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چکیده

سطح قابل توجهي از مراتع کشور در اثر عوامل مختلف ازجمله بهرهبرداريهاي بيرويه ،تغييرات اقليمي و ديگر عوامل دچار

تخريب شده و بخش مهمي از گياهان مرتعي در معرض خطر قرار گرفتهاند و يا جمعيت آنها بهشدت کاهش يافته است .براي ايجاد
پايداري در اين گونه مراتع ،اصالح و احياء آنها از طريق انتخاب گونههاي مناسب و تعيين جمعيتهاي مقاوم در هر گونه از اهميت
ويژهاي برخوردار است .از اينرو در طرح تحقيقاتي علوفه قابل برداشت مراتع کشور ،بذر مهمترين بوتهاي چند ساله قابل چراي دام
همراه با اکسشنهاي موجود آنها ،از مناطق مختلف مراتع استان کرمان در تاريخهاي مناسب جمعآوري و در ايستگاه تحقيقات کرمان
کشت گرديد .بهمنظور مقايسه قدرت جوانهزني و درصد استقرار جمعيتهاي مختلف گونههاي گياهي ،آزمايشي با طرح بلوکهاي
کامل تصادفي در سه تکرار در شرايط مزرعه اجرا شد و از صفات مورد نظر يادداشتبرداري بهعمل آمد .تجزيهوتحليل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SASو مقايسه ميانگينها با آزمون دانکن انجام شد .نتايج حاصل نشان داد که از بين گياهان مورد مطالعه گياه
 Fortuynia bungeiنسبت به ساير گونهها داراي قدرت جوانهزني و استقرار بهتري بود .همچنين از بين جمعيتهاي مورد مطالعه گياه
مزبور ،جمعيتهاي کوهپايه و بم بهترتيب با  23/33و  25درصد ،بيشترين ميزان درصد استقرار را به خود اختصاص دادند.
واژههای کلیدی :گياهان بوتهاي ،اکسشن ،درصد استقرار ،Fortuynia bungei ،کرمان.

مقدمه
سطح قابل توجهي از مراتع کشور در اثر عوامل مختلف
ازجمله بهرهبرداريهاي بيرويه ،تغييرات اقليمي و ديگر
عوامل دچار تخريب شده و بخش مهمي از گياهان مرتعي در
معرض خطر قرار گرفتهاند و يا جمعيت آنها بهشدت کاهش
يافته است ( .)Ansari, 2007براي ايجاد پايداري در اين گونه
مراتع ،اصالح و احياء آنها از طريق انتخاب گونههاي مناسب،
جمعيتهاي مقاوم و يافتن بهترين شيوههاي کشت و استقرار

از اولويت ويژهاي برخوردار است .يکي از مشکالت موجود
در اين امر نبود اطالعات کافي در مورد گونههاي مناسب
براي کشت و اصالح مراتع و همچنين عدم آگاهي از
جمعيتهاي مقاوم موجود در هر گونه گياهي ميباشد .به اين
دليل به اعتقاد بيشتر متخصصان مرتع ،گونههاي بومي نسبت به
گونههاي وارداتي ترجيح داده ميشوند (.)Moghimi, 2005
ولي از مهمترين محدوديتهاي بکارگيري اين گونهها و عدم
استفاده از آنها در اصالح مراتع تخريب شده ،نبود شناخت
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کافي از گونههاي بومي کشور و بهويژه تودههاي موجود در
هر ناحيه اکولوژيکي ،قدرت استقرار و کمبود دانش در مورد
نيازهاي بومشناختي آنها و سرانجام عدم وجود بذر مناسب و
کافي است .ازاينرو شناخت گونههاي مرتعي بومي و سازگار
و همچنين شناسايي مقاومترين و پرتوليدترين اکسشنهاي هر
گونه در عرصههاي متفاوت و استفاده از آنها در پروژههاي
اصالحي و احيايي موجب رونق مراتع کشور شده که ضمن
کمک به مساعد شدن رشد ساير گونهها ،افزايش توليد علوفه
در مراتع و افزايش درآمد دامداران و بهرهبرداران در هر ناحيه
آب و هوايي را نيز ميتواند بهدنبال داشته باشد .در مورد
مطالعات در زمينه سازگاري گونههاي گياهي و ويژگيها و
تنوع جمعيتهاي گونه .گياهي در کشور مطالعاتي انجام شده
است .اولين اقدامات براي شناسايي ،بررسي سازگاري و
معرفي گونههاي سازگار توسط محققان مؤسسه تحقيقات
جنگلها و مراتع انجام شده است که از اين ميان ميتوان به
گونههاي معرفي شده توسط ،)7321(Babakhanlo
 Peymanifardو  )7394( Malekpourو Peymanifard
( )7391اشاره کرد .ايماني و همکاران ( )5339تعداد 32
جمعيت از گونه ( )Festuca arundinaceaبا هدف دستيابي
به جمعيتهاي پرمحصول و با کيفيت باال را در منطقه اردبيل
مورد بررسي قرار دادند .نتايج آنان نشان داد که جمعيتهاي
داخلي مورد جمعآوري از بروجن ،شهرکرد و توانکش از نظر
توليد علوفه براي اصالح و احياء مراتع منطقه و توليد علوفه
چراگاهي در مناطق استپي مناسب ميباشندMirhaji .
( ،)5339تعداد نه گونه مرتعي شامل انواع گراسها و لگومها
را طي  4سال در ايستگاه همند آبسرد مورد ارزيابي قرار داد
و نتيجه گرفت که در طول مدت بررسي اختالف معنيداري
بين صفات اندازهگيري شده اکسشنها وجود داشتZahrabi .
( ،)5377تعداد  77جمعيت از گونه چاودار وحشي ( Elymus
 )hispidusرا بهمنظور بررسي پايداري عملکرد علوفه مورد
بررسي قرار داد .در اين پژوهش وجود تنوع معنيداري بين
جمعيتهاي مورد بررسي و همچنين محيطهاي مورد مطالعه
مشاهده شد؛ بدين معني که بين جمعيتها از نظر ميانگين
توليد علوفه و پايداري عملکرد تفاوت وجود داشت و بر اين

ارزيابي درصد استقرار جمعيتهاي ...

اساس تعدادي از اين جمعيتها براي برنامههاي اصالحي
معرفي شدند .در گزارش ديگري ()Mirhaji et al., 2013
تعداد  72جمعيت از گونه  Festuca ovinaرا بهمنظور
شناسايي و تفکيک جمعيتها و انتخاب بهترين آنها براي
توسعه کشت مرتع و توليد علوفه و بذر مورد بررسي قراردادند
و بهعنوان نتيجه طرح ،انتخاب براساس متغيرهاي عملکرد
علوفه ،پوشش تاجي ،ارتفاع گياه ،عملکرد بذر ،تعداد
ساقههاي گلدار ،پربرگ بودن و شادابي گياه ،اندازه سطح يقه
و قطر تاج را براي اندازهگيري و انتخاب جمعيتهاي مورد
نظر مناسب دانستند و جمعيتهايي را با عملکرد باالتر بذري
و يا علوفهاي معرفي نمودند .در ساير کشورها نيز روي
گونهها و جمعيتهاي مختلف براي اهداف گوناگون تحقيقات
انجام ميشود .بهطور نمونه نتايج تحقيقات )Rosso et 1966
 )al.,بيانگر آن بود که بعضي از جمعيتها در برابر شرايط
نامساعد محيطي پايداري بهتري از خود نشان دادند و امکان
انتخاب جمعيتهايي را از نظر توليد علوفه ،توليد بذر ،بنيه و
شادابي ،هضمپذيري و مقاومت در برابر حمله بيماري زنگ
گندم از ميان جمعيتهاي مورد آزمايش فراهم کردندPiano .
و همکاران ( )7332در کشور ايتاليا و در قالب يک برنامه
تحقيقاتي ،تعداد  733جمعيت از يونجه ()Medicago sativa
را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدند که
جمعيتهاي با تاج گستردهتر داراي عملکرد علوفهاي باالتري
هستند Bhattarai .و همکاران ( )5339بذر  21جمعيت از
گياه ( )Astragalus filipesرا جمعآوري و از نظر ارتفاع
گياه ،تعداد ساقهها ،تعداد گلآذين ،تلفات زمستانه ،بنيه گياه،
وزن خشک توليدي ،زيتوده ،کيفيت علوفه و توليد بذر مورد
ارزيابي قرار دادند .آنان گزارش نمودند که تفاوت معنيداري
بين جمعيتها از نظر صفات مورد مطالعه وجود دارد .گونه
 Cynodon dactylonبهدليل چند منظوره بودن همانند توليد
علوفه ،استفاده بهعنوان چمن ،تثبيت خاک و تنوع ژنتيکي
مورد توجه ) (Gulsen et al., 2009قرار گرفت .آنان تعداد
 795جمعيت از اين گونه را از جنوب ترکيه جمعآوري و
مورد ارزيابي قرار داده و مشاهده نمودند که در بين
جمعيتهاي جمعآوري شده ،همه سطوح پلوئيدي از ديپلوئيد
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تا هگزاپلوئيد وجود دارد .با توجه به مطالب عنوان شده در
اين تحقيق هدف تعيين بهترين گونه يا گونههاي بوتهاي قابل
چراي دام از بين چند گونه کليدي و نيز تعيين مقاومترين
جمعيتهاي آنها در استان کرمان بود.

مواد و روشها
الف -مشخصات منطقه موردمطالعه
استان کرمان در جنوبشرقي فالت مرکزي ايران و بين
 23درجه و  52دقيقه تا  23درجه و  53دقيقه طول شرقي
و  52درجه و  22دقيقه تا  35درجه عرض شمالي قرار
دارد .اين استان  77درصد وسعت کشور را دربرگرفته و
بزرگترين و پهناورترين استان کشور محسوب ميگردد
(اداره کل منابع طبيعي کرمان .)7397 ،شرايط اقليمي در
نواحي شمال و شمالغربي داراي آب و هواي خشک ،در
جنوب و جنوبشرقي گرم و مرطوب و در جنوبغربي و
مرکز سرد و کوهستاني است .بارندگيهاي 23-33
ميليمتري دشت نرماشير و شهداد و  433-323ميليمتري
کوههاي رابر ،دهبکري و رشتهکوه بارز و حتي بيش از 433
ميليمتر در گوغر و بافت گوياي مناطق اکولوژيک متفاوت
و متنوع در اين استان است.
ب -انتخاب گونهها و اکسشنهای مورد مطالعه
گونه بوتهاي  Fortuynia bungeiاغلب در مناطق
جنوب و جنوبشرقي کشور تشکيل تيپهاي مرتعي
وسيعي ميدهد .قلم به دليل داشتن گلهاي فراوان ،زيبا و
خوش رنگ منظره زيبايي در طبيعت ايجاد ميکند .گياهي
بسيار مقاوم به خشکي ميباشد اما خشکيهاي طوالني
مدت را تحمل نميکند .برگهاي چرمي گياه کمتر مورد
توجه دام بوده اما سرشاخه هاي داراي بذر آن با رغبت
مورد چراي دامها قرار ميگيرد .گونه بوتهاي Eurotia
 ceratoidesگياهي است که از نظر ويژگيهاي ظاهري
تنوع زيادي از خود نشان ميدهد و داراي اکوتيپهاي
فراواني ميباشد .برگ نقرهاي اکثرا به صورت گونه همراه و
بهندرت به عنوان گونه غالب تيپ در مراتع استپي و
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نيمهاستپي سرد گسترش يافته است .به سرما ،خشکي،
خشکسالي و چرا مقاوم بوده و در حفاظت خاک هم بسيار
مؤثر ميباشد .اما قادر به تحمل شوري نميباشد .به
استثناي اوايل دوره رشد در بقيه مراحل از خوشخوراکي
خوبي برخوردار است (مقيمي .)7392 ،گونه بوتهاي
 Ajuga chamaecistusگياهي است که در اقليمهاي
خشک تا مرطوب نيمهسرد تا بسيار سرد در محدوده
بارندگي بين  513-233ميليمتر رشد ميکند .شروع فصل
رويشي اواسط اسفند بوده و فصل گل آن اوايل خرداد تا
اواخر تير ميباشد .ميوهها در اواسط خرداد تشکيل و تا
پاييز بعد روي بوتهها ديده ميشوند .مشکک سفيد داراي
اثر ضد باکتريايي و بهويژه اثرات ضد قارچي ميباشد
(جان قرباني .)7393 ،در سال  7393با توجه به دادههاي
حاصل از طرح علوفه قابل برداشت مراتع کشور و سوابق
موجود در مرکز تحقيقاتي استان ،بذر  37اکسشن از
جمعيتهاي مهمترين گونههاي بوتهاي چندساله قابل
چراي دام شامل گونههاي (Eurotia ،Fortuynia bungei
 ceratoidesو  )Ajuga chamaecistusبهترتيب با 72
اکسشن بهنامهاي کوهپايه  5 ،7و  ،3اسفندقه ،باغين،
ماهان ،سيرچ ،کرمان نايلون ،افالطون ،بم  7و  ،5راين  7و
 ،5زرند  7و  5و دهسرد براي گونه  Fortuynia bungeiو
 3اکسشن بهنامهاي ماهان ،عربآباد ،دامپروري ،کوهپايه،
بردسير ،سنگ صياد ،اللهزار ،خبر و کراسکين براي گونه
 Eurotia ceratoidesو  2اکسشن بهنامهاي سنگوئيه،
انجرک ،خبر ،سيه بنوئيه ،خشکوار و کوهپنج براي گونه
 Ajuga chamaecistusدر زمان رسيدن بذر از
رويشگاههاي مختلف آنها در استان کرمان جمعآوري شده
و مراحل تحقيق بهشرح ذيل تداوم يافت.
ج -روش تحقیق
ابتدا براي هر اکسشن حدداقل  323بدذر از پايدههداي
مختلف در خرداد  37جمعآوري و بعد در بهمنمداه همدان
سال در ايستگاه شهيد زنده روح مرکز تحقيقات کشاورزي و
منابع طبيعي کرمان و در قالب طرح آزمايشدي بلدوکهداي
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کامل تصادفي در  3تکرار به طور مستقيم کشت گرديدندد.
علت کشت مستقيم عدم توفيق در کشت گلدداني سدال 33
بود .بذرها در شرايط مزرعه و بدهصدورت خطدي در سده
تکرار با فاصله  23سانتيمتري کشت گرديد و فوراً آبياري
انجام شد .در طي فصل رشد مبارزه مکانيکي با علفهداي
هرز توسط کارگر انجام گرديد .درصد بذرهاي سدبز شدده
نسبت به کل بذرهاي کشت شدده مشدخ گرديدد (سدال
 .)7337با بررسي نهالهداي اسدتقرار يافتده مقايسده بدين
اکسشن هاي هر گونه در شرايط ديم بين سالهاي سدوم تدا
چهارم اجراي طرح (سالهاي  7335و  )7333انجام شدد.
تجزيهوتحليل داده ها با استفاده از نرمافدزار  SASو مقايسده
ميانگين ها با آزمون دانکن انجام گرديد .براي کاشت بذرها
و تعيين قوه ناميه آنها از استانداردهاي  ISTAاستفاده شد ,
) .(Javadi & Azarnivand, 2005يعني بذرهاي خال و
تميز از هر گونه و هر اکسشن تهيه و پس از ضددعفوني بدا
محلول  73درصد هيپوکلريت سديم در بسدتر کاغدذي بده
تعددداد  52عدددد و در  4تکددرار در پتددريهددا در محدديط
آزمايشگاه کاشته شدند .پتري هدا در شدرايط روشدنايي در
ژرميناتور در دماي  52درجه قرار گرفتند .بدراي مرطدوب
نگه داشتن بستر کشت از آب مقطر استفاده شد .بده مددت
سه هفته به طور روزانه تعداد بذرهاي جوانه زده يادداشدت
و از بستر کشت خارج شدد .در پايدان بدا معددلگيدري از
بذرهاي جوانه زده در هر تکرار درصد جوانهزني بدهدسدت
آمد.

نتایج
قوه ناميه اکسشنهاي  3گونه مورد بررسي در جدول
شماره  7تا  3ارائه شده است.
با مشاهده و بررسي جدولهاي قوه ناميه اکسشن هاي 3
گونه مورد بررسي مشخ مي گردد که قوه ناميه يا درصد
جوانه زني گونه  Fortuynia bungeiبه طور بارزي بيش
از دو گياه ديگر مي باشد.
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جدول  -7درصد جوانهزني گونه Fortuynia bungei
اکسشن

درصد قوه ناميه

اسفندقه

99

کوهبنان

12

باغين

94

کوهپايه

11

دارزين

97

ماهان

12

دو راهي دهبکري

29

زرند (ريحانشهر)

93

سيرجان

33

کرمان نايلون

22

راين

17

دهسرد

95

جدول  -2درصد جوانهزنی گونه Eurotia ceratoides

اکسشن

درصد قوه ناميه

بلبلوئيه

22

ماهان

23

دهبکري

25

عربآباد

23

کوهپايه

22

باب زنگي

29

سيرچ

24

جدول  -3درصد جوانهزنی گونه Ajuga chamaecistus

اکسشن

درصد قوه ناميه

اسکر بافت

59

بحر آسمان

35

خبر بافت

33

هنزا رابر

52

333
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ب -تعیین درصد استقرار گونهها و جمعیتها
نتايج نشان داد که تنها گونه  Fo buتوانست داراي
درصد قابل قبولي استقرار در عرصه باشد و دو گونه ديگر
درصد اندکي استقرار داشتند که قابل اغماض است (زير4
درصد) .بررسي اکسشنها نيز نشان داد که تنها  2اکسشن از

گونه  Fo buتوانستند رشد قابل قبولي داشته باشند و در
عرصه مستقر شوند و  77اکسشن ديگر عملکرد قابل
مالحظهاي نداشتند .تجزيه واريانس دادهها نشان داد که از
لحاظ درصد استقرار بين جمعيتهاي  Fo buاختالف آماري
معنيداري در سطح  %7وجود داشت (جدول .)4

جدول  -4تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در بین جمعیتهای ()Fortuynia bungei

منابع تغييرات

ميانگين مربعات

درجه آزادي

درصد استقرار
ژنوتيپ

4

** 34/21

بلوک

5

79/27

خطاي نوع اول

9

2/24

سال

7

** 7335/5

ژنوتيپ در سال

4

** 72/33

خطاي کل

73

5/23

کل

53

* :اختالف معنيدار در سطح %2

** :اختالف معنيدار در سطح %7

همچنين نتايج مقايسه ميانگينها به روش دانکن نيز
نشان داد که بيشترين درصد استقرار ( )23/33%از جمعيت
کوهپايه و کمترين آن ( )42/2%از جمعيت باغين حاصل شد.
درصد استقرار تمامي گونهها در محدوده  %23بود .البته بين
جمعيت کوهپايه ،سيرچ و بم از لحاظ آماري اختالفي
مشاهده نشد .درصد استقرار در سال دوم  %49نسبت به سال
اول افزايش نشان داد (شکل  .)7مقايسه ميانگين دادهها
نشان داد که اثرات متقابل سال و ژنوتيب بر صفت درصد

استقرار بوتهها معنيدار بود .کمينه درصد استقرار مربوط به
اکسشن زرند بود که از  33/3درصد در سال اول تا 41/2
درصد در سال دوم نوسان داشت .بيشينه اين مقدار به
اکسشن کوهپايه تعلق داشت که از  41/4درصد در سال اول
تا  29/2درصد در سال دوم متفاوت بود .اگرچه بيشينه
درصد استقرار در سال دوم در اکسشن سيرچ به ميزان 23
درصد اتفاق افتاد ولي تفاوت آن با اکسشن کوهپايه
غيرمعنيدار بود (شکل .)5
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شکل  -1مقايسه میانگین درصد استقرار در جمعیتهای ( )Fortuynia bungeiجمعآوری شده از مناطق مختلف استان کرمان

شکل  -2اثرات متقابل سال و جمعیتهای ( )Fortuynia bungeiجمعآوری شده از مناطق مختلف استان کرمان بر درصد استقرار

بحث
با توجه به اهداف تحقيق که شامل تعيين بهترين گونه يا
گونههاي بوتهاي قابل چراي دام و نيز تعيين مقاومترين
جمعيتهاي آنها در استان کرمان بود؛ ميتوان بيان کرد که از
بين سه گونه مهم بررسي شده در استان کرمان گونه گياهي

 Fortuynia bungeiگونه برتر و مقاومتر به دليل تحمل
شرايط و سازگاري با محيط ميباشد .زيرا تنها گونهاي بود
که توانست در شرايط خشک و سخت سالهاي مورد
بررسي مستقر گردد .اگرچه احتماالً به علت گرماي 45
درجه تيرماه تابستان  35بسياري از پايههاي مستقرشده دو
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گياه ديگر در عرصه کاشت از بين رفت .اما بايد پذيرفت که
اين شرايط ممکن است هر چند سال دوباره تکرار شود و
اگر بنا باشد در مراتع استان عمليات اصالح مرتع با گونهاي
بوتهاي انجام شود ممکن است اين شرايط دوباره ظهور کند
و عمليات اصالح و کاشت مراتع را با عدم موفقيت مواجه
سازد؛ ازاينرو بهترين گونه پيشنهادي براي اصالح و توسعه
مراتع استان کرمان از بين سه گونه مورد بررسي گونه
 Fortuynia bungeiميباشد .بررسي جمعيتهاي گونه
 Fortuynia bungeiنيز نشان داد با توجه به اينکه درصد
جوانهزني و استقرار در سه اکسشن بم ،کوهپايه و سيرچ با
محيط نسبت به اکسشنهاي باغين و زرند بيشتر بوده و با در
نظر گرفتن اين نکته که شرايط استقرار براي تمامي اکسشنها
در عرصه کشت بهويژه از نظر عوامل آب و هوايي يکسان
بوده است؛ بنابراين ميتوان دريافت که تفاوت در ميزان
استقرار اکسشنها به قدرت ژنوتيپي آنها مربوط ميباشد.
ازاينرو اکسشنهايي با قدرت ژنوتيپي باالتر از قدرت
جوانهزني و استقرار بهتري برخوردار هستند ،در نتيجه براي
کشت و اصالح و احيا مراتع مفيدتر ميباشند .نتايج بهدست
آمده از اين پژوهش نشان داد که به داليل ذاتي و ژنتيکي
برخي از گونهها از سازگاري بيشتري با محيط اطراف خود
برخوردار هستند .همچنين شرايط آب و هوايي منطقه رشد
جمعيتهاي مختلف در ميزان سازگاري و مقاومت
جمعيتها تأثير بهسزايي دارد .اين نتايج با نتايج بسياري از
محققان ( ;Sanadgol, 1991: Sanadghol & Malkoum,
; 1994; Khaksar et al., 2012;Eizadi et al., 2014
Gholinejad, 2014; Piano et al., 1996; Rosso et al .,
1966; Lehman et al., 2007; Bhattarai et al., 2008

;) ،)Gulsen et al., 1996در مورد توانايي استقرار گونههاي
مختلف گياهي و جمعيتهاي مختلف همخواني و مطابقت
دارد .تمام اين محققان نيز عقيده دارند بين گونههاي گياهي
و جمعيتهاي مختلف تفاوتهايي در درصد جوانهزني،
قدرت سازگاري و استقرار در محيطهاي مشابه وجود دارد.
اين تفاوتها را بيشتر اين محققان به دليل قدرت ذاتي و
ژنتيکي يک جمعيت و يا شرايط آب و هوايي بهتري که يک
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جمعيت در آن وجود دارد ،ميدانند .با توجه به نتايج بهدست
آمده از تجزيه واريانس صفت مورد مطالعه مشخ گرديد
که بين اکسشنهاي مختلف گونه Fortuynia bungei
اختالف معنيداري وجود داشت .اين موضوع ميتواند مؤيد
اين نکته باشد که در جمعيتهاي اين گونه تفاوتهايي در
صفات وجود دارد که جزء خصوصيات جمعيتهاي گياهان
وحشي ميباشد .منشأ اين اختالفات بيشتر ژنتيکي بوده و در
همه جمعيتها توزيع شده است که با نتايج (Mirhaji,
) 2008همخواني و مطابقت دارد .تفاوت محيط رويشگاهي
نيز باعث تفاوت در اين جمعيتها شده است .علت اين امر
ميتواند به دور بودن مناطق جغرافيايي پراکنش اين گونه
مربوط باشد ،زيرا جمعيتهاي جمعآوري شده و بررسي
شده در اين تحقيق مربوط به مناطق مختلف اکولوژيکي
استان کرمان بودهاند .با توجه به معنيدار شدن اثر متقابل
سال و جمعيت ميتوان نتيجه گرفت که جمعيتهاي متفاوت
در سالهاي متفاوت عملکرد متفاوتي دارند .جمعيتهاي
زرند و باغين داراي کمترين عملکرد در هر دو سال مورد
مطالعه بوده و جمعيتهاي کوهپايه و بم داراي بيشترين
عملکرد در هر دو سال مورد مطالعه ميباشند .ضمن اينکه
جمعيت سيرچ با وجود عملکرد ضعيف در سال اول داراي
عملکرد خوب و مناسبي در سال دوم ميباشد .در تمامي
جمعيتها عملکرد در سال دوم بهتر از سال اول ميباشد که
طبيعي است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت از لحاظ درصد
استقرار ،از بين گونههاي مورد مطالعه در استان کرمان و
جمعيتهاي آنها گونه گياهي  Fortuynia bungeiبهعنوان
برترين گونه و جمعيتهاي کوهپايه و بم بهعنوان
مناسبترين جمعيتها هستند.
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Abstract
A large surface area of rangelands in Iran is degraded due to some different factors such as
overgrazing, climate-change and so forth. Therefore, an important part of rangelands species is
endangered. Rangeland improvement and rehabilitation as well as introducing tolerant species
are of utmost importance towards rangeland sustainability. For this, the seeds of different
accessions of most important perennial shrubs were collected from the rangelands in Kerman
province and cultivated in the research station of Kerman province. A study was conducted in a
randomized complete block design with three replications under field conditions, to comparing
the germination and establishment of the accessions. Data analysis was performed using SAS
software and mean comparisons were made by Duncan's multiple range test. According to the
results, Fortuynia bungei showed a better germination and establishment rate as compared with
other species. In addition, among the accessions, the highest establishment percentage was
recorded for Kouhpayeh (53.03%) and Bam (52%) populations.

Keywords: Shrubs, accessions, establishment percentage, Fortuynia bungei, Kerman.

