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  هچکید
هاي مهم و خوشخوراک مرتعی در مراتع استان مازندران بوده و داراي دامنه گونه از (Festuca ovina) برهمرتعی علف گونه      

 هاي اصالح و احياي مراتعدر برنامهنقش مهمی را  ،غذایی براي دام که عالوه بر ارزشاست پراکنش گسترده در مراتع کوهستانی 
آنها از مراتع مختلف استان بذرهاي که  F. ovina هاي گونهاز جمعيتبا توجه به اهميت این گونه، تعدادي . کندمیایفا  کوهستانی

در  بهاردر اوایل  سبز شدن و دوره کوتاه عمليات داشت، و بعد ازشد هاي پالستيکی مشبک کشت در سينیآوري شده بود، جمع
هر  از پایه 40 که شدند کاشته طوري متر 20 طول به دو خط رويشرق ساري در ارتفاعات جنوب کوهپشت تحقيقاتیعرصه ایستگاه 

 گرفته نظر در متر 1یکدیگر  از خطوط فاصله و متر 50/0 کاشت هايروي ردیف آنها گرفتند. فاصله قرار کشت خط روي اکسشن
انجام  بردارییادداشت صفات از گياه استقرار منظوراول و دوم به سال در. انجام شد 1390-1394آزمایش در طی سالهاي  .شد

در  ارتفاع گياه، فنولوژيمراحل  :عبارت بودند از گياه انتخاب براي ارزیابی معيارهاي. شد شروع 1392سال  بهار از نشد. ارزیابی
گلدهی، تشکيل بذر مرحله رویشی،  شامل فنولوژيمختلف  مراحل .توليد بذر توليد علوفه و ،پوشش تاجیسطح  زمان ظهور خوشه،

 در آمدهبدست هايداده برداري شد.، یادداشتبودندکوبی شدهمنظور پيکههایی که بدینبا مراجعه هفتگی از پایه پایيزه دوبارهو رشد 
هاي مورد عملکرد فاکتور هاي مربوط بهنتایج تجزیه واریانس مرکب داده .گرفت قرار آماري وتحليلتجزیه مورد SPSS16محيط 

پوشش تاجی، يشترین مقدار بمورد بررسی وجود دارد.  گونه بين شش جمعيت %1داري در سطح ارزیابی نشان داد که اختالف معنی
مربوط به کتورهاي یادشده امقادیر فکمترین و  سنگسياهمرتع  جمعيتمربوط به  مانی، توليد بذر و توليد علوفهارتفاع بوته، درصد زنده

در مراتع  جمعيتاین بذرهاي  توان ازاي میتقویت پوشش گياهی علوفهتوليد و  بنابراین براي .استکنگلو و دونا  مراتعهاي جمعيت
 . کردکوهستانی مناطق مرکزي استان مازندران استفاده 

 
 .اي، توليد علوفه، استقرارارزیابی گندميان علوفه هاي کليدي:واژه

 
 مقدمه

 ايمزرعهنبود دانش کافی در زمينه راهکارهاي کشت 
هایی که در شرایط آب و هوایی گوناگون داراي گونه

و عدم هستند پایداري بوده و از توليد مناسبی برخوردار 
هاي با ارزش بومی در هر ناحيه شناخت کافی از توده

اکولوژیکی نيز از مشکالت موجود در مدیریت مراتع کشور 
توجه به اینکه براي  با .) et alGhorbani ,.(2013 است

يازهاي اساسی ن ازبذر یکی تأمين  ،اصالح و احياي مراتع
بنابراین توليد بذر مناسب در هر ناحيه اکولوژیک از  است،

برخوردار است که پس از انجام مراحل  ايویژهاهميت 
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مختلف و اطالع از  هايگوناگون در نهایت کشت و کار گونه
تواند در آینده می هاي برتر، برنامه توليد بذر آنها نيزجمعيت

 در در یک بررسی پژوهشی مورد توجه قرار گيرد.
و همکاران  Rossoتوسط  آرژانتين در پرگامينواینتا

 از arundinacea Festuca از گونه جمعيت 45 ،(2001)

و  پذیريهضم شادابی، و بنيه بذر، توليد علوفه، توليد نظر
 .شد ارزیابی گندم زنگ بيماري حمله برابر در مقاومت
 arundinacea Festucaهاي مختلف گونه جمعيتارزیابی 
 پنج تنهانشان داد که  ،(2001) همکاران و Rossoتوسط 

 دوم سال در اسپانيا و هند ترکيه، چين، از کشورهاي اکسشن
 مقاومت خودشان از محيطی نامساعد برابر شرایط در تکرار

 و کرده کسب خوبی پایداري هااکسشن بقيه ندادند، ولی نشان
 و پذیريهضم شادابی، و بنيه بذر، توليد توليد علوفه، نظر از

 هاياکسشن از گندم زنگ بيماري حمله در برابر مقاومت

 در تحقيقی توسط .بودندشناخته و سازگار  برتر
Farshadfar ( 2013و همکاران،) خشکی به مقاومت 

 با arundinacea Festucaگونه  هاياکسشن علوفه عملکرد
 مزرعه خشکی در به مقاومت هايشاخص از استفاده

)کرمانشاه(  آباد غرباسالم تحقيقات ایستگاه تحقيقاتی
 (1994و همکاران ) Jaindl نتایج تحقيقات .شدبررسی 

جمع idahoensis Festucaهاي گونه جمعيتنشان داد که 
داراي ارتفاع و توليد  ،هاي چرا نشدهرویشگاهآوري شده از 

  و Alizadehچرا شده بودند. مناطق بيشتري در مقایسه با 
afariJ(2016،) اکوتيپ 5و استقرار زنی خصوصيات جوانه 
در را  )Festuca arundinaceae(فستوکاي پابلند  گونه

شرایط آزمایشگاه، گلخانه و اتاقک رشد مورد بررسی 
ميانگين کل سطح برگ، تعداد که  ندو نتيجه گرفت نددادقرار

پنجه، طول گياهچه و شاخص بنيه با اعمال تيمار سرما در 
شناسایی و انتخاب ارقام  .مقایسه با شاهد داراي افزایش بود

ژنوتيپ از فستوکاي  36 هاي علوفه پرمحصولو اکوتيپ
استان در  (2014)و همکاران  Niazkhani توسط پابلند

اکوتيپ گرفت و مشخص شد کهورد مطالعه قرار زنجان م
 بلژیک داراي بيشترین عملکرد أمنشبروجن و  أمنشبا هاي 

تأثير  (،2004)و همکاران  Arzani توليد علوفه بودند.

مراحل مختلف فنولوژیک و مراحل اکولوژیک را بر روي 
. مورد بررسی قرار دادند Festuca ovina گونه مرتعی علوفه

نشان داده که کيفيت علوفه این گونه در آنان نتایج تحقيقات 
همکاران  و Ghorbani .مختلف متفاوت است هاياقليم

را  Festuca ovina گونه اکولوژیک خصوصيات (،2013)
 .کردندسبالن در استان اردبيل مطالعه  شرقیجنوب مراتع در

 اصالح و احيا براي مناسب گونه ، اینآنانبراساس نتایج 
در باشد. می مترميلی 565 تا 300 حدود بارندگی با مراتع

منظور مقایسه ارقام و به Majidi (2010)ط یک تحقيق توس
 46تعداد ، بررسی تنوع عملکرد بذر و خصوصيات وابسته

و  شدارزیابی  بلند فستوکاينمونه داخلی و خارجی 
 ها و ارقاماز لحاظ کليه صفات بين تودهکه گيري شد نتيجه

هدف این  .دار وجود داشتمورد مطالعه اختالف آماري معنی
هاي مختلف گونه جمعيتو تفکيک  شناسایی ،تحقيق

Festuca ovina توليد  منظوربههاي برتر جمعيت انتخاب و
هاي اصالحی و احيایی از آن در برنامهاستفاده  وعلوفه 

  مراتع بوده است.
 

 هاروش و مواد
 منطقه مورد مطالعه

دودانگه  کوهکوه در حوزه آبخوانداري پشتمنطقه پشت
رق ساري و در شکيلومتري جنوب 75در فاصله  ساري

ميزان  .متري از سطح دریا قرار دارد 1600-2000ارتفاع 
 متر و اقليم منطقهميلی 320متوسط بارندگی ساالنه منطقه 

 باشد.درصد می 5-20. شيب عمومی استخشک سرد نيمه
Artemisia ) منطقه شامل تيپ درمنه معطرتيپ گياهی 

fragrans) هاي پایا و به همراه گياهان بالشتکی و گراس
 . ( et alAghasi,. (2006 استیکساله 

 

 روش تحقیق
 Festuca ovinaگونه  جمعيتشش بذرهاي آوري جمع
در قالب طرح ملی کوهستانی استان مازندران  از مراتع

بذرهاي انجام شد. هاي مختلف گندميان ارزیابی جمعيت
هاي در سينی آوري شده پس از تعيين قوه ناميهجمع
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سبز شدن و دوره کوتاه  و بعد ازشد پالستيکی مشبک کشت 
 هايکشت براي پایيز یلااو و بهار اوایل عمليات داشت، در

 از پسمنظور تعيين زمان مناسب کاشت، به پایيزه و بهاره
 به دو خط روي هاجمعيت نهال، کاشت بستر سازيآماده
 جمعيتهر  از پایه 40 که شدند کشت طوري متر 20 طول
 هايروي ردیف آنها فاصله گرفتند. قرار کشت خط روي

 نظر در متر 1 یکدیگر از خطوط فاصله و متر 50/0 کاشت
 از گياه استقرار منظوراول و دوم به سال در .شد گرفته

 بهار از مقدماتی ارزیابی .انجام نشد برداريیادداشت ،صفات
 گياه انتخاب براي ارزیابی هايمعيار. شد شروع 1392سال 

در زمان ظهور  ارتفاع گياه، فنولوژيمراحل  :عبارت بودند از
در  .توليد بذر توليد علوفه و ،پوشش تاجیخوشه، سطح 

گلدهی، مرحله رویشی،  شامل فنولوژيمختلف  مراحل
با مراجعه هفتگی از پایه پایيزه دوبارهتشکيل بذر و رشد 

برداري یادداشت ،بودندکوبی شدههایی که بدین منظور پيکه
کش با استفاده از خط در زمان ظهور خوشه ارتفاع گياه شد.

انتهاي بلندترین ساقه تا  و از یک نقطه ثابت از سطح خاک
سطح  از استقرار گياهان، پس گيري گردید.گياه اندازه

ردیف یا قطعات که را سطحیها )تک پایهاجی تکپوشش ت

 با( شودمی اشغال گياه پوشش تاج وسيله به کاشت هاي
 در بزرک و کوچک قطر دو پوشش تاج ،کشخط از استفاده

 شکل فرض و قطر ميانگين از استفاده با و شد برداشت گياه
. ميزان شدتعيين متر مربع بر حسب سانتی تاج پوشش دایره،

، گردیدمحاسبه  کيلوگرم در هکتارتوليد علوفه برحسب 
پس از خشک شدن گياه اندام )دو سال( ترتيب هر سالبدین

طور جداگانه برداشت و با ترازوي هها بهاي هوایی پایه
از  خارج کردن بذرپس از  بذرها. وزن شدحساس توزین 

 در هآمدبدست هايداده گردید.تعيين بر حسب گرم  ،غالف
 هاميانگين مقایسه و واریانس آناليز و وارد SPSS16 محيط

  انجام شد.
 

 نتایج
 آوريجمعتعداد شش جمعيت از مناطق ارتفاعات استان 

که شرح مشخصات  شدکوه کشت و در عرصه ایستگاه پشت
 آمده است. 1بذر آن در جدول آوري جمعمحل 

هاي مورد ارزیابی براي گونه نتایج مقایسه ميانگين متغير
Festuca ovina  آمده است. 2در جدول 

 
 

 Festuca ovina گونه مطالعه مورد هايجمعیت رویشگاهی مشخصات -1 جدول

 بافت خاک )میلیمتر( بارندگی ساالنه کد )متر( ارتفاع از سطح دریا نام محل اکوتیپ ردیف

 لومسيلتی 325 01 2850 )بلده نور( مرتع سرخو 1

 لومی 550 2 2800 سوادکوه(  )منطقه آالشت مرتع کنگلو 2

 سيلتی لومی  325 3 2800 )بلده نور( مرتع سياه سنگ 3

 لوم رسی 420 4 2400 )هزار جریب بهشهر( گریوهمرتع سرخ 4

 سيلتی لوم 529 5 2900  )منطقه کندوان( مرتع دونا 5

 لومی  520 6 2100 )ارتفاعات آمل( چرمرتع اسب 6

 

  



 

 

 
 
 

  )میانگین دو سال( Festuca ovina گونه يهاتیگیري شده جمعمقایسه میانگین متغیرهاي اندازه -2جدول 

 جمعيت

 اکسشن

 نام محل

 اکوتيپ

 پوشش تاجی

 متر مربع(تین)سا

 ارتفاع بوته

 متر()سانتی

 درصد

 مانیزنده

 توليد بذر

 )گرم در بوته(

 توليد علوفه

 )گرم در بوته(

 سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول

 c93/552 c9/534 d8/39 d2/35 c 94 c 94 c59/2 c37/2 c34/19 c02/19 )بلده نور( مرتع سرخو 1

2 
  مرتع کنگلو

 )منطقه آالشت(
c4/452 c4/481 d.3033 d21/30 d89 d89 d21/2 d15/2 d49/16 d63140 

3 
  مرتع سياه سنگ

 )بلده نور(
a18/597 a30/589 a89/43 a21/40 a95 a96 a28/4 a36/4 a98/20 a15828 

 ab 32/576 ab 3/552 bc54/36 bc66/40 b95 b93 b57/3 b41/3 b13/21 b15/20 )بهشهر( مرتع سرخ گریوه 4

 d41/509 d03/459 d39/32 d25/30 d89 d89 d36/2 d 36/2 d72/16 d52/16 )منطقه کندوان( دونامرتع  5

6 
  چرمرتع اسب

 )ارتفاعات آمل(
ab03/590 ab2/564 b29/42 b51/37 b95 b92 b42/3 b52/3 b27/19 b05116 

  است. دارمعنی دار و حروف نشانه عدم تفاوتدهنده تفاوت معنیهمسان نشانناحروف   
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 عملکرد تولید علوفه
هاي مربوط به عملکرد نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

ها( مورد آزمایش نشان )اکسشنهاي توليد علوفه در جمعيت
 هايبين جمعيت %1داري در سطح اختالف معنیداد که 

ovina Festuca  بين مقدار توليد  (.2وجود دارد )جدول
ها و سالهاي مختلف و اثر متقابل سال و علوفه در ردیف

 درصد(. 5)در سطح  وجود ندارد داراختالف معنی جمعيت
ها نشان داد که بيشترین مقدار همچنين مقایسه ميانگين داده

 مراتعمربوط به  3شماره  جمعيتوفه مربوط به توليد عل
در ارتفاعات بلده نور و کمترین مقدار  سنگسياهی کوهستان

متعلق به مراتع  ترتيببه 5و  2شماره  هايجمعيتمربوط به 
در ارتفاعات آالشت و سرخ گریوه در  کنگلو منطقه

 (. 2)جدول  استارتفاعات بهشهر 
 

 ها(عملکرد رشد طولی )ارتفاع پایه
عملکرد رشد  هاي مربوط بهتجزیه واریانس داده نتایج

هاي مختلف جمعيت ها( نشان داد که بينطولی )ارتفاع پایه
 %1داري در سطح هاي( مورد آزمایش اختالف معنی)اکسشن

بين اندازه ارتفاع گياه در ردیفالبته (. 2)جدول  وجود دارد
اختالف  تجمعيها و سالهاي مختلف و اثر متقابل سال و 

همچنين مقایسه  درصد(. 5)در سطح  وجود ندارد دارمعنی
ها نشان داد که بيشترین مقدار رشد طولی ميانگين داده

متعلق به  6 و 3شماره  هايجمعيتها( مربوط به )ارتفاع پایه
و کمترین مقدار  چرو مراتع اسب سنگسياهی کوهستان مراتع

سرخو، دونا  به مراتعمتعلق  5و  2، 1هاي جمعيت مربوط به
 (.2)جدول است  کنگلو و
 

 عملکرد سطح تاج پوشش
هاي مربوط به عملکرد سطح نتایج تجزیه واریانس داده

هاي مختلف )اکسشنتاج پوشش نشان داد که بين جمعيت
وجود  %1داري در سطح هاي( مورد آزمایش اختالف معنی

ها و بين عملکرد سطح تاج پوشش در ردیفالبته دارد. 
دار اختالف معنی جمعيتسالهاي مختلف و اثر متقابل سال و 

درصد(. همچنين مقایسه ميانگين  5)در سطح  وجود ندارد

ها نشان داد که بيشترین مقدار سطح تاج پوشش مربوط داده
و سنگ سياهمتعلق به مراتع کوهستانی  3شماره  جمعيتبه 

است تع دونا متعلق به مرا 5 جمعيت کمترین مقدار مربوط به
 (.2)جدول 

 
 مانیدرصد زنده

هاي مربوط به درصد زندهنتایج تجزیه واریانس داده
هاي( هاي مختلف )اکسشنجمعيت نشان داد که بين مانی

 .وجود دارد %1داري در سطح مورد آزمایش اختالف معنی
ها و سالهاي مختلف و اثر مانی در ردیفبين درصد زندهالبته 

)در  وجود ندارد داراختالف معنی جمعيتمتقابل سال و 
ها نشان داد همچنين مقایسه ميانگين داده درصد(. 5سطح 

 3شماره  جمعيتمانی مربوط به که بيشترین ميزان زنده
کمترین مقدار مربوط  سنگ وسياهی کوهستان مراتعمتعلق به 

است  دونا و کنگلو متعلق به مراتع 5و  2هاي جمعيت به
 (. 2)جدول 

 
 عملکرد تولید بذر

توليد بذر نشان  هاي مربوط بهنتایج تجزیه واریانس داده
هاي( مورد آزمایش هاي مختلف )اکسشنجمعيت داد که بين

 بينالبته  وجود دارد. %1داري در سطح اختالف معنی
ها و سالهاي مختلف و اثر متقابل عملکرد توليد بذر در ردیف

 5)در سطح  د ندارددار وجواختالف معنی جمعيتسال و 
ها نشان داد که درصد(. همچنين مقایسه ميانگين داده

متعلق به مراتع  3شماره  جمعيتبه  بيشترین ميزان توليد بذر
هاي جمعيت و کمترین مقدار مربوط بهسنگ سياهی کوهستان

 (.2)جدول است  دونا و کنگلو مراتعمتعلق به  5و  2
 

 فنولوژي
شرح کوه بهدر ایستگاه پشتمراحل فنولوژي این گونه 

فعاليت حياتی این گونه از اواخر اسفند و  باشد: رشدزیر می
رویشی از اواسط مرحله . افتدزنی اتفاق میشروع و جوانه

ظهور باشد. می ماه شروع شده تا اوایل خرداد ماهفروردین
هاي زایشی از اواسط خردادماه تا اواسط تيرماه اتفاق اندام
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مان رسيدن بذر این گونه معموالً از اواسط تيرماه زو  افتدمی
این  دوبارهها رشد . در تمامی جمعيتاستتا اوایل مردادماه 

تا  20مدت طور عمده از اول مهرماه شروع شده و بهگونه به
 یابد.روز ادامه می 30

 
 بحث

 6و4و3هاي جمعيتمورد ارزیابی،  جمعيتاز شش 
داراي کمترین  5و  1هاي جمعيتداراي بيشترین عملکرد و 

 )توليد علوفه، عملکرد از لحاظ فاکتورهاي مورد ارزیابی
بر  مانی و توليد بذر( بودند.سطح تاج پوشش، درصد زنده

هایی که در مراتع با وضعيت ضعيف جمعجمعيت این اساس
هاي مورد داراي مقادیر کمتري از فاکتور ،اندآوري شده

به  هاي مقاومز گونها  tuca ovinaFes گونهاند. ارزیابی بوده
که در مراتع ارتفاعات طوريبه ،کوبی دام بودهسرما و پاي

و حتی تشکيل تيپ کرده توانسته پایداري خود را حفظ 
هاي گياهی در مراتع بدهد. این گونه از عناصر اصلی تيپ

بوده متري از سطح دریا در استان مازندران  2500بيشتر از 
هاي خوبی را براي چراي دام فراهم ظرفيتو در فصل چرا 

-بيشترین رویشگاه این گونه در مراتع با اقليم نيمه. کندمی

. فشار چراي دام در برخی استمرطوب سرد تا فراسرد 
مناطق عالوه بر کاهش تراکم و درصد پوشش گونه، فرم 

توليد  رویشی آن را تغيير داده و همه این عوامل در توانایی
 Riginos هاينتایج یادشده با یافته بوده است.ذار گتأثيربذر 

 (1984) همکاران و Harrington و Hoffman (2003) و
فشار چراي دام و چراي  اعمال کهنحوي. بهمطابقت دارد

ها موجب تغيير در ساختار و فرم گياه شده و انتخابی دام
ضمن اینکه گونه گردد. آنها میتجدید حيات موجب کاهش 

F.ovina گونه  .مقاومت باالیی نسبت به چراي دام دارد
F.ovina ، است  حساس به شوري گونه .,et al(Brown 

برخی از کولتيوارهاي آن در مقایسه با البته  .(2011
F.arundinaceae زنی بذر به شوري در موقع جوانه

 et Zhang  ;0920et al.,(Wang ددهنت نشان میممقاو

2011) al., . کاشت کشت مخلوط مراتع دستبراي احداث
مقاومت به دليل به  F.ovina و F.arundinaceaeهاي گونه

براي  غرب آمریکادر  به همراه شبدر قرمز و سفيدچراي دام 
 et (Mauriceاستعلوفه مورد نياز دام مناسب تأمين 

1973) al.,. گونه سایر مانند مطالعه مورد گونه اینکه به نظر
ریشه داراي چند ساله مناطق مرتفعگندميان  هاي خانواده

 اعماق رطوبت از توانندمی هستند، بهتر عميقنسبتاً هاي 
هایی جمعيت از دسته آن بنابراین استفاده کنند. خاک مختلف

جمعيت) دادند گسترش سریعتر را ریشه خودشان سيستم که
 با در تابستان توانستند ،(چرو اسب سنگهاي مراتع سياه

 کسب کرده، استفاده بارندگی اثر در خاک که رطوبتی اندک
مانی، توليد علوفه، سطح تاج زنده در تفاوت این. نمایند بهينه

-چهریشه که کرد بيان چنين توانپوشش و توليد بذر را می

را  بيشتري حجم و کرده رشد برتر سریعتر هايجمعيت هاي
 نتيجه در .)et al Mirhaji ,.2013( کردند اشغال خاک از

 گياهان سایر از خاک بيشتر اعماق رطوبت از اندتوانسته
 که هاجمعيت سایر ممکن است بعکس یا و نمایند استفاده

 ضعيف بوده برخوردار گسترش کمتري از نهاآهاي چهریشه
 استفاده خوب خاک اعماق از رطوبت نتوانستند و ماندند
 در بتدریج و دادند نشان خود از رشد کمتري درنتيجه کنند،

 این نتایج شدند. مستقر کمتري انبوهی با آخر بررسی سالهاي
در مورد گونه  (2001) همکاران و Rosso هايبا یافته

مطابقت دارد  arundinaceae Festucaي هاجمعيت برخی
اي ت بيشتر از گسترش ریشهبرطوجذب علت توانایی که به

نيز  Lelièvre  (2001) و Volaire بيشتري برخوردار بودند.
اثر طول و حجم ریشه در استقرار گونه  در تحقيقات بر روي

arundinaceae Festuca  در شرایط گلخانه دریافتند که
مانی و نایی زندهاداراي عمق و حجم ریشه بيشتر تو هايپایه

زنده و رویشی رفتار مقاومت به خشکی بيشتري داشتند.
نشان داد که از  در این تحقيقمطالعه  هاي موردمانی گونه

توان در اصالح و احياي مراتع این گونه می هاي برترجمعيت
 نتيجه این .متر استفاده کردميلی 300-400مناطق با بارش 

fard-Peymani (1983 ) و Hull (1974)ي هایافته با
براي  را  ovinaFestuca مطابقت دارد که کشت گونه

 . اندکرده توصيه مترميلی 400 تا بارندگی با مناطقی

Azhirو Jafari (2010) در تحقيقات خود بر روي ارزیابی 
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ر منطقه خجير تهران د   ovinaFestuca از گونه جمعيت 11
هاي با قدرت توليد بذر بيشتر در جمعيتدریافتند که 

مانی بيشتري رویشگاه طبيعی در منطقه استقرار داراي زنده
 و Gibson د.رهمخوانی دابودند که با نتایج این تحقيق نيز 

Newman (2001)،  که این گونه در دامنه زیادي کردند بيان
ها و شرایط خاکی در اروپا، شمال آفریقا، غرب آسيا از اقليم

 از نيز بيماري و آفت حمله و آسياي مرکزي سازگاري دارد.
 استقرار و انبوهی کاهش موجب که دیگري است فاکتورهاي

در  Loren (2006) و Derek این رابطهشود. در می گياهان
 این به شده معرفی و بومی مرتعی گياهان ارزیابی بررسی
 در شده معرفی گندميان به ذکرشده عامل که رسيدندنتيجه 
این در  ولی نمود محدود را رشدشان و کرده حمله خزانه

ها عالوه بر آفات و بيماري. نبود چنين نتایج بررسی
این گونه هم مشاهده  شدهمنطقه کشترویشگاه طبيعی در 

اي متداول در کشور عمدتاً شامل یونجه، گياهان علوفهنشد. 
باشند که از لحاظ پروتئين غنی هستند می اسپرس و شبدر

 ولی مصرف آنها به تنهایی انرژي مورد نياز دام را تأمين
هاي ، توسعه و ترویج کشت گراسدليلبه همين  .کندنمی

اي در ها تأثير قابل مالحظهعنوان مکمل لگومهاي بعلوفه
 لندیوزين در هاي دامی خواهد داشت.وردهافرافزایش توليد 

 همراه به Festuca arundinaceaeگونه  يهاتيجمعاز 
دست مراتع در علوفه ديتول يبرا Lolium perenne گونه

 گونه نیا سویی از .,Minne)  (2011شودیم استفاده کاشت
 در یحت یطيمح نامساعد طیشرا بهبودن  مقاوم لحاظ به

یم استقرار زين کم يزيحاصلخ و ناقص یزهکش با يخاکها
 در و رديگ قرار چرا مورد واندتیم دوم سال در و ابدی
رشد  یخوب به زين دارزهیسنگر و یشن يخاکها در لندیوزين

 گونه يرو بر قاتيتحق جینتا .ne,l(Mi (2001 کندمی
F.ovina گونه نیا که دهد یم نشان کایآمر غرب مناطق در 

 با يخاکها در و بوده مقاوم یخشک و سرما به نسبت
 يدارا هیسا به نسبت و دارد يسازگار ،خوب یزهکش

 است حساس ،ايقل و شور يخاکها به و متوسط مقاومت
)1020et al.,(Ogle  .در یشگاهیرو طیشرا با ادشدهی جینتا 

این گياهان به دليل . دارد مشابهت مازندران یکوهستان مراتع

دارا بودن مواد غذایی مناسب و بازدهی نسبتاً باال در واحد 
کنند و از گياهان خوب مرتعی می سطح، علوفه خوبی توليد

بنابراین نقش مهمی در ميزان توليد مرتع  .شوندمحسوب می
به پروتئين  زیرا در موازنه نسبت انرژي ،و پایداري آن دارند

نيتروژن تثبيت  رند و بيش از همه موجب مصرفنقش دا
 شوندها میلگوم شده توسط ریزوبيوم

(Cherney & Hall, 

مراتع  در رویشی از عناصر اصلی F.ovina گونه .(1992
 اي مانندو بوته هاي بالشتکیهمراه گونهو بهاست البرز 

cornuta ) spp,Onobrychis Astragaluss) هاي تيپ
و حتی با گونه  در مراتع کوهستانی و مرتفعغالب مرتعی را 

در  تردر ارتفاعات پایين (Artemisia fragrans)درمنه 
بنابراین با توجه به  .دهدتشکيل می خشک سرداقليم نيمه

گستردگی رویش این گونه و مقاومت به سرما و خشکی می
کوهستانی و  تعاتوان از این گونه براي اصالح و احياي مر

براي توليد علوفه استفاده نمود. عالوه بر آن از مرتفع 
توان براي توليد بذر در شرایط نيز میهاي برتر آن جمعيت
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            Abstract 

    (Festuca ovina) is one of the most important and palatable rangeland species in the 

rangelands of Mazandaran province and has a wide range of distribution in mountain rangelands 

that, in addition to nutritional value for livestock, plays a role in the breeding and rehabilitation 

program of mountain rangelands. Due to the importance of this species, several populations 

of F. ovina species, whose seeds were collected from different rangelands of the province, were 

planted in plastic trays. After germination and a short period of operation, in early spring, in the 

area of Poshtkuh research station in the southeastern heights of Sari, they were planted on two 

20-meter-long lines so that 40 bases of each accession were placed on the planting line. Their 

spacing on rows of 50 m and line spacing of 1 m were considered. The experiment was 

conducted during 2011-2015. The evaluation began in the spring of 2013. Evaluation criteria for 

plant selection were phenological stages, plant height at the time of cluster emergence, canopy 

level, forage production, and seed production. Various phenological stages, including vegetative 

stage, flowering, seed formation, and fall regrowth, were recorded with weekly reference from 

the bases that have been nailed for this purpose. The obtained data were statistically analyzed in 

SPSS16. The results of the combined analysis of variance of the data related to the performance 

of the evaluated factors showed that there is a significant difference at the level of (p≤0.01) 

between the six populations of the studied species. The highest amount of canopy cover, plant 

height, viability, seed production, and forage production is related to the population of Siahsang 

rangeland, and the lowest values of the mentioned factors are related to the populations of 

Kangeloo and Doona rangelands. Therefore, to produce and strengthen forage vegetation, the 

seeds of this population can be used in the mountain rangelands of the central regions of 

Mazandaran province. 
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