

 وضعيت

 شادابي

 طول

 سنبله

  100a 9/62a  100c  7/46a  6/22a  3/4b  3/8a 1722 گرگان

  61c  7/47b  122a  1/6c  6/26a  9/3c  2/7a 1727 گرگان

 93a  3/57ba  100c  2/42a  4/22a  7/4a  2/8a 208 اصفهان

 86b  3/67a  101c  4/45a  2/20a  9/4a  9/8a 4056 اصفهان

 91a 9/56ba  109b  7/46a  4/24a  4/4b 6/8a 619 اصفهان

Hovare 529 97a  3/52b  97d  3/33b  6/23a 0/4c  5/7a  

 1/8 5/4 3/۲3 8/34 106 ۲/56 85  میانگین

F آزمون  ** ns ** ** ns * ns 
 .باشندمي %1و  %5در سطوح آماري  دارمعني و داردهنده غير معنيترتيب نشانبه: **و *

 .ندداري با همدیگر نداراز لحاظ آماري اختالف معني %5  اي دانكنكه داراي حروف مشابهي هستند بر اساس آزمون چند دامنه هایياكسشن ميانگين
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 Agropyron cristatum های مختلفاکسشن در عملکردصفات مرتبط با  قايسه میانگینم -6جدول 

 اكسشن نام منشأ
 نسبت  )كيلوگرم در هكتار( وزن خشك  

 كل چين سوم دوم چين چين اول برگ به ساقه 

  5426a  3686 b  2217ab  11329a  51/0a 1722 گرگان

  3738c  627d  1227b  5692b  49/0a 1727 گرگان

  a 4747a  2927a  12974 a  41/0b 5300 208 اصفهان

  5933a  4462 a  2360a  12756a  51/0a 4056 اصفهان

  4224b 4987a  2304a  11514a  41/0b 619 اصفهان

Hovare 529 5539a  2857c  2395a  10791a  52/0a  

 46/0 108۲8 ۲۲83 36۲9 4917  میانگین

 F   * ** ns ** nsزمونآ  
 .باشندمي %1و  %5در سطوح آماري  دارمعني و داردهنده غير معنيترتيب نشانبه: * و** 

 .داري با همدیگر ندارنداز لحاظ آماري اختالف معني %5اي دانكن هایي كه داراي حروف مشابهي هستند بر اساس آزمون چند دامنهميانگين اكسشن
 
 

 در چین اول Agropyron cristatumهای مختلف اکسشن در صفات کیفییانگین مقايسه م -7 جدول

 فيبرخام )%( خاكستر )%( )%(ADF  قندهاي محلول )%( پروتئين )%( قابليت هضم )%( كد اكسشن منشأ

 b 18/7 a 3/8 a 54/0 ab 7/5 b 39/8 a 35/1 1722 گرگان

 a 19/6 a 4/4 a  51/3 b 7/7 ab 39/3 a 38/4 1727 گرگان

 a 20/1 a 3/9 a  52/1 b 8/0 a 39/5 a 38/1 208 اصفهان

 a 20/1 a 3/3 b 51/8 b 7/9 a 39/0 a 37/9 4056 اصفهان

 c 19/7 a 1/8 d 56/5 a  7/4 b 40/2 a 32/7 619 اصفهان

Hovare 529 32/8 c 18/4 a 2/4 c 56/2 a 7/5 b 39/7 a 

 39/5 7/8 5۲/8 3/5 19/8 36/9  میانگین

  F   آزمون
** ns ** ** ** ns 

 .باشندمي %1و  %5در سطوح آماري  دارمعني و داردهنده غير معنيترتيب نشانبه: * و**
 .داري با همدیگر ندارنداز لحاظ آماري اختالف معني %5اي دانكن هایي كه داراي حروف مشابهي هستند بر اساس آزمون چند دامنهميانگين اكسشن

 

 بحث
در  باالترین ارتفاع بوته این تحقيق نشان داد كه نتایج
متر در سانتي 5/64اندازه  به .hispidus Eهاي اكسشن
 هايدر بين اكسشن مشاهده شد. چهارتاغ شهركرد اكسشن

Ag. cristatum با منشأ اصفهان  4056هاي نيز اكسشن
عالوه بر عملكرد باالي علوفه از بيشترین ارتفاع بوته 

ها برخوردار متر( در مقایسه با سایر اكسشنيسانت 3/76)
و  Seyedmohammadi ايههیافت با نتایج اینبودند. 

مبني بر همبستگي بين ارتفاع و عملكرد  (2011همكاران )
 Agropyronبياباني ) گندمي علف هايدر ژنوتيپ علوفه

desertorum) ارتفاع در تحقيقي مشابه  دارد. مطابقت
ستگاه ای در  hispidus  .Eگونه از ژنوتيپ 91 گياهان بين

https://cpj.iauahvaz.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Seyedmohammadi
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داري را نشان دادند شيراز تفاوت معني آبادحسين پژوهشي
(., 2014et alRiasat ). گونه  درصد استقرار درترین پایين

hispidus .E خوني درصد در اكسشن چشمه 49ميزان به
درصد استقرار در با وجود نوسانهاي . مشاهده شد

از  208و  1722هاي اكسشن، Ag. cristatumهاي اكسشن
 نتایج مطالعات روي .برخوردار بودندي يشتراستقرار بدرصد 

سازگارترین  با هدف انتخاب anoticus bElytrigia liگونه
 هايسال كليه كه در دادند انشن در طي چند سال هااكسشن

 در و استقرار مانيزنده نظر از هااكسشن بين مورد بررسي
 et alMirhaji ,.همند آبسرد ) مراتع پژوهشي ایستگاه

 و نيز عملكرد، درصد گلدهي و تشكيل بذر در (2012

 et alZahedi ,.كردستان ) استان رویشي مختلف مناطق

( در 2009) Dashti دارد. وجود يدارمعني اختالف( 2020
مطالعه آناليزهاي رشد چند گونه آگروپایرون نشان داد كه 

دار ارتفاع گياه با وزن خشك كل همبستگي مثبت و معني
دار هاي زایشي همبستگي منفي و معنيولي با تعداد پنجه

 توجه ( نيز نتيجه گرفتند باc 2003و همكاران ) Jafariدارد. 
 این پایين پذیريوراثت و عملكرد علوفه بودن ژنپلي به

 افزایش روشهاي از یكي اي،نباتات علوفه بيشتر در صفت
 پذیريوراثت با همبسته صفات از علوفه، استفاده عملكرد
 عملكرد ميان دارمعني و مثبت همبستگي به با توجه .باالست
پابلند  ارقام گزینش در تالش گونه هر بوته ارتفاع علوفه و
در مجموع بين  شود.مي علوفه عملكرد افزایش موجب
 villosusاي هه، واریتhispidus Elymusهاي گونه اكسشن

در كليه صفات مرتبط با عملكرد  hispidusدر مقایسه با 
نيز اكسشن  villosusاي ههبرتري داشتند. از بين واریت

كيلوگرم  7732كل ماده خشك ) عملكردا حداكثر چهارتاغ ب
 ها برتري نشان داد.اكسشندر هكتار( نسبت به سایر 

نسبت به هم و ذكرشده واریته دو  چرايدرصد باوجوداین 
برداري هاي مورد بهرهدر بين ماه آنهازمان اوج مصرف نيز 

 هضم قابليت درصد .( ,.2016Rashvand et al) متفاوت بود
 ايعلوفه گياهان در صفات كيفي مؤلفه مهمترین عنوانبه

این تحقيق نيز نشان داد كه اكسشن تایج ناست.  شده شناخته
از  درصد( 6/43) چهارتاغ با بيشترین درصد قابليت هضم

 در مقایسه با سایر درصدADF (7/43 )ترین پایين
 ( با2015و همكاران )  Dashtiها برخوردار است.اكسشن
  Elymus واریته سه علوفه كيفي و كمي عملكرد بررسي

hispidusنتيجه  دیم شرایط در فنولوژي مختلف مراحل در
ترتيب هدرصد ب 1/10 و 3/50با  villosusواریته كه گرفتند 

براي قابليت هضم و كربوهيدراتهاي محلول داراي بيشترین 
نشان داد كه باالترین ميزان آنان كيفيت علوفه بود. نتایج 

عملكرد علوفه قابل هضم و عملكرد پروتئين خام در 
نتایج همچنين  حاصل شد.ه سنبل ها در مرحله ظهورواریته

باالترین و  Ag. cristatumهاي اكسشن نشان دادند در بين
درصد  7/23و  4/38ترین قابليت هضم ماده خشك با پایين

(. 7 بود )جدول 619 و 1727هاي ه اكسشنمتعلق بترتيب هب
، 529 و 619هاي اكسشن در ADFباال بودن متوسط ميزان 

در تأیيد نتایج  يت هضم آنها بود.دليل پایين بودن قابلهب
( نيز نشان دادند كه 2006و همكاران ) Rahmaniذكرشده 
 را هضم قابليت درصد آبي كمترین در شرایط 619اكسشن 

كليه صفات عملكردي و كه همچنين نشان دادند آنان . دارد
جز درصد هكيفيت علوفه در هر دو محيط آبي و دیم )ب

دار بود كه نشاندر لرستان معنيقابليت هضم و خاكستر كل( 
دهنده تنوع فنوتيپي ارزشمندي براي صفات كمي و كيفي در 

( a2003و همكاران ) Jafariهاي مورد استفاده بود. اكوتيپ
نتيجه گرفتند كه ضریب همبستگي   perenneLoliumنيز در 

 ،دار استمنفي و معني ADFقابليت هضم با ميزان و درصد 
، درصد قابليت هضم را كاهش ADFدرصد افزایش رو ازاین

خام در طول دوره رشد، منجر و فيبر ADFدهد. افزایش مي
كيفيت علوفه در مراحل بنابراین  ،پذیري شدهبه كاهش هضم

در سطح بذرها رسيدگي مرحله  رشد در مقایسه باابتدایي 
 در .(& Arzani, 2003 Erfanzadeh)گيرد ميباالتري قرار 

كه ( نيز نشان دادند 2014و همكاران ) Riasatتحقيقي 
 محلول قندهاي هضم، قابليت درصد خشك، علوفه عملكرد

  Elymusگونه از ژنوتيپ 91 بين ADF درصد و آب در

hispidus شيراز  آبادحسين مرتعي پژوهشي ایستگاه در
دیگر، مقایسه  مطالعه درداري را نشان دادند. تفاوت معني

 و آب شرایط براي s hispidusElymu ژنوتيپ از گونه 11
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 براي عملكردرا داري معني تنوع كرمانشاه، استان هوایي
 نيز بين مرطوب و و خشك محيط دو در خشك علوفه

(. نتایج Safari & Jafari, 2012)نشان داد  هاژنوتيپ
Dashti (2009نيز نشان داد ) هايبين واریته podperae  و

villosus حداكثر وزن خشك كل  داري از نظرتفاوت معني
 hispidus واریته باواریته  اما اختالف این دو مشاهده نشد

تواند این اختالف مي ،بود دارتنها در سال اول رشد معني
 hispidus واریتهدليل باال بودن وزن خشك ساقه در به

gA .هاي گونه اكسشنتایج نشان دادند در بين ن .باشد

cristatumماده خشك ساليانه  ، باالترین عملكرد كل
حاصل  208 هكتار در اكسشن دركيلوگرم  12974ميزان هب

داري داشتند. تفاوت معني 1727 با اكسشنتنها  كهشد 
با منشأ اصفهان همچنين از درصد قابليت هضم  208 اكسشن

نتایج همچنين نشان  و پروتئين قابل توجهي برخوردار بود.
 .Agهاي ين اكسشندرصد پروتئكل ميانگين كه دادند 

cristatum (8/19  )درصد بيشتر از  6/2ميزان بهدرصد
 در (.7)جدول  ( بودند2/17) .hispidus E هاياكسشن

و  Ajir( و 2006همكاران ) و Rahmaniذكرشده نتایج  تأیيد
( نيز نشان دادند كه باالترین وزن خشك 2011همكاران )

متعلق  ،tatum. crisgAاكسشن  18بين  و درصد پروتئينكل 
وزن خشك باوجوداین برتري عملكرد  .بود 208به اكسشن 

 با (2006همكاران ) و Rahmaniدر نتایج  1727اكسشن 
پذیري اطالع از هضمنتایج این تحقيق مغایرت داشتند. 

اي مختلف گياهي موجود در تركيبات گياهي علوفه و ههگون
باط اجزاي فردي گياه و همچنين آگاهي از چگونگي ارت

پذیري علوفه مرتعي با تركيبات شيميایي علوفه یكي از هضم
ملزومات اساسي مدیریت كمي و كيفي هضم علوفه و تغذیه 

طوركلي نتایج این پژوهش بيانگر هب .دام در مرتع است
با منشأ اصفهان با وزن خشك كل  208برتري اكسشن 

 .Agهاي كيلوگرم در هكتار در بين اكسشن 12974

cristatum اي گونه ههمقایسه بين واریت بود. درE. 

hispidus واریته نيز villosus از وزن خشك علوفه، تعداد 
 hispidusسنبله و طول سنبله بيشتري در مقایسه با واریته 

هاي چهارتاغ، پاسهلكي و كه اكسشنطوريبه بود. برخوردار

 5743و 6778، 7732ترتيب با وزن خشك كل بهبيد قطار 
ها برتري نشان سایر اكسشن بهم در هكتار، نسبت كيلوگر

  Jafariبا توجه به نتایج این تحقيق و نيز گزارش .دادند

  Agropyronو Elymus hispidus عملكرد علوفه، (۲۰۱۸)

 cristatum آباد هاي چادگان اصفهان، اسالمدر ایستگاه
 1آباد شيراز در شرایط دیم بين غرب، طرق مشهد و حسين

دهنده ظرفيت مناسب گونهكه نشانتن حاصل شد  5/2تا 
بازده و مراتع كاري در دیمزارهاي كمهاي مذكور براي علوفه

  .باشدشده نيز ميتخریب
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Astract 
    To study of forage quantity and quality traits of eleven accessions of two varieties 

(subspecies) of Elymus hispidus var. hispidus and Elymus hispidus var. villosus and six 

accessions of Agropyron cristatum were carried out in two separate experiments using 

randomized complete block design with three replications in Khorasan-e-Razavi Agricultural 

and Natural Resources Research and Education Center. The seeds of the above accessions were 

sown in greenhouse conditions at a temperature of 20 ±2 ° C, and 5 of them were planted in 

each plastic pot, and after full establishment, the seedlings were transferred to the main soil. To 

fully establish the seedlings in the main field and ensure the purity of the accessions, the first 

year of the project was considered as the year of establishment. The comparison between the 

varieties of E. hispidus showed that the villosus variety had higher forage yield, number of 

spikes, and spike length compared to hispidus. In contrast, the percentage of plant establishment 

was higher in the hispidus variety. In terms of forage quality, there is no difference between 

the E. hispidus accessions. In villosus variety, Chahar-Tagh accession due to high total dry 

matter (DM) yield (7732 kg ha-1), high dry matter digestibility (DMD) (43.6%), high soluble 

carbohydrates (8.8%), and consequently low acid detergent fiber (43.7%) was superior to other 

accessions. In species A.cristatum 1727 accession had the lowest height, the lowest forage yield, 

and the highest number of spikes. Among the accessions of A. cristatum, the highest and lowest 

annual dry matter yield of 12974 and 5692 kg ha-1 per year was achieved in 208 and 1727 

accessions, respectively. Accessions 208 originating in Isfahan also had a significant percentage 

of digestibility and protein. In general, the results of this study showed that the accessions of the 

villosus variety, as well as the 208 accession, were superior to other accessions. 
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