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 چکيده

 .F. sulcata L و .Alopecurus textilis L.  ،Festuca ovina Lای چند ساله شامل:بررسی ارجحیت چهار گونه از گندمیان علوفه

های طبیعی ها از رویشگاهگونه، به منظور استفاده در اصالح و احیاء مراتع ، بذور  .Agropyron trichophorum (Link) Richter و

هرای کامرل   سازی بستر کاشت، کشت بذور مذکور در قالب طررح بلرو   آمادهنامیه و قوۀ آوری شد، پس از آزمون جمعاستان اردبیل 

انجرا  شردپ پرس از اسرتقرار      1393ترا   1389ایستگاه تحقیقاتی اردبیل از سرا   عرصۀ های خرد شده با سه تکرار در تصادفی با پالت

فصل رویش، صفاتی از قبیل درصد زنده مانی، پوشش تراجی، ارتفراب بوتره، قردرت نهرا ، عملکررد علوفره و برذر          گیاهان و در انتهای

میانگین بره رو  دانکرن در   مقایسۀ و  SASها با استفاده از نر  افزار دادهگیری و به مدت سه سا  ادامه داشتپ تجزیه واریانس  اندازه

صرفات ماننرد تولیرد    بقیۀ های مورد مطالعه به جز در صفات درصد زنده مانی در گونه بین %  انجا  شدپ نتایج نشان داد که در5سطح 

میرانگین  مقایسرۀ  % وجرود داشرتپ همينرین     1 سرطح  در دارعلوفه، ارتفاب بوته، پوشش تاجی، قدرت نها  و تولید بذر اختالف معنی

بودپ از نظر  A. trichophorumگونۀ اجی و تولید علوفه مربوط به ها نشان داد که برترین گونه از نظر ارتفاب بوته، درصد پوشش ت داده

  F. sulcata گونرۀ  بیشرترین امتیراز را داشرتند، ولری از نظرر تولیرد برذر         F. sulcataگونۀ و  A. trichophorum گونۀقدرت نها  

خشک مرورد اسرتفاده قررار    نیمهمراتع در مناطق توسعۀ و  توانند در فرآیند اصالحها میگونهرا داشتندپ بنابراین، این امتیاز بیشترین  
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 مقدمه .1
هررای پیشررروی ترررین چررالشمهرر  در شرررایح حا ررر

افزون بر فقر پوشش گیاهی و چرای  مدیریت مراتع کشور

زمینۀ نبود اطالعات کابردی کافی در ، رویه و مفرط دا بی

هرای  هرای برترر برومی موجرود در رویشرگاه     شناخت گونه

های احیاء و غنی سازی تواند در برنامهمرتعی است که می

های مرتعی اکوسیست  مراتع کوهستانی نقش داشته باشد،

ی و کیفرری م ر خصوصریات رویشرری ک بررا  هرای دارای گونره 

هرای رویشری   هرای متفراوت و نیرز فرر     فنولوژی ،مختلف

 یرت حارجهرای مرتعری   ، برخری از گونره  هسرتند ی متنوع

هرای  اصی از نظر میزان تولید علوفه، مقاومت بره ترنش  خ

خشکی، مقاومت به چرا و پرایکوبی دا ، نسربت بره سرایر     

فنولرروژی، شررناخت پ دهنرردهررا از خررود نشرران مرریگونرره

 ،چررا  ۀدوردر طرو    یخصوصیات تولیدی گیاهران مرتعر  

پذیری گیاهان در مقابل تغییرات بارندگی و تأثیرچگونگی 

 ریزی مردیریت دا   برنامهدما و پایداری در اکوسیست ، در 

 وجود اطالعات کلری در مرورد   امری  روری استپ مرتع و

خصوصیات اکولوژیک گیاهران مرتعری اغلرب مربروط بره      

هرای  در خصوص گونهمتأسفانه های غیر بومی است، گونه

کرار علمری بره خصوصری      ایرران در شاخص مرتعی بومی 

هرای مرتعری در   پ کشت و ارزیابی گونهاست صورت نگرفته

گردد کره برا همکراری    سا  قبل بر می 50ایران به حدود 

کارشناسرران خررارجی وفررا ور در ارتفاعررات تهررران و در    

موجود پ گزارشات [3] کشت شدجوار تهران های ه  استان

ها از جملره انرواب    حاکی از آن است که تعداد زیادی از گونه

ها از موفقیت خوبی برخوردار بودند و توانستند  علف گندمی

 ،میلیمتررر در سررا  360در منرراطق بررا بارنرردگی بیشررتر از 

های اخیر نیرز تحقیقرات   پ در دهه[12]بخوبی مستقر شوند 

هرای مرتعری   انواب مختلف گونهکاربردی در خصوص کشت 

ها در شرح ذیرل اشراره شرده    انجا  شده که به برخی از آن

هررای اسررتقرار و سررازگاری تعررداد زیررادی از    اسررتپ رو 

های مرتعی در مناطق مراوه تپه و چپرر قویمره گنبرد     گونه

کره در   نتایج این بررسی نشان داد، گرفتمورد بررسی قرار 

اسررتقرار بررذر و  هررای فاقررد شرروری رو  مناسررب  عرصرره

های هررز و کشرت    بستر عاری از علفتهیۀ ها، رو   نونها 

مقدار وراثت پرذیری   پ[14] باشد خطی با ماشین بذرکار می

  هررررررای برررررررای عملکرررررررد علوفرررررره در گونرررررره 
Agropyron desertorum، Agropyrone cristatum  و

متوسرح ترا   ، در حرد   Lolium. perenne چي  چندسراله 

 گونرررررررۀ در خصررررررروص  .[7]زیررررررراد اسرررررررت 

Agropyron trichophorum    چنین اظهار کردند کره ایرن

زود هنگا  حساس است، بنرابراین برا اعمرا      گیاه به چرای

های کوتاه مردت  مدیریت صحیح، مانند چرای تناوبی و قرق

قررار   بلرو مطبه سرعت بازسرازی مری شرود و در شررایح     

ای گنردمیان چنرد   ریشره در ارزیابی عملکررد   پ[1] گیرد می

ساله در فصل تابستان درمراتع اسرترالیا، نترایج نشران داده    

های مرورد بررسری از نظرر فعالیرت ریشره      گونهکه در بین 

 گونرۀ هرا  گونره تفاوت قابرل تروجهی وجرود دارد، در میران     

Pennisetum clandestinum  ترین و  عمیق ،متر 2با عمق

 و phalaris ،Bromus stamineus  هرای  گونره  پس از آن
Thinopyrum ponticum cv. Dundas  ریشه های عمیقی

در  Festucaاکسشرن از جرنس    16ارزیابی[پ 10] داشتند

گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد خزانۀ 

، نترایج آن نشران داده کره    قرار گرفته اسرت بررسی مورد 

و عملکرد میرزان   1015تا  307عملکرد تولید علوفه بین 

 کیلوگر  در هکتار متغیر بوده اسرت  8/792تا  6/133بذر 

درحوزۀ  Poa araraticaگونۀ خصوصیات اکولوژیکی  پ[9]

اسرت   قرار گرفتهبررسی مورد سو استان اردبیل قرهآبخیز 

که انتشار جغرافیایی این گونره نیرز    هنشان داد آنو نتایج 

 هررای سرربالن و ارتفاعررات طررالش همررراه بررا    در دامنرره

Festuca ovina در جهات جغرافیایی متفاوت حضور دارد 

برداری دو گونه علرف  بهرهتولید و  ۀرابطارزیابی  درپ [15]

بررا  Stipa barbata وAgropyron cristatum  گنردمی 

بره   رپارامترهای ابعادی وارتفاب، قطر تاج پوشش و قطر یقره 

هرا و  گیریاندازهبه دلیل ذهنی بودن این نتیجه رسیدند که 

بین تولید برا قطرر    ۀرابطنقش ک  قطر تاج در برآورد تولید، 

متغیرر قطرر یقره بررای بررآورد      به صورت خطی بوده و یقه 

 بررسری پ [17] تولید در مورد هر دو گونه کافی خواهد برود 
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استان اردبیرل نشران داده   در های مرتعی پویایی اکوسیست 

جملره   ازتغییرات در پوشش گیاهی گندمیان چند ساله که 

Agropyron cristatum،Bromus tomentellus ، 

Festuca ovina و Koeleria caucasica    در طری مردت

 های فصرل رویرش اسرت   دار بوده و تابع بار پایش معنی

العمل گیاهران  کنندۀ عکسدو فاکتور اصلی کنتر  پ [16]

به تغییر اقلی  عبارتند از تغییر در میرزان آب قابرل   نسبت 

دسترس و تغییر در تخصیص آب به یک نوب گیراه خراص   

به طوری که با تغییر الگوی بار ، افزایش دما و باال رفتن 

ها، شرایح به کربن با کاهش رقابت گراساکسیددیمیزان 

هرای رویشری درختيره ای تغییرر نمروده      نفع افزایش فر 

پایا، باال  گندمیانهای مه  در یکی از استراتژی پ[2] است

نگهداشررتن تولیررد در زمرران تررنش خشررکی نیسررت بلکرره 

توانایی برای بقاء طی مدت خشکی و رشد مجدد سریع برا  

پ برراال [8]خشررکی اسررت دورۀ دریافررت آب پررس از طرری 

فصرل سرررد بره میررزان    گنرردمیاننگهداشرتن کیفیرت در   

هرای محیطری   شهای کربن در زمران و قروب ترن   هیدرات

 گنرردمیاناکسشررن از  60ارزیررابیپ [5] ماننررد گرمررا دارد

، مربوط به فصل گر  و سرد در ایستگاه ویومینر  امریکرا  

یرک بره تفکیرک     میرزان تولیرد هرر    نتایج نشان داده کره 

هررایی کرره دارای  انتخرراب اکسشررنمشرخص شررده اسررت،  

پتانسیل باالیی از نظر کمیت و کیفیت علوفره هسرتند در   

در شرررایح مختلررف  هررای اصررالح و احیرراء مراتررع برنامرره

 بررسری نترایج  پ [6] باشرند قابرل اسرتفاده مری   اکولوژیک 

 مراترع  درFestuca ovina  گونرۀ  اکولوژیرک  خصوصریات 

 سبالن در استان اردبیل نشان داده که ایرن  شرقی جنوب

 حردود  بارنردگی  با مراتع اصالح و احیاء برای مناسب گونه

خشک نیمهپ در مناطق [4] باشدمی مترمیلی 560 تا 300

در  قابلیرت عملکررد   نیسرت،  متناسب بارندگی پراکنش که

 خشرکی محسروب   بره  مقاومت معیار تنش بهترین شرایح

 میرزان عملکررد   مقایسۀ و عملکرد پایداری بلکه شود،نمی

 تریمعیارهای مناسب عنوان به مطلوب، و تنش شرایح در

 پ[18] باشرند مری  رطروبتی  ترنش  بره  ارقرا   واکرنش  برای

گندمیان چند ساله ویژه مناطق سرد سریر در تحمرل بره    

طروری  هکمبود آب در فصل سرد، واکنش متفاوتی دارند ب

هرای  گونره وری و پایداری بهرهکه نتایج بررسی نشان داد 

و  Dactylis glomerataپررا بلنررد م ررل   سررالۀ چنررد 

Squadronus arundinnacoes    در پاسررب برره آبیرراری

سیر قهقرایی مراتع برا رونرد   [پ 11واکنش سریع داشتند ]

شاخص مرتع از نظر پایرداری در  های فعلی و کاهش گونه

 ررورت   در طری زمران،  های محیطی و چررا،  تنشمقابل 

کندپ برا انجرا  ایرن     تحقیقی را دو چندان می انجا  چنین

خصروص   دستیابی به اطالعات کاربردی دربررسی، امکان 

 پ شود فراه  میهای برتر گندمیان چند ساله اکسشن

 

 روش شناسي .2

 معرفي منطقۀ مورد مطالعه .1 .2
اردبیرل بره   جرادۀ   10کیلرومتر   محل اجرای طررح در 

 شررقی  طرو   48° جغرافیاییبین مختصات  مشگین شهر

متری از سرطح   1330در ارتفاب  عرض شمالی °37 45´و

های آزاد واقع شده استپ بر اساس رو  آمبروژه اقلی  آب

خشک سرد و رویشرگاه آن نیمره اسرتپی    نیمهآن منطقه، 

درجررۀ  5/9سرراالنه  یشررود، متوسررح دمررامحسرروب مرری

متر استپ میلی 350گراد و میانگین بارندگی ساالنه  سانتی

هرای مرتعری در   های رویشرگاه عرصهبذور مورد ارزیابی از 

آوری جمرع متری استان  2800تا  2000 ارتفاعیمحدودۀ 

خشک معتد ، سرد تا فررا سررد   نیمهشده که دارای اقلی  

باشرد، میرانگین بارنردگی سراالنه در نرواحی مختلرف       می

متر و  میرانگین دمرای   میلی 460تا  350متفاوت بوده از 

گرراد متغییرر اسرت،    سرانتی درجۀ  1/15تا  6/8ساالنه از 

درجرۀ   -29قل مطلرق دمرا   و حردا  41حداک ر مطلق دما 

رسد، درجه می 70دما به حدود فاصلۀ گراد است و سانتی

هرای  حدود چهار ماه از سرا  مراه  ساله،  25بر اساس آمار 

 رپ1شوند وشکل خشک سا  محسوب می
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 اردبیل ۀمنطق( 1367-1392)  ساله 25بر اساس آمار منحنی آمبروترمیک  .1شکل 

 

 هاي مورد مطالعه در استان اردبیلگونهقوۀ نامیۀ آوري و جمعارتفاعی محل دامنۀ نام علمی، .  1 جدول

 نامیه و%رقوۀ میانگین  وبه مترر آوریجمعمحل  کد گونه نا  گونه

Alopecurus textilis Al. t 2500  5/40 3050تا 

Agropyron trichophorum Ag. T 2600  66 2650تا 

Festuc ovina Fe. O 1800  48 2750تا 

Festuca sulcata Fe. S 2000  8/34 2800تا 

 

 روش تحقيق .2  .2

 شرح ذیل انجا  گردید: هها در سه مرحله ببررسی

 مرحله کشت و عملیات داشت-الف

ای چنرد  به منظورارزیابی چهار گونه از گندمیان علوفه

و  Alopecurus textilis  ،Festuca ovinaسرراله شررامل: 

Festuca sulcata و Agropyron trichophorum  از

 آوری برذر شرد  جمرع اقدا  بره   های مرتعی استانرویشگاه

نامیره، قبرل از   قروۀ  ، جهت اطرالب از و رعیت   ر1وجدو  

دلیل هب پجوانه زنی مورد آزمایش قرار گرفتدرصد کاشت 

هرای مخصروص   ابتدا در سرینی محدود بودن مقدار بذور، 

کوتراه عملیرات   دورۀ سربز شردن و    کشت گردید، بعرد از 

در قالرب  داشت و آماده سازی بستر کاشت، در اوا ل بهرار  

هرای خررد شرده    های کامل تصادفی برا پرالت  طرح بلو 

اسپلیت پالتر با سه تکرار در محیح دی  عرصه ایسرتگاه  و

فقرح  به صرورت ردیفری کشرت گردیرد،     تحقیقاتی کشت 

کشت یک بار آبیاری انجا  مرحلۀ ها در جهت اسقرار نها 

 شدپ

 ارزیابیمرحلۀ  -ب

صرفات   از گیراه  اسرتقرار  او  و دو  به منظرور  سا  در

بهرار   از انجرا  نشرد، ارزیرابی    بررداری  یادداشت مورد نظر،

گیرری شرده بررای    انردازه هرای  گردید، متغیر شروب1392

 انتخاب گیاه عبارتند از :

تعرداد روزهرایی کره     جوانره زنری   ۀدورقدرت نها : از 

از خا  بیرون  ها سر % بذرها جوانه زده یا جوانه90حدود 

بره    پ[13] اند، برای تعیین قدرت نها  استفاده شرد  آورده

 1که در آن عدد  شدداده  10تا  1قدرت نها  امتیازی از 

 پدهندمیبیشترین قدرت نها  را نشان  10کمترین و عدد

برا  نمونره،   پایره  10 از : در زمان ظهرور خوشره  فاب گیاهارت

انتهرای  ترا  یقه گیراه  از سطح  مندرج استفاده از خح کش

پوشرش  گیرری گردیردپ سرطح    گیاه انردازه ساقۀ بلندترین 

 کرش خرح برا اسرتفاده از   انتخراب شرده     پایره 10از :تاجی

برر  گیری و اندازه سطح تاج بوته ها مندرج، تصویر عمودی
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مقاومت در برابر آفات و  پشدتعیین متر مربع حسب سانتی

ها: در این بررسی تنها وقوب آفات و بیمراری مرورد   بیماری

هرا  آفرات و بیمراری   ۀمشراهد مشاهده یا عد   و نظر است

رشرد کامرل گیراه،    مرحلرۀ  در  تولید علوفره: اندپ ثبت شده

ها به طور جداگانه برداشرت و  های هوایی پایهبیومس اندا 

با ترازوی نیمه حسراس   آزاد هوای در شدن پس از خشک

توزین گردید، سپس بر حسب تعداد پایه در هکتار تولیرد  

 برداشرت  برا  برذر  تولیرد  بذر: تولید .شد محاسبه هکتار در

 و غرالف  از برذر  نمودن جدا از پس الین و هر در هاسنبله

 برر  برذر  میرزان  با ترازوی نیمه حسراس  هاآن کردن پا 

 در حسرب کیلروگر    پایه، سپس در برر حسب گر  در هر 

 .شد محاسبه هکتار

 هادادهتحلیل  و مرحلۀ تجزیه -ج

 هرای سرا   طرو   در گیرری از انردازه  های حاصرل داده

هرا برا   داده وارد کرده سپس  Excelطرح در محیح اجرای

مقایسۀ تجزیه واریانس شدند، و  SASاستفاده از نر  افزار 

 پ% انجا  شد5میانگین به رو  دانکن در سطح 

 

 اردبیل-ايستگاه تحقیقاتی سامیان ۀعرصهاي كشت شده در گونه .2شکل 

 

 نتايج .3
هرا برر روی   و تعیین ترأثیر گونره   واریانس نتایج تجزیه

 برین  در کره  داد نشران  ،گیرری انردازه متغیرهرای مرورد   

تولیرد علوفره، ارتفراب بوتره،     صرفات  های ارزیرابی در   گونه

پوشش تاجی، قدرت نها  وویگرور ظراهریر و تولیرد برذر     

وجود داشت ولی در درصرد   1% سطح در داراختالف معنی

رپ در 2وجود نداشت وجدو   داریمانی اختالف معنیزنده

های ارزیابی نیز به جز در عملکرد تولیرد برذر در   بین سا 

داری در سرطح  ها اخرتالف معنری  فاکتورها بین گونهبقیۀ 

اثر متقابل سرا  در گونره فقرح در     پ% خطا وجود داشت5

به  ،دار استپوشش تاجی، ارتفاب و تولید بذر معنی صفات

عبررارتی در فاکتورهررای مررذکور ممکررن اسررت در برخرری  

  فعلی باشدپنتیجۀ ها نتیجه مقایر  سا 

تولیرد علوفره در   همينین مقایسۀ میانگین مربوط بره  

ها نشان داد که بیشترین تولید مربوط بره گونرۀ   بین گونه

A. trichophorum  گر  علوفۀ خشرک در  کیلو 94/712با

هکتار در سا  سو  بروده اسرت، از نظرر ارتفراب و درصرد      

بیشترین امتیاز  A. trichophorumپوشش تاجی نیز گونۀ 

  را در سررا  سررو  داشررتندپ از نظررر قرردرت نهررا  گونررۀ   

A. trichophorum  و گونۀF. sulcata   بیشترین امتیراز را

  در سررا  دو  داشررتند، ولرری از نظررر تولیررد بررذر گونررۀ   
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F. sulcata  گر  در هکتار بیشترین مقردار  کیلو07/140با

داری مشراهده  را داشتند و در برین سرا  اخرتالف معنری    

مرانی نیرز برین گونره اخرتالف      نشدپ از نظرر درصرد زنرده   

ها در سرا  او   وجود نداشت ولی در بین سا داری  معنی

 رپ4و  3مانی را داشتند وجدو  بیشترین درصد زنده

 گیرياندازهها بر روي متغیرهاي مورد گونهنتايج تجزيه واريانس و تعیین تأثیر . 2جدول

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

MS 
 عملکرد بذر قدرت نها  مانیزنده پوشش تاجی ارتفاب بوته عملکرد علوفه

 75/2179817** 3 گونه
**21/13614 

**26/2666976 
NS 19/107 

** 31/11 
**66/51106 

 11/19359** 63/476260 ** 2 سا 
**61/9440839 

* 22/1434 
**93/15 

NS 23/4029 

 NS 76/372946 *53/355 8 گونه× سا  
**75/1818251 

NS 91/148 
NS 16/0 

** 49/67403 

 53/2309 17/0 66/235 25/81626 70/95 85/65169 10 خطاء

 دارمعنیغیر  NSدرصد،    1و  5دار در سطح احتما  معنی= به ترتیب  **و  *

 

 هاگیري در بین گونهمتغیرهاي مورد اندازه هاي مربوط. نتايج مقايسۀ میانگین داده3جدول

 گونه های

 مورد مطالعه

 عملکرد علوفه

 وکیلو گر  در هکتارر

ارتفاب بوته 

 وسانتی مترر

پوشش تاجی 

 وساتی متر مربعر

زنده مانی 

 و%ر

 قدرت نها 

 ر10تا  0وامتیاز

 عملکرد بذر

 وکیلو گر  در هکتارر

A. textilis c19/244 
c72/28 

c47/279 
a 54/85 

b78/7 
c33/19 

A. trichophorum a94/712 a63/66 
a65/846 

a 39/88 
a76/8 

b48/81 

F. ovina b23/360 b17/39 
b27/618 

a 22/88 
b79/7 b80/89 

F. sulcata bc40/330 b95/37 
b76/645 

a00/89 
a38/8 

a07/140 

 

 هاي ارزيابیگیري در بین سالمتغیرهاي مورد اندازه هاي مربوط. نتايج مقايسۀ میانگین داده4جدول

های سا 

 ارزیابی

عملکرد علوفه وکیلو گر  

 هکتارردر 

ارتفاب بوته 

 وسانتی مترر

پوشش تاجی 

 وساتیمتر مربعر

 زنده مانی

 و%ر

قدرت نها  

 ر10تا  0وامتیاز

 عملکرد بذر   

 وکیلو گر  در هکتارر

 c12/132 سا  او 
c81/24 

c94/183 
a 38/92 

c70/7 - 

 سا  دو 
b 57/444 b37/48 

b10/668 
ab 94/87 

a71/8 
a00/93 

 سا  سو 
a14/702 a53/59 

a16/976 
b 13/83 

b19/8 a14/90 

 پداری ندارنددرصد تفاوت معنی 5باشند بر اساس ازمون دانکن تیمارهایی که دارای حروف  مشابه می

 

 گيریبحث و نتيجه .4
و ذاترری هررای مرتعری بررا توجره برره خصوصریات    گونره 

از منظرر مختلرف وتولیرد علوفره، تولیرد برذر،       کاربردشان 

ر قابل بحث و بررسی هستندپ در ایرن  آبحفاظت خا  و 

اسرتپی از  نظرر   نیمره اصلی مرتع مناطق گونۀ  ررابطه چها

در تولیرد  مرثثر  تولید علوفه در واحد سطح و فاکتورهرای  

حفاظرت  جنبرۀ  مانند ارتفاب گیاه، قطرر تراج پوشرش و از    

دیرزیسرتی، قردرت نهرا  و     خا ، سطح پوشش تراجی و 
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بررسری،  نتیجرۀ  پایداری گیاه مورد توجه قررار گرفرتپ در   

 گونرررۀ و پایررردار، مربررروط بررره    پرررر تولیرررد گونرررۀ 

Agropyron trichophorum  علوفرۀ  گرر   کیلو 94/712با

خشک در هکتار در شرایح دی  بوده است، طبیعری اسرت   

در حد نسبی مورد نیاز گیاه، تولیرد   ،که در شرایح آبیاری

کیلروگر  در هکترار    3500آن به پنج برابر یعنی به حدود 

تحقیقات دیگر نشان داد که گندمیان چند سراله   رسدپمی

مناطق سرد سیر در تحمل بره کمبرود آب در فصرل    ویژۀ 

وری و طروری کره بهرره   هسرد، واکنش متفراوتی دارنرد بر   

هرای  بلنرد، م رل گونره    پرا سرالۀ  های چنرد  گونهپایداری 

Dactylis glomerata  وSquadronus arundinnacoes 

 [پ Orloffدر پاسررب برره آبیرراری واکررنش سررریع داشررتند ]

 گونرۀ  همينین از نظر ارتفاب و درصد پوشرش تراجی نیرز    

A. trichophorum     بیشررترین امتیرراز را در سررا  سررو

حفاظرت خرا  نیرز    جنبۀ داشتند، به عبارتی این گونه از 

 گونرررۀ حرررا ز اهمیرررت اسرررتپ از نظرررر قررردرت نهرررا   

A. trichophorum  گونرۀ  وFestuca sulcata   بیشرترین

قابرل توجره دیگرر در    نکتۀ  پامتیاز را در سا  دو  داشتند

رابطه با این گونه، استفاده از رطوبت فصل سرد است کره  

خروبی  ههرای فصرل پرا یز و زمسرتان بر     تواند از برار  می

خشرک بیشرتری برخروردار    مرادۀ  ده کند و از تجمع استفا

هرای مربروط   گراسباشد، مطابق با نتایج فوق، در تحقیق 

را در  A. trichophorumبه فصرل گرر  و سررد از جملره     

هرایی کره    اکسشرن نتایج نشان داده کره   ویومین  امریکا،

دارای پتانسرریل برراالیی از نظررر کمیررت و کیفیررت علوفرره 

در شررایح   اصرالح و احیراء مراترع   هرای   هستند در برنامه

بر اسراس  [پ 6موفقیت آمیز بوده است ]مختلف اکولوژیک 

خرارج   ایران درصد بار  ساالنه در کشور 75گزار  فا و، 

افتد، لزو  توجره بره   از فصل رشد گیاهان زراعی اتفاق می

تواننرد از رطوبرت موجرود در فصرل سررما      بگیاهانی کره  

[پ 3رسرد ] وری به نظرر مری  بهینه را ببرند نیز  راستفادۀ 

نسبت به سررما و   هانقابل بحث دیگر، مقاومت گیامسئلۀ 

 هررای گونررهبررذر بررا توجرره برره اینکرره  یخبنرردان اسررتپ 

Festuca ovina ،F. sulcata  وAlopecurus textilis از 

هرای   ژگی  ویدر نتیجه از  ،آوری شده بودجمعمراتع مرتفع 

هرا  یخبنردان برودن آن  مقاو  بره سررما و    هاگونه این بارز

اردبیرل کره حرداقل    منطقرۀ  در شرایح کاشته شده پ است

خروبی  هدرجره را تجربره کردنرد، توانسرتند بر      -22مطلق 

 گونررۀ امررا در مقایسرره بررا  حیررات خررود را حفرر. کننرردپ 

A. trichophorum    وابستگی بیشتری به رطوبرت دارنرد و

برا   ،بدین سبب تحمل کمتری بره شررایح خشرکی دارنرد    

افزایش بارندگی از تولید خوبی برخروردار اسرت، بنرابراین    

برای مناطقی که محردود دمرا وجرود دارد ولری احتمرا       

باشرندپ در ایرن رابطره    بار  باالست، قابرل اسرتفاده مری   

 مراترع  درFestuca ovina گونرۀ   اکولوژیرک  خصوصریات 

سبالن بررسی شده و نتایج نشران داده کره    شرقی جنوب

 بارنردگی  برا  مراترع  اصرالح  و احیراء  برای بمناس گونه این

اسرت، کره برا نترایج حا رر       مترر میلری  300 ساالنه باالی

همينین در این رابطره نترایج بررسری    [پ 4مطابقت دارد ]

نشان داده، اسرتفاده از رطوبرت موجرود در فصرل سررما،      

های سازگاری که توانایی رشرد در  حساسیت توجه به گونه

 برراین بنرا [پ 2کنرد ] چندان مری  دماهای پایین را دارند دو

در  ،Alopecurus textilisو  Festuca sulcataهرای  گونره 

تواننرد  مری ، ارتفاعاتشدۀ های اصالح مراتع تخریب پروژه

داشته باشدپ بررای مراترع ارتفاعرات میرانی     مثثری کاربرد 

مرطرروب، کشررت مسررتقی   نیمررهاسررتپی و نیمررهمنرراطق 

Festuca ovina ای قابرل  کپره صورت نواری و یا کشرت  هب

و قردرت  شروند  میتوصیه است، به دلیل اینکه سریع سبز 

 زادآوری زیررررادی دارنرررردپ علررررف گنرررردمی پرررررزدار  

بررا توجرره برره کرر  توقررع   رAgropyron trichophorumو

آوری غیر جنسری براال یعنری داشرتن     زادبودشان و قدرت 

توسرعۀ  ریز  و همينرین تولیرد برذر خروب، در اصرالح و      

متری از سطح آزادر  1500تا  1000مراتع میانبند وارتفاب 

 تواند کاربرد خوبی داشته باشدپمی



 1397پاییز ، 3، شماره 71منابع طبیعی ایران، دوره جله آبخیزداری، مرتع و م

 

666 

References 

[1] Azarnivand, H., Zare Chahouki, M. A. (2008). Range Improvement. Univesity of Tehran Press.  

[2] Britta, T. (2010). Effects of climate change on the coupled dynamics of water and vegetation in drylands. Plant 

Ecology and Nature Conservation, University of Potsdam, 3, 226-237. 

[3] F.A.O. 1967. Pasture development and range improvement through botanical and ecological studies. UNDP, No. TA 

2311. Rome. 

[4] Ghorbani, A., Sharifi. J., Kavianpoor, A.H., Malekpour, B. and Mirzaei Aghche Gheshlagh, F. (2013). Investigation 

on ecological characteristics of Festuca ovinaL. in south-eastern rangelands of Sabalan. Iranian Journal of Range 

and Desert Reseach. 2, 379-395 

[5] Hull, R. 1992. Energy relations and carbohydrate partitioning in Turfgrass.p.175-205.in D.V. Waddington et al.(ed). 

Turfgrass. Agron.Monogr.32. ASA, CSSA, and SSA, Madison,WI. 

[6] Hybner, R., Nelson, B., Taylor, B., Brazee, B. and Nordquist, T. (2008). Comparative Evaluation plantings of cool 

and warm season grasses; www. sharpseed. 

[7] Jafari, A., Connolly, V. and Walsh. E. J. (2003). Genetic analysis of yield and quality in full-sib families of 

perennial ryegrass (Lolium perenne L.) under two cutting managements. Irish Jour. Agric. Food Res. 42:  275-

292. 

[8] Kemp, D.R., culvenor, R.A. (1990). Improving the grazing and drought tolerance of temperate perennial grasses. 

New Zealand. J. of Agriculture rsearch 37, 365-378. 

[9] Mirhaji, T., Sanadgol, A.A. and Jafari, A.A. (2013). Evaluation of 16 accessions of Festuca ovina L. in the nursery 

of Homand-Abesard Rangeland Research Station. Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 20 (1), 11-22. 

[10] Nie, Z. N., Miller, S. M., Moore, G and Li, G. (2008). Field evaluation of perennial grasses and herbs in southern 

Australia. 2. Persistence, root characteristics and summer activity, Australian Journal of Experimental Agriculture 

48(4), 424–435. 

[11] Orloff , B., Charles Brummer., E., Shrestha., A and Daniel. Putnam., H. (2016). Cool-Season Perennial Grasses 

Differ in Tolerance to Partial-Season Irrigation Deficits. Agronomy Journal - Crop Economics, Production & 

Management, 108 (2), 692-700. 

[12] Peymani-fard, B., Malekpour, B. and Faezipour, B. (1985). Guide to dry farming of the most important range plant 

species in Iran. Researrch Institute of Forests and Rangelands- Iran, press. 

[13] Qasriani, F . (2010). Handbook of the national evaluation plan for the most important forage grasses, Research 

Institute for Forests and Rangelands, 40 p. 

[14] Sanadgol, A. A. (1991). Study of adaptation plant range in maravetappe, chapar-ghoeme and Aqqala  areas. 

Technical Report Research Institute of Forests and Rangelands, Iran, press. 

[15] Sharifi, J. and Shamoradi. A.A. (2008). Research of ecological characteristic Poa araratica in rangeland ecosystem 

of aras watershed Gharehsu Ardabil province. Seientific and Research Quarterly of Agricultural Jahad, 78,  2-10. 

[16] Sharifi, J., Shamoradi, A. A., Nori, A., Azimi, F. m . and Mohmmadi, D. (2013). The Study of Vegetation 

Dynamics in Rangeland Ecosystems of Ardabil Province, Final Report of  Research Project, Research Institute of 

Forests and Rangelands, Iran. 

[17] Sharafatmand-Rad, M., Heshmati, Gh., Forouzeh, M. R. and Badripour, H. (2014). Evaluation of relationship of 

production and utilization of Agropyron cristatum and Stipa barbata with height, basal diameter and canopy 

diameter as dimensional variables. Iranian Journal of Range and Desert Reseach,. 21(3), 447-454. 

[18] Simane, B.P., Struik, C., Nachit, M.M. and Peacock, M.J. (1993). Ontogenic analysis of yield components and 

yield stability of durum wheat in water-limited environments. Euphytica, 71, 211-219. 


