
 

  Elymus hispidus var. hispidusگونۀ های کوتیپا عملکرد ارزيابي

 در مناطق رويشي استان کردستان

 مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي کردستان، سنندج، ایران ،استادیار پژوهش ؛*صالح الدين زاهدی. 

 
 چکیده

شت اکوتیپ ستگاه در  Elymus hispidus var. hispidusمرتعي ۀ گونهای کا شياي سنندج به  پژوه ستان  سي قدرت بهار منظور برر

پايه  برای هر اکوتیپ به مقدار کافي بذر ازادامه يافت.  1394شروع و تا سال  1389از سال  اين بررسيانجام شد.  استقرار و سازگاری

سال  ستان جمع آوری و در پائیز  سر ا سرا و  90های در فاز تکثیر بذر برای هر اکوتیپ کشت شدند. در پائیز سال 1389های مختلف 

صااورت ديک کشاات شاادند. ابعاد ههای مرتعي بعرصااههای کامل تصااادفي در بلوکهای آماری طرحهای هر گونه در قالب اکوتیپ 91

فاصلۀ ای حاشیهمتر اجرا گرديد و برای حذف اثرات سانتي 50فاصلۀ متری با  4خط  4صورت همترمربع که ب 4*2های آزمايشي کرت

و ارزيابي اکوتیپ ها  گیری شااده برای انتخا اندازهمتغیرهای متر در نظر گرفته شااد.  2ها بلوکبین فاصاالۀ  متر و 5/0ها کرتبین 

توان رويش  (7 وپوشش تاجي سطح  (6( تولید 5( ارتفاع گیاه 4( تشکیل بذر 3( گلدهي 2( درصد سبز شدن بذرها در عرصه 1شامل: 

دارد. دار وجود معنياختالف  (P< 0.05)در سااطح احتمال  هااکوتیپگیری شااده و اندازهبین متغیرهای که نتايج نشااان داد  مجدد

ست. به نظر اکوتیپگیری اندازهآزمون دانکن برای پارامترهای مورد  شان داد که اکوتیپ دوال ، دارای بهترين عملکرد ا های مختلف ن

 اند.داشتههای مختلف اکوتیپرا بر عملکرد تأثیر بیشترين رسد که فاکتورهای ارتفاع از سطح دريا، عمق خاک و جهت جغرافیايي مي

   استقرار، اکوتیپ، ايستگاه پژوهشي بهارستان، سازگاری: کلید واژگان
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  مقدمه. 1
يکي از مشاااکالت موجود در امر اصاااالح و احیاع مراتع 

نبود ، دامرويۀ بيکشور افزون بر فقر پوشش گیاهي و چرای 

در مورد چگونگي تغییرات فصااالي و تجمع جامع اطالعات 

شک و نبود دانش کافي در مادۀ  شت زمینۀ خ راهکارهای ک

هايي اساات که در شاارايط آ  و هوايي گوناگون دارای گونه

باشند. استفاده پايداری بوده و از تولید مناسبي برخوردار مي

صر مرتع از جم صیات عنا شناخت خصو ستلزم  له از مرتع م

ستفاده کننده، منابع آ  و خاکهای گیاهي، دامگونه  ،های ا

برداری بهرهاجتماعي و  پارامترهای اقلیمي و شرايط اقتصادی

ست سئلۀ . ]22[ از مراتع ا سايي م شنا سي اين پژوهش  سا ا
شدن روش ،Elymusگونۀ های مختلف اکوتیپ شن  های رو

گونه اين های برتر اکوتیپو انتخا   استقرار، کشت، روياندن

یۀ در هر  به منظور ناح فه  ید علو آ  و هوايي از نظر تول

 باشد.مياستفاده در امر احیاع و اصالح مراتع آن نواحي 

یت علفانجمن علوم  یپ را جمع کا اکوت های هرز آمري

های مورفولوژيکي و کند که ويژگيميدر يک گونه تعريف 

و  اشاااتااهدفیزيولوژيکي مجزايي در واکنش بااه مطیط 

ماني قال داده ز فاوت انت به مطیط مت ند ميکه افراد  شاااو

مانند. اکوتیپ يعني گیاهاني که به طور ژنتیکي ميپايدار 

هر  .اندعادت کرده اند،شاادهبه مطیطي که در آن ساااکن 

تواند يک نام علمي داشاااته باشاااد که از دو ميگیاه تنها 

 ۀکلم، Elymus hispidus. مانند: بخش تشکیل شده است

به   گونه .اساات گونه ۀدهندو دومي نشااان  جنس اول نام

سو  طبقهعنوان واحد  ستکميبندی مط سی های شود و 

به مجموعه در واقع  گیردميگونه شکل  ۀپايبندی بر طبقه
شند و به  شته با شباهت را با هک دا شترين  افرادی که بی

وجود آورند گونه هراحتي زادآوری نمايند و فرزندان بارور ب

ها که بیشااترين شااباهت را به هک گونهای از مجموعهبه  و

 .]4[ شودميجنس اطالق  دارند

نه یان از Elymus جنس هایگو ندم فه گ  مهک ایعلو

مه مراتع ند اسااات ي نی  از بعضاااي با همراه که هسااات

نه  Bromusو  Agropyron ،Festuca ، Hordeumهایگو

شت  تغذيه علوفه، تولید در آن هایگونه اکثر و شوندمي ک

 بادی مورد و آبي فرسااايش از جلوگیری و مراتع احیاع دام،

عدادی از  .]13[ گیرندمي قرار اساااتفاده نهاخیراً ت های گو

منتقاال شااااده  Elymusبااه جنس  Agropyronجنس 

های مهک گونهيکي از  Elymus hispidusگونۀ . ]2[اسااات

بوده کااه  جنس  ين   Agropyron intermediumگونااۀ ا

. ]3[شاود اين گونه مطساو  مي Hispidusواريتۀ عنوان هب

کدار  ندمي کر ( Elymus hispidus var. hispidus)علف گ

ای مقاوم به خشکي و قابلیت رشد مناسب در گونهعنوان هب

ستخاک شده ا تالش برای  آغاز .]20[ های قلیائي معرفي 

شاامسااي  هجری 1328بذرکاری مراتع در ايران از سااال 

های ها مقادير زيادی بذر از گونهشااروع شااد در اين سااال

وسیلۀ بههای غربي امريکا وارد ايران شد و مختلف از قسمت

سان ايراني در تعداد زيادی از  شنا سان و کمک کار شنا کار

ستگاه ستاناي شات ها و در ا شد. گزار شت  های مختلف ک

ا از جمله هموجود حاکي از آن است که تعداد زيادی از گونه

ندمي ند و انواع علف گ یت خوبي برخوردار بود ها از موفق

متر در میلي 360توانسااتند در مناطق با بارندگي بیشااتر از 
شوندهسال ب ستقر  سي. ]12[ خوبي م هايي در رابطه با برر

های دائمي در مراتع فقیر طالقان انجام يونجهکشااات ديک 

کمک زيادی به  هاگونهشد و نتايج نشان داد که کشت اين 

 1000احیاع و اصااالح مراتع نموده و تولید علوفه را بیش از 

باط با  .]11[ داده اساااتکیلوگرم در هکتار افزايش  در ارت

کالک کرج از طريق بذرکاری، فرسودۀ منطقۀ اصالح مراتع 

گونه از نباتات مرتعي  11بساااتر کاشااات تهیۀ های روش

 .قرار گرفت سااازگار با شاارايط مطل بررسااي مورد مطالعه

هال که اساااتقرار نون تايج اين پژوهش نشاااان داد  ها در ن

رطوبت بیشتری را فراهک ذخیرۀ بسترهای کاشتي که امکان 

منظور هب .]14[ سازد بهتر از بسترهای کاشت عادی استمي

های کالله گنبد، روشمنطقۀ اصاااالح مراتع ت ه ماهوری 

رد بررساي ای مومرتعي و علوفهگونۀ  10اسااتقرار و کشاات 

شان داد که تقريباً تمامي گونهقرار  های مورد گرفت. نتايج ن

شته و بذرکاری  سازگاری خوبي دا شرايط مطل  سي با  برر
شده از موفقیت زيادی برخوردار  سترهای آماده  خطي در ب

 مرتعي مقاوم گیاهان سازگاری آزمايش در .]18[ بوده است

گیری شد که نتیجه فارس ارژن دشت منطقۀ در خشکي به



  ...Elymus hispidus var. hispidus ۀگون هاییپارزيابي عملکرد اکوت

 

951 

 نظر فنولوژی نساابت از Agropyron trichophorumگونۀ 

 شدن خشک و داشته تأخیربررسي  تطت هایگونه کلیۀ به

 گونۀ 2 فنولوژی .]5[يابدميادامه  مهر اوايل تا آن کامل

مورد  فارس شااامال درای مطالعه در نیز Elymus مرتعي

گونۀ  که بررساااي قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشاااان داد

Elymus hispidus var. villosus از هفته زودتر يک حدود 

نۀ غاز را رويشاااي رشااااد ديگر گو ندمي آ نۀ  ولي ک  گو

Elymus pertenuis گلدهي و مراحل و اساات رشاادتر زود 

جام زودتر را خود بذر ريزش هدمي ان منظور  به. ]19[ د
صفات کمي و کیفي علوفه  سي تنوع   ۀگونژنوتیپ از 19برر

Elymus hispidus ، آباد حسین مرتعيي پژوهشدر ايستگاه

سبت  ساقه در بوته، ن شیراز اجرا گرديد. ارتفاع بوته، تعداد 

صد شک، در ساقه، عملکرد علوفۀ خ ضک، برگ به   قابلیت ه

های مطلول در آ ، درصاااد  ند خام، ق و  ADFپروتئین 

تفاوت بین نتايج نشان دادند که  .خاکستر کل مطالعه شدند

برگ به ساااقه،  جز نساابتهرای کلیۀ صاافات بها بژنوتیپ

. ]16[ دار بود درصاااد پروتئین خام و خاکساااتر کل معني

شک  ۀعلوفعملکرد ای مطالعهدر همچنین  ژنوتیپ از  11خ

شاخص Elymus hispidus ۀگون ستفاده از  های مقاومت با ا

تنش خشکي  های مقاوم بهبه خشکي، جهت معرفي ژنوتیپ

استان کرمانشاه، مورد بررسي قرار  برای شرايط آ  و هوايي

فت تايج . گر ين که برای  ۀتجز يانس مرکب نشاااان داد  وار

و خشک و مرطو  خشک در بین دو مطیط  ۀعلوفعملکرد 

دار معنيهای مورد بررساااي تنوع ژنوتیپ ینب، در یننهمچ
عه .]17[ داردوجود  طال یپای بر روی م های مختلف اکوت

سرد به  Festuca ovinaگونۀ  ستگاه پژوهشي همند آب در اي

یپمنظور تعیین بهترين  تايج حاکي از  اکوت جام شاااد. ن ان

ها از لطاظ پارامترهای اکوتیپدار بین معنيوجود اختالف 

منظور بررسااي به  پژوهشااي. ]8[ بوده اسااتمورد مطالعه 

 گااونااۀ هااای اکااوتاایااپمااانااي زناادهاسااااتااقاارار و 

Elytrigia libanoticus L. ين  و تر تخااا  سااااازگااار ن ا

ستگاه پژوهشي مراتع همند اکوتیپ سي در اي های مورد برر

 داد نشان . نتايجصورت گرفتآبسرد با خاک نیمه سنگین 

 مانيزنده نظر از هااکوتیپ های بررسي بینسال کلیۀ در که

ستقرار و شت وجود %1 سطح در دار معني اختالف ا ستدا  ه ا

ها ها و لگومانواع گراسمرتعي شاااامل گونۀ  6 همچنین. ]9[

در  نشان داد کهيج انت و گرفتسال مورد ارزيابي قرار  4طي 

گیری شده اندازهداری بین صفات معنيطول بررسي اختالف 

صوص ای مطالعه .]10[ دارد ها وجوداکوتیپ سازگاری در خ

های خرد شده در سه کرتگیاهي در قالب طرح گونۀ شش 

ساوه  ستان  شهر شت پايیزه و بهاره در  تکرار و با دو زمان ک

دار در معنينتايج نشااان داد که اختالف  انجام شااده اساات.

های گونهاز لطاظ پارامترهای مورد مطالعه بین  %1ساااطح 

آوری، شناسايي طرح جمعنتايج . ]7[ مورد بررسي وجود دارد
 رس در استان فارس نشان و تعیین ذخاير ژنتیکي جنس اس

اساا رس در گونۀ  7رويشااگاه از اسااتان فارس  21داد که در 

متر از سااطح دريا مشاااهده  2600تا  700ارتفاعي مطدودۀ 

شتر آن سط هها بشد که بی شدت تو شخوراکي به  دلیل خو

يده شااااده و در معرق انقراق قرار دام تهها چر ند گرف ا

. ]1[ شونديافت ميکه تنها در مناطق حفاظت شده طوریهب

آوری و جمعتاکنون در کشور مغولستان روی  1994از سال 

 1300ای کار شااده و تاکنون بیش از علوفههای گونهارزيابي 

در  .]6[ اندگرفتهها مورد ارزيابي قرار ها و لگومگونه از گراس

از  اکوتیپ 190تطقیقاتي برنامۀ در يک نیز کشاااور ايتالیا 

Medicago. sativa سي قرار و به اين نتیجه  گرفتهمورد برر

تر دارای عملکرد گسااتردههای با تاج اکوتیپاند که رساایده

در کشور مالزی  1977از سال  .]15[هستندباال تری علوفۀ 

هاای مهک منااطق اکوتیاپآوری و ارزياابي برنااماۀ جمع

گراس و گونۀ  700گرمسیری انجام شده و تا کنون بیش از 
 .]21[ اندگرفتهلگوم مورد ارزيابي قرار 

 

 شناسيروش. 2
 مورد مطالعهمنطقۀ موقعیت . 1.2

ساحت  ستان با م ستان کرد و کیلو متر مربع  28235ا

 مختصااات جغرافیايي دردرصااد سااطح کشااور  7/1حدود 

 48˚ 16ʹتا  45˚ 31ʹعرق شمالي و  36˚ 30ʹتا  34˚ 44ʹ

از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. کردستان از طول شرقي 

شاامال به اسااتان آذربايجان غربي و قساامتي از اسااتان 
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زنجان، از جنو  به اسااتان کرمانشاااه از شاارق به اسااتان 

همدان و قسااامت ديگری از اساااتان زنجان و از غر  به 

شاااود. ساااطح کاال مراتع کشاااور عراق مطاادود مي

هکتار  350000 هکتار که از اين میزان 1400000اسااتان

هکتااار درجااه دو،  500000مراتع درجااه يااک و جزع 

هکتار هک درجه  150000هکتار درجه ساااه و  400000

تن  620000از مجموع مراتع استان ساالنه  باشد.چهار مي

ايساااتگاه تطقیقات شاااود. خشاااک برداشااات ميعلوفۀ 

 70کشااااورزی و منابع طبیعي بهارساااتان به فاصااالۀ 
کیلومتری شاامال شااهر ساانندج و در کنار جادۀ ارتباطي 

 2090ساانندج سااقز واقع گرديده و دارای ارتفاعي معادل 

طه و مرتفعمتر در  يا در  2000ترين نق متر از ساااطح در

 باشد.ميهای فرعي درهمطل خروجي 

 روش تحقیق. 2.2
های مختلف آن به مقدار هر اکوتیپ از رويشاااگاه برای

آوری جمعهای مختلف در تاريخ مناسااب پايهکافي بذر از 

سنامه تهیه شد )جدولشده و برای آن شنا ز (. در پائی1ها 
یپ در  1389ساااال  بذر هر اکوت فاز تکثیر  های کرتدر 

 مترمربع در زمین اصاالي در ايسااتگاه 6*5بزرگي به ابعاد 

 ستان کشت شدند.پژوهشي بهار

ند مهک جام شاااد له ان که در اين مرح هايي  کار ترين 

شاااامل:  وجین، و ساااه نوبت آبیاری بود. آمار مربوط به 

سال اول اکوتیپخصوصیات مختلف  های کاشت شده در 

بذر های  90(. در تابساااتان ساااال2ثبت گرديد )جدول

سیدۀ اکوتیپ شت ر شت و اقدام به ک شده بردا سبز  های 

اول سااابز مرحلۀ هايي گرديد که در اکوتیپمجدد بذور 

سال های  شده بودند. در پائیز  های هر اکوتیپ 91و  90ن

های کامل تصادفي در بلوکهای آماری طرحگونه در قالب 

صاااورت ديک کشااات شااادند. ابعاد ههای مرتعي بعرصاااه

 4خط  4صااورت همترمربع که ب 4*2های آزمايشااي کرت

اجرا گرديد و برای حذف متر سااانتي 50فاصاالۀ متری با 

شیهاثرات  صله بین حا صلۀ متر و  5/0ها کرتای فا بین فا
نتايج کشااات ارزيابي  متر در نظر گرفته شاااد. 2ها بلوک

 زير صورت گرفت: معیارهای اساسبر ها گونه

  ،فنولوژی( 2 ،ها در عرصاااهبذرزني ( درصاااد جوانه1

 و شادابي قدرت (5 ،ارتفاع گیاه( 4 ،پوشش تاجي( سطح 3

ستي( تولید بذر و 7 ،تولید علوفه (6،نهال ، 3)جداول ديرزي

 .(5و  4

های سااوم و چهارم، اسااتقرار، سااازگاری و در سااال

سا صه مورد ارزيابي قرار گرفت. در  ل عملکرد علوفه در عر

ها اکوتیپ)سال سوم اجرای طرح( وضعیت استقرار  1392

پنجک  های چهارم وبررساااي و مطالعه گرديد. در ساااال
ید بر اسااتقرار و تولتأکید ( ارزيابي صاافات با 94و  1393)

شامل پارامترهای  صورت گرفت که  علوفه و کیفیت علوفه 

شت 1 سبت به کل بذرهای ک شدن بذرها ن سبز  صد  ( در

( بررساااي مراحل مختلف 3 ،( قدرت جوانه زني2، شاااده

گلدهي، تشکیل بذر و رشد رويشي، مرحلۀ فنولوژی شامل 

( 5 ،در زمان ظهور خوشاااه ارتفاع گیاه (4 ،همجدد پايیز

زنده ماني و  (7 ،تولید علوفه (6 ،پوشاااش تاجيساااطح 

 پتانسیل تولید بذر بودند.

های همچنین در سال پاياني ادامۀ ارزيابي صفات سال

بذر و  مل تعیین وزن  بذر شاااا ید  ید بر تول تأک با  بل  ق

دن باتوجه به متغیر بو ها انجام گرديد.ديرزيسااتي اکوتیپ

 دساااتهنتايج ب ،گیریها و معیارهای اندازهاکوتیپتعداد 

با اساااتفاده از روش نالیز چند متغیرهآمده   های آماری آ

گرفتنااد. آزمون دانکن برای مورد تجزيااه وتطلیاال قرار 

عمل آمد و با اساااتفاده از مجموع پارامترهای مختلف به
های مو پارامتر یپ در  ندازهنمرات هر اکوت با رد ا گیری 

نه ها در هر گوبندی اکوتیپاسااتفاده از آزمون دانکن رتبه

های برتر در هر صااورت گرفت و بر همین اساااس اکوتیپ

 گونه در اين مطالعه معرفي گرديدند.

 

 . نتايج3
شت اولیه و ثانويه اکوتیپ ساس ارزيابي نتايج ک ها بر ا

صورت هب 5تا  2خصوصیات در نظر گرفته شده در جداول 

 خالصه ارائه شده است.
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 های مختلف در سطح استانآوری اکوتيپجمعمناطق موقعيت . 1 شکل

 

 مناطق مختلف استان کردستان شده ازوری آجمعElymus hispidus var. hispidus گونۀهای مختلف اکوتيپليست . 1جدول 

 آوریجمعتاريخ  آوریجمعمطل  رديف
مختصات 

 جغرافیائي
 عمق خاک های همراهگونه شیب و جهت ارتفاع

 19/5/89 دوال  1
671078 
3879549 

 100> بروموس و گون درصد جهت شمالي 30 2258

 17/5/89 سارال 2
665176 
3932362 

 100 بروموس، استی ا  و گون شرقي درصد 20 2261

 16/5/89 آويهنگ 3
655067 

3905941 
 80 بروموس، استی ا، گون و الکتوکا شمالي درصد 25 2185

 5/6/89 آبیدر 4
677882 

3908222 
 80 بروموس و گون -استی ا شمالي50% 2245

 20/5/89 نران 5
695037 

3890110 
 50 بروموس-گون شمالي100% 2620

 17/05/89 باينچو  6
674448 

3934335 
 100 گون، بروموس و استی ا شمال غر  2236

 5/06/89 )سنندج( 7
676637 
3907357 

 100 گون و بروموس شمال غر  2501

 19/05/89 اواالن 8
674879 
3879246 

 50 گون، الکتوکا و بروموس شرقي 1682

 17/05/89 زردوان 9
664083 
3934399 

 100 گون، بروموس و استی ا %20شمال  2397

 16/05/89 بزان 10
652951 

3906277 
 100 گون و بروموس %100 شمال شرق 2565
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 به منظور توليد بذر Elymus hispidus var. hispidusگونۀ های مختلف اکوتيپاوليۀ . آمار مربوط به کشت 2جدول 

 درصد تولید بذر درصد گلدهي درصد رويش درصد سبز شدن بذور اکوتیپنام 

 100 90 85 30 دوال 

 100 95 90 32 سارال

 90 95 85 27 آويهنگ
 90 90 80 21 آبیدر

 90 85 75 15 نران

 90 85 70 20 باينچو 

 90 85 50 16 )سنندج(
 95 90 75 18 اواالن

 100 95 90 36 زردوان

 90 90 85 15 بزان

 

 92های کامل تصادفي سال در قالب بلوک Elymus hispidus var. hispidusگونۀ های مختلف اکوتيپثانويۀ .  آمار مربوط به کشت 3جدول 

 اکوتیپنام 
 رويش

 )درصد(

 گلدهي

 )درصد(

تشکیل 

 بذر)درصد(
 ارتفاع گیاه

cm 

 تولید علوفه

he  /kg 

 رشد مجدد

 )درصد(

سطح پوشش 

 (cm2تاجي )

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 20 22 18 66 65 67 48 50 52 45 48 51 66 63 69 70 62 66 61 58 54 دوال 

 17 19 15 65 67 63 47 53 50 41 43 45 63 65 61 62 68 65 62 58 53 سارال

 19 20 18 66 68 64 54 50 52 49 47 45 65 66 64 64 70 67 56 59 62 آويهنگ

 18 16 20 63 60 66 48 46 47 44 45 46 63 66 60 65 69 67 55 58 62 آبیدر

 18 21 15 60 62 58 40 44 42 51 47 44 60 62 58 67 63 65 61 57 54 نران

 15 18 13 60 59 61 42 38 40 40 43 46 61 59 63 64 66 65 55 57 60 باينچو 

 19 21 17 65 67 63 42 44 43 49 47 45 61 60 62 64 68 66 52 55 58 )سنندج(

 12 10 14 56 60 52 35 41 38 34 35 36 60 57 63 66 60 63 59 55 51 اواالن

 14 12 16 61 63 59 39 41 40 36 38 40 62 60 64 59 63 61 47 54 50 زردوان

 10 11 9 57 60 54 31 35 33 49 45 41 60 63 57 61 65 63 49 51 50 بزان

 

 . نتايج3

جزي  . 1.3 کرد واري   ۀت ل م ع مرک  ع  نس  ا

 گ   ون   ۀ  م   ف   ت   ل     ه   ایاک   وت   ی   پ
Elymus hispidus var. hispidus 

گونه  هایاکوتیپ به مربوط کمي صفات از آنالیز نتايج

شان مختلف هایسال در  مورد هایاکوتیپبین  که داد ن

 در دارمعني تفاوت شااده گیریاندازه متغیرهای و مطالعه

 در میانگین مقايساااۀ همچنین .دارد وجود 5% ساااطح

شان مختلف هایسال سي مورد هایاکوتیپ داد که ن  برر

سان نتايج دارای  1394سال  در متغیرهاکلیۀ و  نبوده يک

ماربرداری( دارای )ساااال قدار بیشاااترين آخر آ بودند  م
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 (.6)جدول

نتايج حاصل از آزمون دانکن برای پارامتر رويش نشان 

که  یپداد  یدر، ساااارال و اکوت نگ، دوال ، آب های آويه

یب در  به ترت بهباينچو   ند  5الي  1های رت قرار دار

(. همچنین نتايج اين آزمون برای پارامتر گلدهي 2)شااکل

شان داد  سنندج اکوتیپکه ن های آبیدر، اويهنگ، دوال ، 

گیرند ميبندی قرار تقسیکاين  5الي  1های رتبهو نران در 

بر همین اسااااس برای پارامتر تشاااکیل بذر  (.3)شاااکل

های دوال ، آويهنگ، آبیدر، سااارال و زردوان حائز اکوتیپ

(. نتايج 4بندی هساااتند )شاااکلرتبهاين  5تا  1های رتبه

های اکوتیپآزمون دانکن برای پارامتر ارتفاع نشان داد که 

 5تا  1های رتبهدوال ، ساانندج، آويهنگ، نران و بزان در 

 (.5بندی قرار دارند )شکلتقسیکاين 

 93های کامل تصادفي سال در قالب بلوک Elymus hispidus var. hispidus ۀگونهای مختلف اکوتيپ ۀثانوي. آمار مربوط به کشت 4جدول 

 نام اکوتیپ
 رويش

 )درصد(

 گلدهي

 )درصد(

تشکیل 

 بذر)درصد(
 ارتفاع گیاه

 cm 

 تولید علوفه

he  /kg 

 رشد مجدد

 )درصد(

سطح پوشش 

 (cm2تاجي )

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 25 19 22 66 72 69 54 56 58 49 55 52 69 66 72 67 71 69 58 60 62 دوال 

 16 20 18 65 69 67 51 52 53 48 44 46 65 66 64 65 71 68 63 61 59 سارال

 21 19 20 69 71 70 52 55 58 50 52 51 68 70 66 72 68 70 60 63 66 آويهنگ

 20 18 19 68 64 66 50 49 48 49 47 48 66 63 69 69 71 70 64 62 60 آبیدر

 16 22 19 61 65 63 42 44 46 47 53 50 62 60 64 66 70 68 60 61 62 نران

 17 15 16 67 61 64 39 41 43 47 43 45 64 68 60 71 65 68 63 61 59 باينچو 

 19 21 20 67 71 69 46 45 44 49 53 51 64 61 67 72 66 69 57 60 63 )سنندج(

 16 13 13 60 58 59 41 39 37 38 36 37 62 64 60 64 68 66 59 60 61 اواالن

 13 17 15 63 67 65 46 41 36 36 44 40 64 63 65 65 63 64 55 58 61 زردوان

 10 13 10 64 56 60 38 34 30 51 45 48 62 60 64 70 62 66 45 55 50 بزان

 

 

  های مختلفاکوتيپميانگين سه ساله درصد رويش به روش دانکن  ۀمقايس.  2شکل

 (نيستندمعني دار %با حروف مشابه در سطح  تون)س
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نتايج اين آزمون برای پارامتر تولید بیانگر اين است که 

های دوال ، آويهنگ، سااارال، آبیدر و ساانندج در اکوتیپ

آزمون  (.6بندی هسااتند )شااکلتقساایکهای برتر اين رتبه

دانکن نشااان داد که برای پارامتر پوشااش سااططي پنج 

اکوتیپ دوال ، آويهنگ، سااانندج، نران و آبیدر در باالی 

( نتايج اين آزمون برای پارامتر 7جدول قرار دارند )شاااکل

های اکوتیپرشاااد مجدد نشاااان دهنده اين اسااات که 

آويهنگ، دوال ، ساانندج، سااارال و آبیدر دارای باالترين 

شکل اندبودهمجدد از اين لطاق  توان رويش (. خالصه 8)

های مختلف گونه بر اساااس پارامترهای اکوتیپبندی گروه

ست.  7 مورد ارزيابي در جدول شده ا شان داده  کل رتبۀ ن

های مورد مطالعه با در نظر گرفتن کلیه صااافات اکوتیپ

 نشان داده شده است. 8 گیری در جدولاندازهمورد 

 94های کامل تصادفي سال در قالب بلوک Elymus hispidus var. hispidus ۀگونهای مختلف اکوتيپ ۀثانويآمار مربوط به کشت  .5جدول 

 اکوتیپنام 
 رويش
 )درصد(

 گلدهي
 )درصد(

تشکیل 
 بذر)درصد(

 ارتفاع گیاه
cm 

 تولید علوفه
he  /kg 

 رشد مجدد
 )درصد(

سطح پوشش 
 (2cmتاجي )

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 24 25 26 78 80 82 63 65 61 67 65 61 80 81 79 80 76 78 71 74 77 دوال 

 19 25 22 79 78 77 58 56 60 56 50 53 74 72 76 80 72 76 70 72 74 سارال

 22 24 23 77 80 83 61 60 62 60 56 58 76 73 79 77 79 78 71 72 73 آويهنگ

 23 21 22 74 76 78 55 53 57 56 54 55 74 77 71 80 76 78 68 71 74 آبیدر

 19 25 22 71 72 73 49 48 50 55 59 57 70 69 71 73 79 76 68 70 72 نران

 20 16 18 75 73 71 46 42 50 54 50 52 72 70 74 70 72 76 69 70 71 باينچو 

 19 21 23 77 79 81 50 52 48 57 59 58 72 71 70 75 79 77 65 68 71 )سنندج(

 18 12 15 65 68 71 44 42 46 46 40 43 70 72 68 77 71 74 66 68 70 اواالن

 16 18 17 72 74 76 46 49 43 47 45 46 73 75 71 71 73 72 65 66 67 زردوان

 10 16 13 66 69 72 38 36 40 58 52 55 70 72 68 76 72 74 64 63 62 بزان

 

 

 های مختلفاکوتيپدرصد گلدهي به روش دانکن  ۀسالميانگين سه  ۀمقايس. 3شکل

 باشند(نميدار معني 5%های با حروف مشابه در سطح ستون)
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 های مختلف اجرای طرحاکوتيپ بر متغيرهای وابسته در سال، ثير سالأواريانس مرکب ت ۀ. تجزي6جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Prob متغيرهای وابسته منبع

Corrected Model 

Growing 3966/656a 35 333/113  761/16  ***.000 

Flowering 2208/389b 35 097/63  544/9  ***.000 

Seeding 2524/500c 35 129/72  745/12  ***.000 

Hieght 3906/522d 35 615/111  531/19  ***.000 

Yield 5095/900e 35 597/145  472/26  ***.000 

Regrowing 4084/600f 35 703/116  473/25  ***.000 

Coverarea 1219/589g 35 845/34  246/8  ***.000 

Year 

Growing 022/2966  2 011/1483  324/219  ***.000 

Flowering 422/1852  2 211/926  099/140  ***.000 

Seeding 200/1956  2 100/978  832/172  ***.000 

Hieght 689/1686  2 344/843  572/147  ***.000 

Yield 200/898  2 100/449  655/81  ***.000 

Regrowing 800/2739  2 900/1369  008/299  ***.000 

Coverarea 422/198  2 211/99  477/23  ***.000 

Year * Replication 

Growing 867/82  6 811/13  043/2  ns. 076/  

Flowering 667/15  6 611/2  395/0  ns. 879/  

Seeding 400/6  6 067/1  188/0  ns. 979/  

Hieght 733/38  6 456/6  130/1  ns. 358/  

Yield 000/25  6 167/4  758/0  ns. 606/  

Regrowing 600/74  6 433/12  714/2  *. 022/  

Coverarea 467/22  6 744/3  866/0  ns. 512/  

Accetion 

Growing 122/825  9 680/91  559/13  ***.000 

Flowering 167/317  9 241/35  331/5  ***.000 

Seeding 100/536  9 567/59  526/10  ***.000 

Hieght 344/2095  9 816/232  739/40  ***.000 

Yield 900/4098  9 433/455  806/82  ***.000 

Regrowing 000/1254  9 333/139  412/30  ***.000 

Coverarea 567/979  9 841/108  755/25  ***.000 

Year * Accetion 

Growing 644/92  18 147/5  761/0  ns. 733/  

Flowering 133/23  18 285/1  194/0  ns 000/1  

Seeding 800/25  18 433/1  253/0  ns. 999/  

Hieght 756/85  18 764/4  834/0  ns. 654/  

Yield 800/73  18 100/4  745/0  ns. 750/  

Regrowing 200/16  18 900/0  196/0  ns 000/1  

Coverarea 133/19  18 063/1  252/0  ns. 999/  

Error 

Growing 133/365  54 762/6    

Flowering 000/357  54 611/6    

Seeding 600/305  54 659/5    

Hieght 600/308  54 715/5    

Yield 000/297  54 500/5    

Regrowing 400/247  54 581/4    

Coverarea 200/228  54 226/4    

a. R Squared = . 916/  (Adjusted R Squared = . 861/ )    

b. R Squared = . 861/  (Adjusted R Squared = . 771/ )    

c. R Squared = . 892/  (Adjusted R Squared = . 822/ )    

d. R Squared = . 927/  (Adjusted R Squared = . 879/ )    

e. R Squared = . 945/  (Adjusted R Squared = . 909/ )    

f. R Squared = . 943/  (Adjusted R Squared = . 906/ )    

g. R Squared = . 842/  (Adjusted R Squared = . 740/ )    

 ستیدار ننيمع  ns ؛ دار است يمعن 05/0*در سطح احتمال  ؛ دار است يمعن 01/0**در سطح احتمال  ؛دار است يمعن 001/0در سطح احتمال ***
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 های مختلفتشکيل بذر به روش دانکن اکوتيپ ۀميانگين سه سالۀ . مقايس4شکل

 باشند(دار نميمعني 5%های با حروف مشابه در سطح ستون)

 

 

 های مختلفاکوتيپميانگين سه ساله ارتفاع به روش دانکن ۀ مقايس .5 شکل

 باشند(نميدار معني % سطحهای با حروف مشابه در تون)س

 

 
 های مختلفاکوتيپتوليد به روش دانکن  ۀسالميانگين سه  ۀمقايس .6شکل

 باشند(نميدار معني % 5های با حروف مشابه در سطح ستون)
 

55

60

65

70

75

بزان زردوان سنندج اواالن نران باينچو  سارال آبیدر دوال  آويهنگ

ذر
ل ب

کی
تش

(
صد

در
)

اکوتيپ های مختلف

ab
a

bcbc
cd

ddcdd
cd

0

20

40

60

بزان زردوان سنندج اواالن نران باينچو  سارال آبیدر دوال  آويهنگ

اع
رتف

ا
(

cm)

اکوتيپ های مختلف

ba
cddee

bc

g

bcd
f

0

20

40

60

بزان زردوان سنندج اواالن نران باينچو  سارال آبیدر دوال  آويهنگ

د 
ولی

ت
(

رم
گ

)

اکوتيپ های مختلف

aa
cb

ed
e

d

f
e



 1397زمستان ، 4، شماره 71منابع طبیعي ايران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 

960 

 

 های مختلفاکوتيپپوشش سطحي به روش دانکن  ۀسالميانگين سه  .7شکل

 نيستند( دارمعني %5های با حروف مشابه در سطح ستون)
 

 

 های مختلف اکوتيپميانگين سه ساله رويش مجدد به روش دانکن  .8شکل

 دار نيستند(%معنيهای با حروف مشابه در سطح )ستون

 

 گیرینتیجهبحث و . 4
یپ طاظ اکوت نه مرتعي مهک از ل های مختلف اين گو

ستفاده  صد پارامتر در 7از حفاظت خاک و تولید علوفه با ا

شش  سطح پو شکیل بذر، ارتفاع، تولید،  رويش، گلدهي، ت

قدرت  به منظور بررساااي  جدد  قدرت رويش م تاجي و 

اسااتقرار و سااازگاری در ايسااتگاه پژوهشااي بهارسااتان 

 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. 5کردستان در طي 

یه  با در نظر گرفتن کل بر اين اساااااس در مجموع و 

 گونااۀاکوتیااپ  10گیری از میااانزهانااداصااافااات مورد 

Elymus hispidus var. hispidus اکوتیپ دوال  بهترين ،

ترين عملکرد را داشاااته ضاااعیفعملکرد و اکوتیپ آواالن 

های اين دو اکوتیپ و رويشگاهاست. با توجه به مشخصات 

سۀ  ستان آنمقاي شي بهار ستگاه پژوه صیات اي صو ها با خ

توان نتیجه گرفت که ارتفاع از سااطح دريا، عمق خاک مي

مل  یائي از عوا هت جغراف گذار و ج در اساااتقرار و تأثیر

 روندميمرتعي به شاامار گونۀ های اين اکوتیپسااازگاری 

مشاااابهي در اين رابطه و با مطالعه بر نتیجۀ (. 8)جدول

در ايستگاه  Festuca ovinaگونۀ های مختلف اکوتیپروی 

مند آبسااارد به منظور تعیین بهترين اکوتیپ تطقیقاتي ه

دار بین معنيبدست آمده است که حاکي از وجود اختالف 

 .]8 [ باشدميها از لطاظ پارامترهای مورد مطالعه اکوتیپ
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 های مختلف بر اساس پارامترهای مورد ارزيابياکوتيپبندی گروه ۀخالص  .7جدول

 اکوتیپ رويش گلدهي تشکیل بذر ارتفاع تولید سطح پوشش رويش مجدد
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A 67/71 A 33/22 A 33/56 A 78/54 A 67/71 AB 71 A 89/63  1 دوال 

AB 70 B 19 B 33/53 DE 33/47 BC 33/67 ABC 67/69 AB 56/63 2 سارال 

A 72 B 67/20 A 56 B 52 AB 67/69 A 67/71 A 67/64 3 آويهنگ 

BC 33/68 B 67/19 C 33/50 CD 33/49 BC 67/67 A 67/71 A 78/63 4 آبیدر 

D 65 B 67/19 D 45 BC 44/51 D 64 ABC 67/69 AB 78/62 5 نران 

D 67/65 C 44/16 E 33/42 E 67/46 CD 67/65 BC 56/68 AB 78/62  6 باينچو 

A 71 B 20 D 46 B 52 CD 33/65 AB 67/70 B 61 )7 )سنندج 

E 61 D 67/13 E 33/40 G 33/38 D 64 CD 67/67 B 61 8 اواالن 

CD 61/66 CD 33/15 E 33/40 F 33/41 CD 33/66 D 67/65 C 11/58 9 زردوان 

E 62 E 33/11 F 35 CD 33/49 D 64 CD 67/67 D 33/54 10 بزان 

 

 ها با توجه به مجموع پارامترهای مورد مطالعهاکوتيپکل  ۀرتب .8جدول 

 رتبه اکوتیپ رتبه اکوتیپ

 1 دوال  6 نران

 2 آويهنگ 7 باينچو 

 3 آبیدر  8 زردوان
 4 )سنندج(  9 بزان 

 5 سارال  10 اواالن

 

زندهای به منظور بررسااي اسااتقرار و مطالعههمچنین 

یپماني  و  .G Elytrigia libanoticus Lگونهای اکوت

سازگارترين  ستگاه اکوتیپانتخا   سي در اي های مورد برر

پژوهشي مراتع همند آبسرد با خاک نیمه سنگین گزارش 

 کلیۀ در که داد نشاااان شاااده اسااات. نتايج اين مطالعه

 استقرار و مانيزنده نظر از هااکسشن های بررسي بینسال

داشااته اساات که  وجود 1% سااطح  در دارمعني اختالف

. ]9[ دساات آمده در اين پژوهش اسااتهمنطبق با نتايج ب

های اکوتیپنتايج مطالعات ديگری در اين زمینه و بر روی 

صطت نتايج بگونه ست آمده از ههای مختلف نیز دال بر  د

يابي ميها آنجملۀ اين پژوهش اسااات. از  به ارز  6توان 

ساااال  4ها طي ها و لگوممرتعي شاااامل انواع گراسگونۀ 

ست که شان  ا صفات معنياختالف دهندۀ نتايج ن دار بین 

. ]10[ اساات در طول بررساايها اکوتیپگیری شااده اندازه

گیاهي در قالب گونۀ همچنین در پژوهشي سازگاری شش 

های خرد شده در سه تکرار و با دو زمان کشت کرتطرح 

پايیزه و بهاره در شهرستان ساوه مورد بررسي قرار گرفت 

از  %1دار در سااطح معنياختالف دهندۀ که نتايج نشااان 

سي گونهلطاظ پارامترهای مورد مطالعه بین  های مورد برر

به . ]7[ بوده اسااات تايج مطالعه بر روی تطمل  ارزيابي ن

دار معنياختالف دهندۀ خشااکي در کرمانشاااه نیز نشااان 

های مختلف در تطمل و مقاومت به تنش خشااکي ژنوتیپ
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بررسي تنوع صفات کمي و کیفي همچنین . ]17[ باشدمي

در ايسااتگاه  Elymus hispidus ۀگونژنوتیپ از  19 ۀعلوف

تفاوت بین نشاااان داد که آباد شااایراز  حساااین مرتعي

برگ به ساااقه،  جز نساابتهها برای کلیۀ صاافات بژنوتیپ

 ه اسااتدار بودمعنيدرصااد پروتئین خام و خاکسااتر کل 

هر چند در مطالعات اولیه گزارشات موجود حاکي از  .]16[

های وارداتي از آن اساات که کاشاات تعداد زيادی از گونه

ا از موفقیت خوبي هغر  آمريکا از جمله انواع علف گندمي

شتر از  ستند در مناطق با بارندگي بی برخوردار بودند و توان

خوبي مستقر شوند و میزان بارش همیلیمتر در سال ب 360

شد بذور کنندۀ تنها عامل مطدود  های مختلف بوده گونهر

یات . ]12[ اسااات فاوت بودن خصاااوصااا به مت ما نظر  ا

های مورد مطالعه از لطاظ توپوگرافي، اکوتیپرويشااگاهي 

به اينکه  با توجه  ای در اين رابطه مطالعهخاک و اقلیک و 

قبالً در اسااتان صااورت نگرفته اساات نتايج اين پژوهش 

بذر جهت تکثیر تهیۀ دهد که در صورت اقدام به مينشان 

به منظور اصالح مراتع از طريق بذرکاری، بذرپاشي و ساير 

ناطق ضاااروری بوده و در ونزهای تکثیر، روش ندی م ب

ناحیه اکوتیپصاااورت امکان از بذور  های موجود در هر 

 برای تکثیر و کاشت در همان ناحیه استفاده گردد.
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