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 دهيچک
استقرار و منظور بررسي قدرت  بهارستان سنندج به پژوهشيایستگاه در   Elymus libanoticusمرتعي هگوناکسشن  9مطالعه       

برای هر اکسشن به مقدار ادامه یافت.  9994شروع و تا سال  9989از سال  مطالعه انجام شد. ،ارزیابي ر ويکشت و تکث ،سازگاری
های  تکثير برای هر اکسشن کرت مرحلهدر  9989آوری و در پائيز سال  جمعکردستان سراسر استان در های مختلف  پایه کافي بذر از

فاصله کشت نقاط  در خطوط کشت وبذرها آماده و  مترمربع در زمين اصلي در ایستگاه پژوهشي بهارستان 6*1بزرگي به ابعاد 
cm17  و با عمق کشتcm9 بذرهای رسيده  97 در تابستان سال انجام شد.ن مرحله وجين و سه نوبت آبياری یدر ا .کشت شدند

در پائيز  هایي گردید که در مرحله اول سبز نشده بودند. اکسشن بذرهای دوبارههای سبز شده برداشت و اقدام به کشت  اکسشن
و صورت دیم  ههای مرتعي ب های کامل تصادفي در عرصه های آماری بلوک  های هر گونه در قالب طرح اکسشن 99و  97های  سال

متر اجرا گردید  سانتي 17ه متری با فاصل 4خط  4صورت  همترمربع که ب 4*7های آزمایشي  کشت شدند. ابعاد کرت cm 9عمق کاشت
گيری شده  متغيرهای اندازه متر در نظر گرفته شد. 7ها  متر و فاصله بين بلوک 1/7ها  ای فاصله بين کرت حاشيه هایاثرو برای حذف 
 ،توليد (1 ،( ارتفاع گياه4 ،( تشکيل بذر9 ،( گلدهي7 ،( درصد سبز شدن بذرها در عرصه9ها شامل:  و ارزیابي اکسشن برای انتخاب

در سطح احتمال  ها گيری شده و اکسشن بين متغيرهای اندازهکه نتایج نشان داد  بودند دوبارهتوان رویش  (2 وپوشش تاجي سطح  (6
(P< 0.05) های مختلف نشان داد که اکسشن  گيری اکسشن دارد. آزمون دانکن برای پارامترهای مورد اندازهدار وجود  اختالف معني

دهد که عالوه بر تفاوت قدرت ژنوتيپي  يج نشان مین نتايهمچنعملکرد است. ن یکمتر یو اکسشن چاخلو داراایرانشاه دارای بهترین 
متغير بودن عواملي از قبيل  ر ذکر شده،يرشد و تکث همحدودکنندن تنها عامل يشيو مقدار بارش که در مطالعات پهای مختلف  اکسشن

در استقرار و ثيرگذار أتهای مختلف از عوامل  اکسشن بذرهایآوری  مناطق جمعي یجغرافياارتفاع از سطح دریا، عمق خاک و جهت 
 به رو ازاین اند. های مختلف داشته را بر عملکرد اکسشنثير أتبيشترین  مرتعي در محل کشت بوده و هگونهای این  سازگاری اکسشن

های موجود در  اکسشن بذرهایبندی مناطق ضروری بوده و استفاده از  منظور اصالح مراتع، زون تکثير به برایبذر  هتهيرسد در  ينظر م
 ست.یهر ناحيه برای تکثير و کاشت در همان ناحيه ضرور

 
 .بهارستان، سازگاری ياستقرار، اکسشن، ایستگاه پژوهش :کليديهاي  واژه
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  مقدمه
یکي از مشکالت موجود در امر اصالح و احياء مراتع 

رویه و مفرط  افزون بر فقر پوشش گياهي و چرای بيکشور 
های مرتعي و نبود  زني و استقرار گونه عدم جوانه، دام

اطالعات کافي در مورد چگونگي تغييرات فصلي و تجمع 
ماده خشک و نبود دانش کافي در زمينه راهکارهای کشت 

هایي است که در شرایط آب و هوایي  ای گونه مزرعه
گوناگون دارای پایداری بوده و از توليد مناسبي برخوردار 

. استفاده از مرتع مستلزم شناخت خصوصيات هستند
های استفاده  دام های گياهي، عناصر مرتع ازجمله گونه

ط یو شرا يمياقل یکننده، منابع آب و خاک پارامترها
 یها از مراتع است. گونه یبردار بهره ياجتماع -یاقتصاد
 مراتع مهم یا هعلوف انيعلف گندم از Elymus جنس

 یها گونه از يبعض با همراه که هستند ياستپ مهين

Agropyron ،Festuca ، Hordeum  وBromus کشت 

 دام، تغذیه علوفه، ديتول در آن یها گونه بيشتر و شوند يم

 مورد یباد و يآب شیفرسا از یريجلوگ و مراتع اءياح

در  (.Paymanifard et al., 1994)رند يگ يم قرار استفاده
جنس  یها از گونه یتعداد بندی علمي نسبتاً جدید تقسيم

Agropyron  به جنسElymus  ن یکه در امنتقل شده است
 یبند ميدر تقس Agropyron libanoticumگونه راستا 

ر نام داده است ييتغ Elymus libanoticusد به یجد
(Assadi, 1996.) گرم علت به اسفندماه اواخر از گياه این 

 رشد و زني جوانه به شروع رطوبت، و کاهش هوا شدن

 اواسط تا را خود رویشي رشد مراحل نموده و ابتدایي

 مرحله وارد خرداد اواخر سپس ادامه داده، اردیبهشت

 ماهتير اوایل تا نيز آن گلدهي که مرحله شود مي گلدهي

 .رسد مي خود گلدهيو  کامل رشد گياه به و کشيده طول
 توليد و بذردهي مرحله وارد گياه این مرحله گذشت از بعد

 تيرماه اواسط از تقریباً بذر توليد مرحله که شود مي بذر

 بذر ریزش و یابد مي ادامه تيرماه تا اواخر و شود مي شروع

 ,Javadi) شود مي انجام مرداد تا اواسط مرداد اوایل از

ای چند ساله قابل ه ن بوتهیبذر مهمترای  در مطالعه .(2012
های موجود آنها، از مناطق  همراه با اکسشن چرای دام

های مناسب  خیمختلف مراتع استان کرمان در تار
در  د.یکشت گرد کرمان يپژوهشستگاه یآوری و در ا جمع
و درصد استقرار  يزن قدرت جوانه مقایسهمنظور  به ادامه
با طرح  يشی، آزماياهيهای گ های مختلف گونه تيجمع

ط مزرعه یدر سه تکرار در شرا يکامل تصادف های بلوک
مورد  نشان داد که از بين گياهان حاصل نتایج .اجرا شد

ها  سایر گونه سبت بهن Fortuynia bungei مطالعه گياه
همچنين از  .استزني و استقرار بهتری  هدارای قدرت جوان

های  ر، جمعيتذکوم مورد مطالعه گياههای  بين جمعيت
درصد بيشترین  17و  79/19ترتيب با  کوهپایه و بم به

 ميزان درصد استقرار را به خود اختصاص دادند
(Mohebby et al., 2018). گونه فردی شناسي مبو 

Galium verum دره  در ای، منطقه هوای آب به توجه با
 9989 - 9997 های سال طي غربي آذربایجان استان شهداء

 سيستماتيک تصادفي روش به ها ی بردار نمونه شد. بررسي

 ،9677 - 9877 ،9477 - 9677 ارتفاعي طبقه سه در

 جغرافيایي های جهت در و دریا سطح از متر < 9877

 .گرفت قرار مطالعه مورد غرب و شرق شرقي، شمال شمال،
 ارتفاعي دامنه در گونه این های رویشگاه که داد نشان نتایج

 مورد گونه گسترش دامنه و شده واقع متر 9877 تا 9477

 ميزان بيشترین .باشد مي فراسرد خشک نيمه اقليم در بررسي

 ارتفاعي طبقه در خشک وزن و پوشش تاج درصد تراکم،

 کمتر های شيب و جغرافيایي شمال جهت در 9477 - 9677

 ,Ahmadkhani & Ariapour) آمد بدست درجه 17 از

2017.) Safaii  ت مختلف يجمع 97 (7791)همکاران  و
را از نظر عملکرد علوفه و  Stipa hohenackerianaاه يگ

ها در  تينشان داد که جمعآنان ج ینتا .کردند يبذر بررس
و تنوع ژنتيکي کافي  دار داشتند يه صفات تفاوت معنيکل

برای صفات مختلف ازجمله عملکرد بذر و علوفه در ميان 
های مورد مطالعه وجود دارد که پس از انتخاب  جمعيت

مراتع  ءاحيابرای صفات شاخص و انجام کارهای اصالحي 
ای  مطالعه ،(7799)و همکاران  Mirhaji قابل استفاده است.

در  Festuca ovinaهای مختلف گونه  بر روی اکسشنرا 
منظور تعيين بهترین  همند آبسرد به يایستگاه پژوهش
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از وجود اختالف حکایت نتایج  .دادنداکسشن انجام 
ها از لحاظ پارامترهای مورد مطالعه  دار بين اکسشن معني

پژوهشي را  (7797)و همکاران  Mirhajiهمچنين  .داشت
های گونه  ماني اکسشن منظور بررسي استقرار و زنده به

Elytrigia libanoticus L.  و انتخاب سازگارترین
های مورد بررسي در ایستگاه پژوهشي مراتع همند  اکسشن

 که داد نشان سنگين انجام دادند. نتایج آبسرد با خاک نيمه

 و ماني زنده نظر از ها اکسشن های بررسي بين سال کليه در
 .وجود دارد %9 سطح در دار معني اختالف استقرار

Mirdavoodi (7794)، سازگاری مورد در را ای  مطالعه
های خرد شده در سه  گياهي در قالب طرح کرتگونه شش 

تکرار و با دو زمان کشت پایيزه و بهاره در شهرستان ساوه 
در  یدار نشان داد که اختالف معنياو . نتایج دادانجام 
های  % از لحاظ پارامترهای مورد مطالعه بين گونه9سطح 

تنوع صفات کمي  ررسيمنظور ب به. مورد بررسي وجود دارد
 ،Elymus hispidusژنوتيپ از گونه  99 هعلوفو کيفي 

آباد شيراز  حسين مرتعي يدر ایستگاه پژوهشای  مطالعه
نسبت برگ به  تعداد ساقه در بوته، . ارتفاع بوته،شداجرا 
پروتئين  قابليت هضم، ، درصدخشک ه علوفعملکرد  ساقه،

خاکستر کل  و ADFدرصد  خام، قندهای محلول در آب،
ها  تفاوت بين ژنوتيپج نشان دادند که ینتا. مطالعه شدند

برگ به ساقه، درصد پروتئين  جز نسبت هصفات ب هکليبرای 
 .(Riasat et al., 2014) دار بود خام و خاکستر کل معني

پ از يژنوت 99خشک  هعلوفعملکرد  یا در مطالعههمچنين 
مقاومت  یها شاخصبا استفاده از  Elymus hispidus هگون

 يتنش خشک مقاوم به یها پيژنوت يمعرف برای، يبه خشک
 ياستان کرمانشاه مورد بررس یيط آب و هوایشرا یبرا

 یانس مرکب نشان داد که برایه واریج تجزینتا .قرار گرفت
خشک و مرطوب ط ين دو محيعملکرد علوفه خشک در ب

دار  يتنوع معن يمورد بررس یها پيژنوت ينبن در ينو همچ
زمان  یا در مطالعه (.Safari & Jafari, 2012دارد )وجود 

در  Elymus glaucus هاولية گونجوانه زدن و سرعت رشد 
دو زیستگاه مناطق حاشيه رودخانه و مناطق مرتفع با 

گونه شدة  یآور جمع ياستفاده از منابع بذر تجاری و بوم

شده مقایسه  کنترل محيط یک در آب رژیم تنش تحت
 یدار يبشکل معن يزن ج نشان داد که زمان جوانهینتا د.یگرد
اینکه عالوه  هتر بود. ب مناطق مرتفع کوتاهبذرهای  یبرا

مناطق مرتفع به شکل بذرهای سرعت رشد جوانه از 
 یها هیمناطق کنار رودخانه و پابذرهای باالتر از  یمعنادار

و  Fonseca et al.,. Johnson) (2014 بود یتجار
در کشور  9994از سال که  یا در مطالعه (7776)همکاران 
های  آوری و ارزیابي گونه روی جمع کردندشروع  مغولستان

ها و  گونه از گراس 9977و بيش از  کردهای کار  علوفه
در  نيز ،(9996) و همکاران Piano .ارزیابي شدها  لگوم

را مورد  Medicago. Sativaاکسشن از  997کشور ایتاليا 
های با  که اکسشنرسيدند بررسي قراردادند و به این نتيجه 

مسئله  رای عملکرد علوفه باالتری هستند.تر دا تاج گسترده
های مهمي است که  شناسایي گونه ،اساسي در این پژوهش

در هر ناحيه آب و هوایي در تغذیه دام نقش اصلي ایفا 
و روشن های مختلف  شناسایي تنوع اکسشن نمایند. مي

و انتخاب  استقرار، کشت، های رویاندن شدن روش
های برتر هر گونه در هر ناحيه آب و هوایي از نظر  اکسشن

منظور استفاده در امر احياء و اصالح مراتع  توليد علوفه به
 باشد.  آن نواحي، ازجمله اهداف این پژوهش مي

 

 ها مواد روش
 منطقه مورد مطالعه

مربع و حدود  کيلومتر 78791استان کردستان با مساحت 
 96˚ 97تا  94˚ 44مختصات سطح کشور در از درصد  2/9

النهار  از نصف يطول شرق 48˚ 96تا  41˚ 99و  يعرض شمال
هکتار که  9477777 سطح کل مراتع استان گرینویچ قرار دارد.

هکتار جزو مراتع درجه یک و  917777از این ميزان 
هکتار درجه سه و  477777هکتار درجه دو،  177777
ایستگاه پژوهشي باشد.  هکتار هم درجه چهار مي 917777

بهارستان که از نظر آب و هوایي دارای زمستانهای سرد و 
شده تابستانهای معتدل است جزء مناطق استپي سرد محسوب 

 است. Xeric Mesicو رژیم رطوبتي و حرارتي خاکهای آن 
سال گذشته  97متوسط نزوالت آسماني ایستگاه طي  ميزان
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در این تيپ آب و هوایي طور عمده  به متر است که ميلي 947
 .بارد ميصورت برف در فصل زمستان  هب

 

 تحقيقروش 
های مختلف آن به مقدار کافي  برای هر اکسشن از رویشگاه

آوری شده و  های مختلف در تاریخ مناسب جمع  پایه بذر از
 9989در پائيز سال  .(9 برای آنها شناسنامه تهيه گردید )جدول

های  در کرتبذرها ، تکثير بذر برای هر اکسشنمرحله در 
مترمربع در زمين اصلي در ایستگاه  6*1بزرگي به ابعاد 
کشت  متر از سطح خاک يسانت 9 و در عمق پژوهشي بهارستان

شدند. مهمترین کارهایي که در این مرحله انجام شد شامل: 
وجين و سه نوبت آبياری بود. آمار مربوط به خصوصيات 

های کاشت شده در سال اول ثبت گردید  مختلف اکسشن
های  بذرهای رسيده اکسشن 97 در تابستان سال (.7 )جدول

یي ها اکسشندوباره بذرهای سبز شده برداشت و اقدام به کشت 
 97های  در پائيز سالگردید که در مرحله اول سبز نشده بودند. 

های آماری  های هر گونه در قالب طرح اکسشن 99و 
صورت دیم  ههای مرتعي ب های کامل تصادفي در عرصه بلوک

مترمربع که  4*7های آزمایشي  ابعاد کرت کشت شدند.
 و عمق کاشتمتر  سانتي 17متری با فاصله  4خط  4صورت  هب

ای فاصله  حاشيهاثرهای اجرا گردید و برای حذف متر  يسانت 9

متر در نظر گرفته  7ها  متر و فاصله بين بلوک 1/7ها  بين کرت
انجام زیر  معيارهای اساسبر ها  نتایج کشت گونهارزیابي  شد.

 گردید.
( 4 ،( تشکيل بذر9 ،( گلدهي7 ،( درصد رویش بذر1

  دوباره( رویش 2 و ( پوشش سطحي6 ،( توليد1 ،ارتفاع
سازگاری و عملکرد  های سوم و چهارم، استقرار، در سال

)سال  9997در سال  علوفه در عرصه مورد ارزیابي قرار گرفت.
ها بررسي و مطالعه  سوم اجرای طرح( وضعيت استقرار اکسشن

( ارزیابي صفات 94و  99های چهارم و پنجم ) گردید. در سال
که  انجام شدعلوفه و کيفيت علوفه توليد  ،بر استقرارتأکيد با 

درصد سبز شدن بذرها نسبت به کل  (9شامل پارامترهای 
( بررسي مراحل 9زني و  ( قدرت جوانه7، بذرهای کشت شده

ها و  باتوجه به متغير بودن تعداد اکسشن بودند. مختلف فنولوژی
های  آمده با استفاده از روش نتایج بدست ،گيری معيارهای اندازه

   گرفتند.وتحليل قرار  آناليز چند متغيره مورد تجزیه آماری
آزمون دانکن برای پارامترهای مختلف بعمل آمد و با 
استفاده از مجموع نمرات هر اکسشن در پارامترهای مورد 

ها  بندی اکسشن گيری با استفاده از آزمون دانکن رتبه اندازه
ر در های برت و بر همين اساس اکسشن انجام شددر هر گونه 

  هر گونه در این مطالعه معرفي گردیدند.

 

 مختلف در سطح استان يها اکسشن يآور موقعيت مناطق جمع -1 شکل
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 نتايج
ها بر اساس  ارزیابي نتایج کشت اوليه و ثانویه اکسشن
 1تا  7 های خصوصيات در نظر گرفته شده در جدول

 صورت خالصه ارائه شده است.  هب
   

هاي مختلف  تجزيه واريانس مرکب عملکرد اکسشن
  Elymus libanoticusگونه

 گونه در های اکسشن به مربوط کمي صفات از آناليز نتایج

 و مطالعه مورد های بين اکسشن که داد نشان مختلف های سال

 1 سطح داری در معني تفاوت شده گيری اندازه متغيرهای
 های سال در ميانگين مقایسه دارد. همچنين وجود درصد

 نتایج دارای بررسي های مورد اکسشن داد که نشان مختلف

)سال آخر  9994سال  در متغيرها و کليه نبوده یکسان
(. نتایج 6بودند )جدول  مقدار بيشترین  آماربرداری( دارای

که  حاصل از آزمون دانکن برای پارامتر رویش نشان داد
آباد و  های ایرانشاه، بهارستان، ميرسعيد، صلوات اکسشن

 (.7قرار دارند )شکل  1تا  9های  ترتيب در رتبه ماموخ به

 
 آوري شده از مناطق مختلف استان کردستان جمعElymus libanoticus  هاي مختلف گونه ليست اکسشن -1جدول 

 آوری محل جمع ردیف
تاریخ 

 آوری جمع

مختصات 

 يیجغرافيا
 عمق خاک های همراه گونه شيب و جهت ارتفاع

 98/1/89 ایرانشاه 9
619499 

4777969 
9997 

 درصد 17

 جنوبي
Bromus tomentellus , 

Astragalus sp. 
97 

 98/1/89 ميرسعيد 7
668192 

4774987 
7791 

 درصد 17

 جنوبي
Br.  t , As. sp. 97 

 77/1/89 بهارستان 9
699772 

9949499 
7777 

 درصد 17

 جهت غربي
Lactuca Spp, As. sp. <977 

 77/1/89 آباد صلوات 4
697916 

9997692 
 Br.  t , As. sp., Gudelia شماليدرصد  17 9929

tourenefortii 
17 

 92/1/89 گزی چهل 1
626819 

9971772 
9297 

درصد  977

 غرب شمال
Br.  t , As. sp., Stipa 

barbata, Festuca ovina 
977 

 97/1/89 ماموخ 6
687168 

9997491 
7777 

 977درصد  

 غرب شمال
Br.  t , As. sp. 17 

 77/71/89 گلزار کاني 2
697689 

9997294 
 Br.  t , As. sp., G. to 47 جنوبي 17 7777

 98/71/89 چاخلو 8
647741 

4794677 
 Br. t , As. sp. 977 %17شمالي  7777

 98/71/89 کرفتو 9
661967 

4799291 
 Br.  t , As. sp. 17 %977غرب  شمال 7477
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 منظور توليد بذر به Elymus libanoticusهاي مختلف گونه  کشت اوليه اکسشن نتايج -2جدول 

 درصد توليد بذر درصد گلدهي درصد رویش بذرهادرصد سبز شدن  نام اکسشن 

 97 97 61 77 ایرانشاه

 97 97 87 77 ميرسعيد

 91 91 97 26 بهارستان

 91 91 97 69 آباد صلوات

 97 97 21 97 گزی چهل

 81 87 21 96 ماموخ

 97 97 97 61 گلزار کاني

 87 27 67 77 چاخلو

 87 21 27 77 کرفتو

 

  22کامل تصادفی سال  يها در قالب بلوک Elymus libanoticusهاي گونه  آمار کشت ثانويه اکسشن-3جدول 

 رویش اکسشننام 

 )درصد(

 گلدهي

 )درصد(

 تشکيل بذر

 )درصد(

ارتفاع گياه 
(Cm) 

 توليد علوفه
ha / kg 

 دوبارهرشد 

 )درصد(

سطح پوشش 

 (cm2)تاجي 

 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 

 79 79 77 64 61 62 11 17 48 48 17 17 61 61 66 61 64 67 69 69 18 ایرانشاه

 96 77 98 64 67 61 42 42 48 41 44 49 69 67 19 67 67 61 19 67 18 ميرسعيد

 92 99 77 61 64 62 17 48 17 42 46 49 67 61 67 69 64 61 19 69 12 بهارستان

 77 96 98 67 69 64 46 41 44 49 42 41 67 69 69 67 64 61 67 16 18 آباد صلوات

 98 77 96 19 16 69 99 49 47 48 42 41 19 16 12 67 64 69 16 12 18 گزی چهل

 99 91 96 69 67 19 47 91 98 49 44 49 69 19 16 67 69 64 12 19 16 ماموخ

 99 79 96 62 67 61 47 49 47 42 46 49 19 67 18 61 69 69 16 18 19 گلزار کاني

 99 97 99 11 16 16 98 96 94 98 91 99 19 12 16 67 69 69 19 18 16 چاخلو

 97 96 94 67 69 69 99 98 98 99 96 98 19 69 67 69 19 12 17 14 16 کرفتو

 

همچنين نتایج این آزمون برای پارامتر گلدهي نشان داد 
گلزار و  آباد، بهارستان، ایرانشاه، کاني های صلوات که اکسشن

 گيرند بندی قرار مي این تقسيم 1تا  9های  ماموخ در رتبه
های  اساس پارامتر تشکيل بذر اکسشن همين بر (.9 )شکل

آباد، ميرسعيد و کرفتو حائز  صلوات ایرانشاه، بهارستان،
(. نتایج آزمون 4 بندی هستند )شکل این رتبه 1تا  9های  رتبه

های ایرانشاه،  دانکن برای پارامتر ارتفاع نشان داد که اکسشن
 9های  آباد در رتبه گزی و صلوات بهارستان، چهلگلزار،  کاني
نتایج این آزمون  (.1 )شکل قرار دارند بندی تقسيم این 1تا 

های ایرانشاه،  برای پارامتر توليد بيانگر این است که اکسشن
های برتر  گلزار در رتبه آباد و کاني صلواتبهارستان، ميرسعيد، 

 (. 6 بندی هستند )شکل این تقسيم
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 23تصادفی سال  کامل يها در قالب بلوک Elymus libanoticusهاي گونه  کشت ثانويه اکسشن نتايج -4جدول 

 رویش نام اکسشن

 )درصد(

 گلدهي

 )درصد(

 تشکيل بذر

 )درصد(

ارتفاع گياه 

(Cm) 

 توليد علوفه

ha  /kg 

 دوبارهرشد 

 )درصد(

سطح پوشش 

 (cm2تاجي )

 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 

 71 79 79 68 27 27 19 11 17 17 19 11 69 27 29 27 68 62 62 61 67 ایرانشاه

 98 79 99 68 62 27 17 19 17 48 42 46 61 62 69 64 62 69 69 64 67 ميرسعيد

 98 77 77 27 68 27 11 17 19 19 49 19 64 69 62 62 68 69 69 61 69 بهارستان

 79 98 99 62 61 68 49 48 42 46 19 48 62 66 61 62 68 27 64 67 67 آباد صلوات

 99 77 92 69 67 66 47 44 49 17 17 48 69 67 69 62 68 61 67 69 67 گزی چهل

 94 96 98 61 64 69 49 98 47 44 42 46 66 69 67 62 61 68 69 69 67 ماموخ

 77 79 98 27 62 69 41 44 49 19 49 19 69 64 67 69 66 62 67 67 12 گلزار کاني

 97 99 94 19 67 67 47 99 92 47 98 91 69 69 67 64 66 61 12 67 67 چاخلو

 99 92 91 62 66 61 47 49 47 47 99 47 69 61 64 61 69 69 16 18 67 کرفتو

 

 

 24سال  Elymus libanoticusهاي مختلف گونه  کشت ثانويه اکسشنهاي کامل تصادفی  نتايج بلوک -5 جدول

 رویش نام اکسشن

 )درصد(

 گلدهي

 )درصد(

 تشکيل بذر

 )درصد(

ارتفاع گياه 
(Cm) 

 توليد علوفه
ha  /kg 

 دوبارهرشد 

 )درصد(

سطح پوشش 

 (cm2تاجي )

 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 

 78 76 74 28 87 87 62 69 19 19 69 69 29 87 89 87 28 26 22 24 29 ایرانشاه

 77 74 77 28 26 87 12 18 19 11 14 19 24 26 27 29 26 29 27 29 29 ميرسعيد

 79 79 71 87 28 87 69 19 69 18 16 67 29 29 26 22 28 29 27 24 27 بهارستان

 74 77 77 26 24 28 16 11 14 17 18 11 26 21 24 26 28 87 29 69 29 آباد صلوات

 77 71 99 27 69 21 48 17 49 19 12 11 27 68 27 26 28 24 69 27 29 گزی چهل

 96 98 77 24 29 27 49 49 46 17 14 17 21 27 69 26 24 28 27 27 68 ماموخ

 79 76 77 87 26 29 19 17 49 18 16 67 27 29 29 29 21 22 68 29 61 گلزار کاني

 94 91 96 62 68 69 46 44 47 46 49 47 27 27 68 29 21 24 61 29 68 چاخلو

 91 99 92 26 21 24 48 42 46 48 44 46 27 24 29 24 27 27 64 66 68 کرفتو
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نشان داد که برای پارامتر پوشش سطحي  آزمون دانکن
گزی و  گلزار، بهارستان، چهل پنج اکسشن ایرانشاه، کاني

نتایج این  (. 2 آباد در باالی جدول قرار دارند )شکل صلوات
این است که  دهنده نشان دوبارهآزمون برای پارامتر رشد 

ميرسعيد و  گلزار، بهارستان، ایرانشاه، کاني های اکسشن
 ظاز این لحا دوبارهآباد دارای باالترین توان رویش  صلوات

های مختلف  بندی اکسشن خالصه گروه (.8 )شکل اند بوده
نشان  2 گونه بر اساس پارامترهای مورد ارزیابي در جدول

د مطالعه نيز با در های مور داده شده است. رتبه کل اکسشن
نشان  8 گيری در جدول نظر گرفتن کليه صفات مورد اندازه

 داده شده است.

 

 هاي مختلف اجراي طرح بر متغيرهاي وابسته در سال Elymus libanoticusاکسشن گونه  سالثير أتتجزيه واريانس مرکب  -6جدول 

 Type III Sum of متغيرهای وابسته منبع

Squares 
df Mean Square F Prob 

Corrected Model 

Growing 767/7689 a
 97 289/89  861/77  *** 777/  

Flowering 444/7994 b
 97 726/99  761/76  *** 777/  

Seeding 771/9998 c
 97 498/92  999/99  *** 777/  

Hieght 994/9987 d
 97 296/971  879/74  ***. 777/  

Yield 847/4914 e
 97 899/979  461/48  *** 777/  

Regrowing 228/9279 f
 97 249/991  499/42  *** 777/  

Coveragearea 771/916 g
 97 826/79  688/2  ***. 777/  

Year 

Growing 149/7797  7 727/9946  462/781  *** 777/  

Flowering 777/7687  7 999/9947  462/986  *** 777/  

Seeding 979/7174  7 967/9717  929/478  *** 777/  

Hieght 797/9941  7 671/627  929/912  *** 777/  

Yield 994/9784  7 412/647  899/799  *** 777/  

Regrowing 777/7627  7 999/9991  798/142  *** 777/  

Coveragearea 692/776  7 979/979  186/76  *** 777/  

Year * Replication 

Growing 199/98  6 497/6  677/9  ns 962/7  

Flowering 116/9  6 719/7  721/7  ns 998/7  

Seeding 796/78  6 296/4  699/9  ns 964/7  

Hieght . 969/7  6 967/7  798/7  777/9  

Yield 249/64  6 297/97  778/4  ** 777/7  

Regrowing 889/64  6 891/97  499/4  *** 779/7  

Coveragearea 891/78  6 877/4  796/9  ns 971/7  

Accetion 

Growing 994/946  8 964/49  299/97  *** 777/  

Flowering 228/779  8 277/78  789/8  *** 777/  

Seeding 991/187  8 149/27  878/74  *** 777/  

Hieght 692/7777  8 122/717  977/19  *** 777/  
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 Type III Sum of متغيرهای وابسته منبع

Squares 
df Mean Square F Prob 

Yield 822/7281  8 791/948  986/979  *** 777/  

Regrowing 444/967  8 716/977  772/49  *** 777/  

Coveragearea 822/291  8 481/89  779/79  *** 777/  

Year * Accetion 

Growing 797/9  96 988/7  742/7  ns 777/9  

Flowering 889/7  96 989/7  717/7  ns 777/9  

Seeding 797/1  96 999/7  972/7  ns 777/9  

Hieght 979/96  96 778/9  792/7  ns 999/7  

Yield 979/99  96 772/9  417/7  ns 918/7  

Regrowing 777/8  96 194/7  799/7  ns 999/7  

Coveragearea 296/4  96 791/7  726/7  ns 777/9  

Error 

Growing 249/997  48 791/4    

Flowering 444/966  48 468/9    

Seeding 927/947  48 974/7    

Hieght 927/774  48 718/4    

Yield 199/978  48 629/7    

Regrowing 999/992  48 447/7    

Coveragearea 199/986  48 886/9    

 

 

 
  هاي مختلف مقايسه ميانگين سه ساله درصد رويش به روش دانکن براي اکسشن -2 شکل

 (نيستنددار  معنی% 5هاي با حروف مشابه در سطح )ستون

 



 699 4شماره  72تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

 
  هاي مختلف مقايسه ميانگين سه ساله درصد گلدهی به روش دانکن براي اکسشن -3 شکل

 (نيستنددار  معنی% 5هاي با حروف مشابه در سطح )ستون
 

 

  هاي مختلف مقايسه ميانگين سه ساله تشکيل بذر به روش دانکن براي اکسشن -4 شکل
 (نيستنددار  معنی% 5سطح  هاي با حروف مشابه در)ستون

 

 
  هاي مختلف مقايسه ميانگين سه ساله ارتفاع به روش دانکن براي اکسشن -5 شکل

 (نيستنددار  معنی% 5هاي با حروف مشابه در سطح )ستون
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  هاي مختلف مقايسه ميانگين سه ساله توليد به روش دانکن براي اکسشن -6 شکل

 (نيستنددار  معنی% 5هاي با حروف مشابه در سطح )ستون

 

 
 

  هاي مختلف مقايسه ميانگين سه ساله پوشش سطحی به روش دانکن براي اکسشن -7 شکل
 (نيستنددار  معنی% 5هاي با حروف مشابه در سطح )ستون

 

 

 هاي مختلف به روش دانکن براي اکسشن دوبارهمقايسه ميانگين سه ساله رويش  -8 شکل
 (نيستنددار  معنی% 5در سطح  هاي با حروف مشابه)ستون
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 هاي مختلف بر اساس پارامترهاي مورد ارزيابی بندي اکسشن خالصه گروه -7 جدول
 اکسشن رویش گلدهي تشکيل بذر ارتفاع توليد سطح پوشش دوبارهرویش 

  ميانگين بندی گروه ميانگين بندی گروه ميانگين بندی گروه ميانگين بندی گروه ميانگين بندی گروه ميانگين بندی گروه ميانگين بندی گروه

A 28/29 A 44/79 A 62/16 A 28/14 A 28/29 A 27 A 44/66 9 ایرانشاه 

B 27 B 28/99 C 99/17 DE 99/48 CD 16/66 AB 99/68 AB 62/64 7 ميرسعيد 

A 28/29 B 16/77 B 28/14 B 99/17 B 99/68 A 27 AB 62/64 9 بهارستان 

C 99/68 B 28/99 D 99/49 CD 44/49 BC 44/62 A 27 B 62/69 
آ صلوات

 باد
4 

D 16/64 B 28/99 E 44 BC 77/19 F 89/67 AB 99/68 BC 62/67 1 گزی چهل 

D 62/61 C 77/96 F 99/49 E 28/46 EF 16/64 AB 99/68 BC 89/67 6 ماموخ 

AB 29 B 69/77 E 41 B 99/17 E 62/64 A 99/69 CD 99/69 2 گلزار کاني 

E 99/69 D 99/99 G 16/99 G 62/98 F 89/67 B 16/66 CD 99/69 8 چاخلو 

C 44/62 C 99/91 F 99/47 F 99/49 DE 62/61 C 62/64 D 99/19 9 کرفتو 

 

 ها با توجه به مجموع پارامترهاي مورد مطالعه رتبه کل اکسشن -8 جدول

 رتبه اکسشن رتبه اکسشن

 9 رانشاهیا 6 یگز چهل

 7 بهارستان 2 ماموخ

 9 آباد  صلوات 8 کرفتو

 4 گلزار يکان  9 چاخلو

 1 د يرسعيم  

 

 بحث  

که بر اثر مداخالت  يمهم مرتع یها ر گونهيکاشت و تکث
ب شده و در یتخر يعيطب یها ت نادرست عرصهیریو مد

های  اکسشن ست.یک امر ضروریقرار دارند  یمعرض نابود
مرتعي مهم از لحاظ حفاظت خاک و توليد  هگونمختلف این 

پارامتر درصد رویش، گلدهي، تشکيل  2علوفه با استفاده از 
ش تاجي و قدرت رویش بذر، ارتفاع، توليد، سطح پوش

منظور بررسي قدرت استقرار و سازگاری در  به دوباره
سال مورد  1ایستگاه پژوهشي بهارستان کردستان در طي 

 به مربوط کمي صفات از آناليز نتایج مطالعه قرار گرفتند.

بين  که داد نشان مختلف های سال گونه در های اکسشن
 تفاوت شده گيری اندازه متغيرهای و مطالعه مورد های اکسشن

 ميانگين مقایسه دارد. همچنين وجود %1 سطح در یدار معني

 بررسي مورد های اکسشن داد که نشان مختلف های سال در

سال آخر  در متغيرها و کليه نبوده یکسان نتایج دارای
باعث  که يصفات بودند. مقدار بيشترین آماربرداری دارای

شود  يم يشیط آزمايدر محک گونه یز يآم تياستقرار موفق
رشد آن  يمتفاوت از صفات با هدف مشابه در محل اصل

 مجموعه این اساس رب .(Fonseca et al., 2014است )  گونه
 ،ارتفاع ،تشکيل بذر ،گلدهي ،درصد رویش بذر یها يژگیو

مورد بررسي و مطالعه  دوبارهرویش  و پوشش سطحي ،توليد
ظر گرفتن کليه صفات مورد در مجموع و با در ن قرار گرفتند.

 Elymus libanoticus هگوناکسشن  9گيری از ميان  اندازه
رانشاه بهترین عملکرد و اکسشن چاخلو یاکسشن ا

ن نکته که یا ظلحابا  ترین عملکرد را داشته است. ضعيف
ها در محل کشت از نظر  اکسشن يتمام یط استقرار برایشرا
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با  زيو ن بوده استکسان ی یيو آب و هوا يکيعوامل اداف
های این دو اکسشن و مقایسه  توجه به مشخصات رویشگاه

توان  مي ،بهارستان يپژوهشآنها با خصوصيات ایستگاه 
 یها اکسشنژنوتيپي عالوه بر تفاوت قدرت نتيجه گرفت که 

ارتفاع از سطح دریا، ل ياز قب ير بودن عوامليمتغ ،مختلف
بذرهای  یآور مناطق جمعجغرافيایي عمق خاک و جهت 

در استقرار و سازگاری تأثيرگذار از عوامل ها  اکسشن
 روند. شمار مي بهدر محل کشت مرتعي  هگونهای این  اکسشن

در صورت مطالعة عوامل ادافيکي و خاک و نيز  طور مسلم به
بذرهای آوری  های جمع در محلپارامترهای وزش باد و دما 

آباد شباهت و  های ایرانشاه، بهارستان و صلوات اکسشن
همخواني این عوامل را با محل کشت و تکثير )ایستگاه 

تبع تفاوت بيشتر این عوامل  بهارستان( نشان خواهد داد و به
تر  های با عملکرد ضعيف اکسشنبذرهای آوری  محل جمعدر 

مانند چاخلو، کرفتو و ماموخ با ایستگاه بهارستان قابل 
ن يشيمطالعات پ ج بدست آمده ازیکه با نتاانتظار است 

 (9996) و همکاران Piano و Sanadgol (9988)ازجمله 
توسط ن رابطه یدر انيز  يمشابهیج انت مطابقت دارد.

Mirhaji یبا مطالعه بر رو (7799و  7797) و همکاران 
 Elytrigiaو  Festuca Ovinaمختلف گونه  یها اکسشن

libanoticus L  منظور  همند آبسرد به يپژوهشدر ایستگاه
از وجود حکایت تعيين بهترین اکسشن بدست آمده است که 

ها از لحاظ پارامترهای مورد  دار بين اکسشن اختالف معني
 از ها اکسشن های بررسي بين سال کليه درو داشته مطالعه 

 وجود %9 سطح در دار  يمعن اختالف استقرار و ماني هزند نظر

سازگاری شش  Mirdavoodi (7794)ن يهمچن .داشته است
های خرد شده در سه تکرار  گياهي در قالب طرح کرت هگون

در شهرستان ساوه مورد را و با دو زمان کشت پایيزه و بهاره 
دار در  اختالف معنيدهندة  که نتایج نشانداد قرار  يبررس

های  % از لحاظ پارامترهای مورد مطالعه بين گونه9سطح 
نتایج کار  .خير استنتایج مطالعه اتأیيد و مورد بررسي 

Mosayebi ( بر روی 7798و همکاران )گونهAgropyron 

libanoticum Hack. ex Kneuck   از اثر حکایت که
ارتفاع، ميانگين بارندگي، دما، نوع خاک و مادة آلي بر وقوع 

نتایج مطالعة مؤید نيز دارد یا عدم وقوع این گونه در عرصه 
تغييرات فراوان متغيرهای  با توجه بهرو  ازاین اخير است.

های مورد  اکسشنبذرهای آوری  های جمع یادشده در محل
که انس صفات مورد مطالعه یه واریج تجزینتا مطالعه،

این مختلف  یها ن اکسشنيدار در ب  يدهنده اختالف معن نشان
توان از  ين اختالف صفات را میا طبيعي بوده وگونه است 

قلمداد کرد  يمرتع یها مختلف گونه یها تيات جمعيخصوص
آن بخشي از  همچنينژنتيکي داشته و منشأ که بيشتر 

هر  .ذکرشده باشدهای رویشگاهي  ناشي از تفاوتتواند  مي
از آن حکایت موجود های  گزارشه يچند در مطالعات اول

از غرب  يواردات یها که کاشت تعداد زیادی از گونهدارد 
از موفقيت خوبي ها  گندمي کا ازجمله انواع علفیآمر

ند در مناطق با بارندگي بيشتر از ا هند و توانستا هبرخوردار بود
زان بارش يمتر در سال بخوبي مستقر شوند و م ميلي 967

مختلف بوده  یها گونهبذرهای رشد  هکنند تنها عامل محدود
نظر به متفاوت به نتایج این پژوهش و  يبا نگاهاما  است.

مورد مطالعه از  یها سشناک يشگاهیات رويبودن خصوص
 یا نکه مطالعهیم و با توجه به اي، خاک و اقليلحاظ توپوگراف

در صورت  ،است انجام نشدهن رابطه قبالً در استان یدر ا
ق یمنظور اصالح مراتع از طر ر بهيتکثبرای ه بذر ياقدام به ته

 یبند زون ر،يتکث یها ر روشیو سا يبذرپاش ،یبذرکار
بذرهای بوده و در صورت امکان از  یمناطق ضرور

ر و کاشت در يتکث یه برايموجود در هر ناح یها اکسشن
در مطالعات  انجام شدهتوصية که  ه استفاده گردديهمان ناح

( 7794و همکاران ) Fonsecaمطالعة مشابه ازجمله 
شود با توجه به اهميت  پيشنهاد ميبنابراین  .باشد مي

ر حفاظت خاک و توليد های مختلف این گونه د اکسشن
های رشد طبيعي و با ایجاد  در محلبذرها تکثير  علوفه،

های کوچک و قابل کنترل توسط خود دامداران و  قرق
و  انجام شدهبرداران و با نظارت ارگان اجرایي مربوطه  بهره
کشت در مناطق هدف استفاده برای تهيه شده بذرهای از 

نيازهای رشد و تکثير  با شناسایي و تعيينکه  طوری بهشود. 
کشت و  ،یابي توان نسبت به مکان های شاخص مي اکسشن

در نقاط مستعد استان و  GISتکثير آنها با استفاده از روش 
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Abstract  

   Nine accessions of Elymus libanoticus were investigated in the Baharestan research station of 

Sanandaj to evaluate the strength of establishment and adaptation, cultivation, reproduction, and 

evaluation. The study started in 2010 and continued until 2015. For each accession, 

sufficient seeds were collected from different rootstocks throughout the Kurdistan 

province. In the fall of 2010, in the propagation phase, large plots with dimensions of 5 

x 6 m2 in the mainland were prepared in Baharestan research station, and seeds were 

sown in planting lines with a planting distance of 50 cm, cultured with a depth of 3 cm. 
At this stage, weeding and three irrigations were performed. In the summer of 2011, the 

mature seeds of the green accessions were harvested, and the seeds of the accessions 

that were not green in the first stage were replanted. In the fall of 2011 and 2012, the 

accessions of each species were planted in the form of statistical designs of randomized 

complete blocks in rangeland areas as the rainfed and planting depth of 3 cm. The dimensions 

of the experimental plots were 2 x 4 m2, which was implemented as 4 lines of 4 m with 

a distance of 50 cm, and to eliminate the marginal effects, the distance between the plots 

was 0.5 m, and the distance between the blocks was 2 m. The measured variables for 

selecting and evaluating the accessions included: 1) Seed germination percentage in the field 2) 

Flowering 3) Seed formation 4) Plant height 5) Production 6) Canopy cover area and 7) 

Regrowth capacity. Results showed that there was a significant difference in the level of 

probability (P <0.05) between the variables measured and accessions. Duncan test for the 

parameters measured by different accessions showed that Iranshah accession had the 

best and Chakhloo accession had the lowest yield. The results also show that in addition 

to differences in genotypic strength of different accessions and rainfall, which are the 

only limiting factors for growth and reproduction in previous studies, variables such as 

altitude, soil depth and geographical direction of seed collection areas of different 

accessions are effective factors for the establishment and adaptation of accessions of 

this rangeland species in the field of cultivation and have had the greatest impact on the 

yield of different accessions. Therefore, it seems that in preparing seeds for propagation 

to improve rangelands, zoning of areas is necessary, and the use of accessions seeds in 

each area for propagation and planting in the same area is necessary. 
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