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 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهرمرکز دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری، کارشناس  مهدی ریاستی؛. 

 عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر فرهاد فخری؛. 

 عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر مرتضی پوزش شیرازی؛. 

 
 چکیده

سیل و قابلیت شرایط سخت و  های موجود در مناطق بیابانی وشناخت پتان شرایط، جهت تعدیل  سازگار با آن  سایی و معرفی گیاهان  شنا
مرتعی جهت کاشت و استقرار با  مناسب گونه های معرفی و شناسایی برای در این مطالعه شکننده و تولید علوفه بسیار حائز اهمیت است.

 Cenchrus ciliaris, Cymbopogon olivieri, Panicum های مرغوباسششتان بوشششهر از گونه ۀهدف احیای پوشششگ گیاهی منطق

turgidum, Sporobolus arabicus .شد ستفاده  سال  ا صل بهار  آوری و در جمعهای مورد مطالعه بذر گونه 1394بدین منظور طی ف
ستان بوشهر مزرعۀ در سال همان دوم نیمۀ   شامل سنجگ مورد صفات کشت شد.آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا

آوری شده جمعهای داده. خشک، وزن هزار دانه و قدرت نهال بودعلوفۀ تر، تولید علوفۀ ارتفاع، درصد جوانه زنی، قطر تاج پوشگ،  تولید 
ای آوری شششده با آزمون دند دامنهجمعهای نمونهتجزیه واریانس شششدند و میاننین  SASدر یک طرح بلوک کامل تصششادفی در نرم افزار 

داری از نظر ارتفاع، درصد جوانه زنی، قطر تاج پوشگ، نتایج حاصله نشان داد که اختالف معنی .میاننین قرار گرفتندمقایسۀ رد دانکن مو
سطح علوفۀ تر، تولید علوفۀ تولید  شک، وزن هزار دانه در  سطح معنیبین و اختالف  %1خ صد از نظر  5دار در  بین صفت قدرت نهال در
 Panicum گونۀ گیری شده ها نشان داد بهترین گونه از نظر عوامل اندازدادهمیاننین مقایسۀ همچنین های مورد بررسی وجود دارد. گونه

turgidum  .وانه زنی خشک، درصد جعلوفۀ تولید  تر،علوفۀ تولید ، قطر تاج پوشگطوری که امتیاز عوامل ارتفاع، به با بیشترین امتیاز بود
هال قدرت ن یب  و  نهمی 87/7و  %98، 6/25، 13/73، 65/2521، 05/71به ترت ند. همچنین گو  و Panicum turgidumهای باشششش

Cenchrus ciliaris  صد  %96و  %98به ترتیب با شترین در سازگاری   ها بودند.زنی در بین گونهجوانه دارای بی نتایج همچنین حاکی از 
به عنوان  بیترت هب هااین گونه بود و در منطقه Cenchrus ciliaris و Panicum turgidum ،Cymbopogon olivieriی هاگونهباالی 

صفات  یدر بعض Sporobolus arabicus ۀگون شدند. یمعرف یشهر کاک ،یشهرستان دشت ۀمنطق ییهواو آب  طیها در شراگونه نیبهتر
 نبود. دارمعنی یو سازگار تقراراز لحاظ اس ید ولبرخوردار باش داریمعنی یآمار نیاننیاز م توانست

احیای پوشششگ ، Cenchrus ciliaris, Cymbopogon olivieri, Panicum turgidum, Sporobolus arabicus کلید واژگان:

 .، استان بوشهرگیاهی
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 مقدمه. 1
سیکی از مراتع  س نتریعیو را  زمینکرۀ  هایستمیاکو

 رکن اصشلی و اتیبه عنوان بسشتر ح کهدهند یم لیتششک

 بشششر اتیدر ح ییسششزاهنقگ ب ،یخشششک هایسششتمیاکوسشش

 .دارند

نامناسششب  برداریبه دالیل مختلف از جمله بهره امروزه

و درای مفرط دام، این منابع با ارزش در معرض تخریب و 

های ناخوشششایندی همچون اند که پیامدنابودی قرار گرفته

های روان، کمبود علوفه های ویراننر، حرکت شنبروز سیل

هایی انجام طرح. 13 ها را به دنبال داردرش بیابانو گست

سان ست که منجر به حفظ محیط طبیعی ان ها و محیط زی

براین باید از بناششششود. گردد، امر ضشششروری محسشششوب می

عث بروز سشششیر قهقرایی مراتع می با که  ماتی  قدا ششششود ا

یایی در مراتع  یات اصشششالحی و اح جلوگیری کرده و عمل

که در این راسشششتا اصشششالح و  یابد تخریب ششششده افزایگ

های مرتعداری از برداری صحیح از مرتع در قالب طرحبهره

 نخسششتین اقدامات علمی و فنی در مرتعداری ایران اسششت.

یکی از اقدامات مناسشششب مدیریتی به منظور جلوگیری از 

یاهی از طریق  یای پوششششگ گ نامطلوب، اح تایج  دنین ن

ن زمینه انتخاب نوع . در ایهای سششازگار اسششتکشششت گونه

با سششازگاری گیاه به  کهگونه بسششیار حائز اهمیت اسششت 

گذارد شششرایط محیطی و تیریری که بر اکوسششیسششتم می

ستقیم دارد سی می ارتباط م شنا  تواند باعثو از نظر بوم 

 .17 تغییراتی در شرایط محیطی منطقه شود

سعت ننران  شک در  ۀکنندو شک و نیمه خ مناطق خ

بررسششی و و  توجه به اصششالح و احیاا این مراتعایران لزوم 

های جاینزین را که تطابق بیشششتری با این گونهشششناخت 

ینه از به ۀاستفادشرایط نامساعد داشته و بتوانند عالوه بر 

یگ پبیگ از را  14منابع، تولید باالیی نیز داشته باشند 

شکار می س نریاز طرف د د.کنآ طق منا ۀشکنند ستمیاکو

ت ها را با مشکالستمیاکوس نیدخالت در ا یابانیبخشک و 

پذ نا به رو م یریجبران   ۀکه دور یطور بهسشششازد یرو 

قابل  ریمواقع غ یو در بعض یطوالن یاهیبرگشت پوشگ گ

 .7برگشت است 

شک اجرای  صر  عتیدر طب یتیریمد اتیعملبی  و عنا

 اریبسشش یاهیخاک و پوشششگ گ یعنیآن  ۀدهند لیتشششک

که  یطوربه باشد،یو مستلزم کمال دقت و توجه م فیظر

مه و غ نا بدون بر لت  خا ندیم یرمنطقید مام اجزا توا و  ات

 .10قرار دهد  ریبزرگ را تحت تیر سششتمیسشش نیعناصششر ا

ستقرار گونهدر مورد جوانه ینبود اطالعات کاف  هایزنی و ا

 ،خشششک ۀنی تغییرات فصششلی و تجمع ماددنونو  مرتعی

های کششششت راهکار ۀنبود دانگ کافی در زمینهمچنین 

که در ششششرایط آب و هوایی گوناگون هایی ای گونهمزرعه

ز ا هستندبرخوردار  یدارای پایداری بوده و از تولید مناسب

وجود  مراتع اامر اصالح و احیادر  است که جمله مشکالتی

ها به منظور مدیریت صششحیح این اکوسششیسششتم .2 دارند

ستی  زش با ار های گیاهیرفتار و عملکرد گونه شناختبای

باط اکولوژیکی آن بومی با متغیرو ارت های محیطی از ها 

به عنوان بخگ مهمی از  ها راجمله خاک رویششششناه آن

مه نا یاز در بر عات مورد ن یاا و اطال های اصشششالح، اح

 .6 در نظر گرفتبرداری صحیح از مراتع بهره

 اصششالحی و احیایی، هایبرای موفقیت بیشششتر عملیات

 مساعد و سازگار با توانایی استقرار باالترهای شناسایی گونه

ست از اهمیت ویژه های بومیبا تیکید بر گونه ای برخوردار ا

توان انتظار داششششت که مراتع به ارزش صشششورت میدر این 

ها خود نزدیک ششششده و بازده آن ۀای از دسشششت رفتعلوفه

حاضر به بررسی امکان  ۀمطالع راستاافزایگ یابد. در همین 

گونشش دهششار  قرار  ت غوب  ۀاسششش  ,Cenchrus ciliarisمر

Cymbopogon olivieri, Panicum turgidum, 

Sporobolus arabicus پرداخته است. کاکی، ۀدر منطق 

 

 .  روش شناسی2

 معرفی منطقۀ مورد مطالعه .2.1

شهر کاکی جزا شهرستان دشتی استان بوشهر در طول 

 رار گرفته استق 28° 20´و عرض شمالی  51° 32´ شرقی

شکل  دارای اقلیم نیمه بیابانی گرم و  و ، منبع ننارندگان(1)

شک، سطح دریا  خ  200میاننین بارندگی  متر،40ارتفاع از 
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 ۀدرج 7 ی منطقهحداقل دما میلیمتر در سششال می باشششد.

گراد، میاننین سشششانتی ۀدرج 45گراد، حداکثر دما سشششانتی

سبی به سانتی ۀدرج 28ساالنه دمای  گراد، میزان رطوبت ن

سط  صد و میزان تبخیر  65طور متو میلی متر در  3400در

 ،9/7خاک  ۀاسششیدیتباشششد. بافت خاک آن شششنی، سششال می

 .دسی زیمنس بر متر 5/1خاک  هدایت الکتریکی

 
 اجرای طرح. نمایی از تصویر هوایی محدوۀ 1کل ش

 

 آوری بذورانتخاب گونه و جمع .2.2
ضر در  ۀمطالع آوری انتخاب گونه و جمع ۀسه مرحلحا

شت و اندازه صفات مورد نظر انجام بذور، عملیات ک گیری 

گرفت که در ادامه به تفکیک این مراحل مورد بحث قرار 

 گیرند:می

های منابع و اطالعات موجود و بازدید ابتدا با بررسشششی

نه از مهم هار گو یدانی د فهم یان علو ندم ند ترین گ ای د

 ,Cenchrus ciliaris)های مرغوب سشششاله ششششامل گونه

Sporobolus arabicus, Panicum turgidum, 

Cymbopogon olivieri ) از مناطق همجوار و با ششششرایط

های گونه کاکی شششناسششایی و بذراکولوژی مشششابه شششهر 

در بهار ی مختلف آن در استان بوشهر هامذکور از رویشناه

صادف با مرحل 1394 سیدن بذ ۀم و برای ، آوریر، جمعور

سپس بذور بوجاری  .(1)جدول  ها شناسنامه تهیه شدآن

شخص گردید. این بذور در کآن ۀو قوه نامی سهها م های ی

 اوایل پاییزداری شششدند و در پالسششتیکی و در یخچال ننه

 کشت شدند. 1394سال 

 ها. کاشت گونه2.3
به  آوری شششده از مرحلۀ قبل،این مرحله بذور جمعدر 

کشت در  اتیسپس عمل ساندهیساعت در آب خ 24مدت 

 نیهر گونه انجام گرفت. بد یمتر مربع برا 24مسشششاحت 

 نیزم یسازو پس از آماده 1394دوم سال  ۀمیمنظور در ن

سفات تر ،یزراع سب با  پلیبا دادن کود ف شخم منا و زدن 

 نیبذور در زم کاشششتها، کرت یسششبک و طراح سششکید

به  )کرت( صششورت گرفت و هر نمونه در سششه تکرار یاصششل

 کشت شد. یصورت تصادف
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 بوشهرچهار منطقه در استان  آوری شده ازهای گندمی جمعهای گونهبذر جمعیت ۀنمون ۀشناسنام. 1جدول 

 مختصات محل زمان جمع آوری نام علمی گونه محل جمع آوری کدگونه ها

 Cenchrus ciliaris 1/3/94 باشی 1
 51رانیه شمالی  43دقیقه  40درجه  28

 رانیه شرقی 1دقیقه  5درجه 

 Sporobolus arabicus 30/1/94 بردخون 2
 51  رانیه شمالی 27دقیقه  4درجه  28

 رانیه شرقی 7دقیقه  29درجه 

 ورودی کننان 3
Cymbopogon olivieri 

 
15/1/94 

 52رانیه شمالی  29دقیقه  51درجه  27

 رانیه شرقی 26دقیقه  2درجه 

 Panicum turgidum 2/2/94 شهنیا 4
 51رانیه شمالی   27دقیقه  4درجه  28

 رانیه شرقی 7دقیقه  29درجه 

 

مترمربع بود کشه  4*2هشای آزمشایششششی ابعشاد کرت

صل 4خط  4صورت هب سانتی متر و برای  50 ۀمتری با فا

 5/0ها نیز همان بین کرت ۀای فاصششلحذف اررات حاشششیه

متر در  2 زیها نبلوک نیب ۀمتر در نظر گرفته شششد. فاصششل

 (.3و  2های )شکل نظر گرفته شد

  
 )ب( )الف(

 قبل )الف( و بعد از رشد )ب( کشت بذور در عرصه  ۀ. نمایی از مرحل2شکل 

 

 گیری صفات مورد نظراندازه .2.4
در این مرحله صشششفات مورد نظر به ششششرح زیر مورد 

 .گیری قرار گرفتنداندازه

)تعداد روزهایی که  جوانه زنی ۀنهال: از دورقدرت ( 1

صد 90حدود  سرها جوانه زده یا جوانهربذ در از خاک  ها 

شد. به بیرون آورده ستفاده  اند(، برای تعیین قدرت نهال ا

ششششود که در آن داده می 10تا  1قدرت نهال امتیازی از 

بیشششترین قدرت نهال را نشششان  10 کمترین و عدد 1عدد 

 .3 دادخواهد 

: ارتفاع گیاه با در زمان ظهور خوششششه ارتفاع گیاه( 2 

ستفاده از خط سطح خاکهاکگ از پایها و از  ی متعدد از 

گیری گیاه اندازه ۀترین سششاقانتهای بلندتا  رابت ۀیک نقط
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 شود.می

سطح پوشگ تاجی: پس از استقرار گیاهان، سطح ( 3

 قطعات یا )سششطحی را که هاپوشششگ تاجی تک تک پایه

تاج پوشششگ گیاه اشششغال  ۀوسششیل های کاشششت بهردیف

ستفاده از خطمی شگ اندازهشود( با ا گیری و کگ تاج پو

 .5 شودتعیین میمربع  متربر حسب سانتی

میزان تولید علوفه برحسششب تولید هر  تولید علوفه:( 4

پایه محاسبه خواهد شد، بدین ترتیب پس از خشک شدن 

طور جداگانه برداشششت هها بپایه ۀهای هوایی کلیگیاه اندام

 .15 گرددو با ترازوی حساس توزین می

بذر از ر: پس از وبذوزن ( 5  وزن غالفخارج کردن 

 شد.تعیین خواهد بر حسب گرم  های حاصلبذر

 آنالیز آماری. 2.5
، موجود از لحاظ صششفات یهاهیپا نیب یآمار ۀسششیمقا

شدن بذر سبز  صد  شگ تاجی، در سطح پو صه،  ها در عر

شاداب نهال، تولید علوفه،  یارتفاع گیاه، وزن بذور، قدرت و 

 .با استفاده از آزمون تجزیه واریانس انجام گرفتدر عرصه 

نه نیاننیم با آزمون دند  نیز ششششده یآورجمع یهانمو

 قرار گرفتند. نیاننیم ۀسیدانکن مورد مقا یادامنه

 

 نتایج .3
درصششد سششبز  صششفاتواریانس  ۀنتایج حاصششل از تجزی

شگ تاجی، ارتفاع گیاه،  سطح پو صه،  شدن بذرها در عر

 4در بین  نهال، تولید علوفه یوزن بذور، قدرت و ششششاداب

 است.نشان داده شده ( 2)در جدول کشت شده  ۀگون

( نتایج تجزیۀ واریانس صشششفات 2با توجه به جدول )

گیری شششده در بعضششی از اجزاا عملکرد در جمعیت اندازه

دهد که اختالف معنینشششان می دهار گونۀ مورد مطالعه،

سطح  صد بین این گونه 1داری در  صفات ها از لحاظ در

وجود دارد و تنها صفت قدرت نهال نسبت به  یمورد بررس

از خود  یداریاختالف معن درصد 5صفات در سطح  ریسا

 نشان داد.

 مورد مطالعه ۀواریانس صفات عملکرد چهار گون ۀتجزی .2جدول

منابع 

 تغییرات 

درجه 

 آزادی

 متر مربع(میاننین مربعات )سانتی

زنیدرصد جوانه هزار دانهوزن  تولید علوفۀخشک تولید علوفۀ تر قطر تاج پوشگ ارتفاع  قدرت نهال 

 3/7 0027/0 000004/0 84/5 41/8 04/17602 13/27 2 ارر بلوک

 8/12* 37/0** 64/0** 03/2592** 48/15420** 67/39072405** 14/16670** 3 گونه

 27/4 0256/0 00011/0 1/39 4/283 47/234830 19/191 186 خطا

 44/4 03/0 01/0 85/78 27/518 09/842570 3/448 191 مجموع

 اختالف معنی دار وجود دارد. درصد1در سطح  **اختالف معنی دار وجود دارد.  درصد 5در سطح  *

 

فات ص نیاننیم نیدار بودن اختالف ب یتوجه به معن با

 نیا نیاننیم ۀسشششی، مقایششششده از لحاظ آمار یریگاندازه

شد که نتا در  سهیمقا نیا جیصفات با آزمون دانکن انجام 

 شده است. هئارا 7تا  3های و شکل( 3جدول )

 . رشد ارتفاعی3.1

 واریانس تجزیۀ جدول از حاصشششل نتایج اسشششاس بر

شد شته های گونه بین ارتفاعی تغییرات ر  از پس شده کا

شد یک دورۀ طی صد 1سطح در ر ست. دارمعنی در  به ا

 کامالً هم به نسششبت هاگونه ارتفاعی دینر رشششد عبارت

فاوت نۀ  بود. مت فاع گو با  Panicum turgidumاز نظر ارت

گونۀ دینر در یک گروه  3بیشششترین ارتفاع در یک گروه و 

 قرار گرفتند.
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 مورد مطالعه ۀن صفات مختلف در چهار گونمیانگیۀ مقایس .3جدول

 گونه ردیف
ارتفاع 

 متر()سانتی

قطر تاج پوشگ 

 متر مربع()سانتی

تولید علوفه 

 تر )گرم(

تولید علوفه 

 خشک )گرم(

وزن هزار دانه 

 )گرم(

درصد جوانه

 زنی
 قدرت نهال

1 Cenchrus ciliaris b73/26 b69/635 b58/40 b06/12 b05/0 a  96 a29/7 

2 Sporobolus arabicus b94/47 b40/756 b21/32 b59/8 c02/0 a 79 a61/6 

3 Cymbopogon olivieri b70/39 a32/1837 b41/42 ab11/16 b05/0 a 86 a19/7 

4 Panicum turgidum a05/71 a65/2521 a13/73 a60/25 a27/0 a 98 a87/7 

 .دار استحروف مشابه بیاننر عدم وجود اختالف معنیدر هر ستون 

 

 منطقۀ کاکی در گونه ها بین ارتفاع میانگین تغییرات . نمودار3شکل 

 

 قطر تاج پوشش .3.2
 از پس شششده، کاشششته هایگونه قطر تاج پوشششگ بین

شد یک طی صد 1 سطح در دورۀ ر ست. دارمعنی در  به ا

 رشد دینر عبارت

 اختالف یکدینر با شششده مسششتقر هایگونه در قطری

قطر  .دار داردمعنی ظر  ن گونششهاز  پوششششگ   هششای تششاج 

Cenchrus ciliaris و Sporobolus arabicus  در یک گروه

 Panicum turgidumو  Cymbopogon olivieriهای و گونه

با میاننین تاج پوششششگ بیششششتر به گروه دینر اختصشششاص 

 یافتند.

 . تولید علوفۀ تر و خشک3.3
فۀ تراز نظر  ید علو نۀ  تول با  Panicum turgidumگو

گونۀ دینر در یک گروه  3بیشششترین تولید در یک گروه و 

 قرار گرفتند.

 Panicum turgidumدر مورد تولید علوفۀ خشک گونۀ 

شک تولیدی در یگ گروه قرار گرفت.  شترین علوفۀ خ با بی

نیز  Sporobolus arabicusو  Cenchrus ciliarisهای گونه

فۀ خششششک دار در میاننین علوبه علت عدم تفاوت معنی

گونششۀ  تنششد.  ف گر لق  ع ت نر  ی گروه د لیششدی بششه   تو

Cymbopogon olivieri .نیز بین هر دو گروه مشترک بود 
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های مورد بررسی با توجه به ویژگی وزن هزار دانه گونه

 بششنششدی شششششدنششد. گششونششۀ گششروه، گششروه 3در قششالششب

Panicum turgidum سپس گونه شترین مقدار،   هایبا بی

Cymbopogon olivieri  وCenchrus ciliaris  در نهایت و

 . Sporobolus arabicus گونۀ

هال از نظر ویژگی قدرت ن نه زنی و  های درصشششد جوا

 گونۀ مورد مطالعه مشاهده نشد. 4داری بین تفاوت معنی

 

 منطقۀ کاکی در هاگونه بین قطر تاج پوشش میانگین تغییرات نمودار .4شکل 

 

 

 منطقۀ کاکی در پهاگونه بین تولیدعلوفۀ خشک میانگین تغییرات . نمودار5شکل 
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 منطقۀ کاکی در هاگونه بین قدرت نهال میانگین تغییرات نمودار .6شکل 

 

 

 

 منطقۀ کاکی در هاگونه بین درصد جوانه زنی میانگین تغییرات نمودار .7شکل 

 

     گیریبحث ونتیجه. 4
 ۀاسششت که با مطالع نیمحققان ا یاز اهداف اصششل یکی

را  هاآن نیترها، مقاومدر مقابل تنگ اهانیگ یسشششازگار

سا سع ییشنا شگ  ۀکنند و با تو آنان در جهت حفظ پو

 .12 بردارندی اسشششاسششش یهامراتع قدم یایو اح یاهیگ

بارز هانیگ به کمک ولوژیکیب ۀم با  ا گار  مقاوم و سشششاز

 مبارزه باهای از روش ییکو اقالیم بیابانی خشششک مناطق 

شور سترش  سایگ یگ شدید فر  در این مناطق یباد و ت

که یت با اسشششت  حدود به م جه  یاد اقل یهاتو  و یمیز

 تیاهم انتخاب گونه و روش کشششت آن از ،یخاکشششناسشش

در همین راسشششتا برای . 11 برخوردار اسشششت یخاصششش

های مناسب جهت کشت و استقرار در این شناسایی گونه
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 ,Cenchrus ciliarisمرتعی هششایگونششهگونششه اراضشششی 

Cymbopogon olivieri, Panicum turgidum, 

Sporobolus arabicus  و  ذاتی خصششوصششیات به توجه با

بذر،  تولید علوفه، مختلف )تولید ظرامن از کاربردششششان

که از نظر خوششششخوراکی و ارزش  (آب و خاک حفاظت

ستفاد سب برای ا ستند مورد  ۀغذایی علوفه نیز منا دام ه

 تحقیق و ارزیابی قرار گرفتند.

شششروع  یزن از جوانه اهانیکه رشششد و نمو گ ییاز آنجا

م یو برا ششششودیم تا بذر دیبا اتیح ۀادا ند  نه بزن ها جوا

با ششششرا ند خود را  خاک  طیمح طیبتوان وفق داده و در 

گ دوره، نق نیگذراندن ا تیموفق نیبنابرا مسششتقر گردند،

 .16 خواهد داشششت اهیاسششتقرار گ نریدر مراحل د یمهم

لعشش در مقششدار  ۀمطششا ین  تر بیشششش  درصششششد حششاضشششر 

، Panicum turgidum ۀبه ترتیب مربوط به گونزنی جوانه

Cenchrus ciliaris ،Cymbopogon olivieri ،

Sporobolus arabicus  .همچنین از نظر تولیششد و بود

و تر مریوط به  پایداری بیششششترین مقدار علوفۀ خششششک

 ۀگرم علوف 6/25به ترتیب با  Panicum turgidum  ۀگون

ف 13/73خششششک و  نه  تر بوده اسشششت. ۀگرم علو این گو

شترین  شگ دارای بی همچنین از نظر ارتفاع و قطر تاج پو

حفاظتی این گونه در خاک  ۀاز جنبامتیاز یود که نششششان 

 .است

در تمامی صشششفات بهترین  Panicum turgidum ۀگون

شان دهند شت که ن قدرت باالی این گونه در  ۀنتیجه را دا

ست ستقرار در این منطقه ا شد و ا با توجه به . از طرفی ر

خاصیت شن دوستی این گونه و کاکی  ۀبافت شنی منطق

که بافت  2002سشششال  در 1نتایج تحقیقات و همچنین 

 .P ۀترین عوامششل پراکنگ گونششششششنی را یکی از مهم

turgidum  معرفی کردنششد، این گونششه در این منطقششه از

در  15همچنین  اسششتقرار مناسششبی برخوردار خواهد بود.

ای مقاوم در را گونهCenchrus ciliaris  ۀگون 1388سال 

تابسششتان و های طاقت فرسششای برابر تغییرات دما و حرارت

همچنین اظهار داشششتند  .های خشششکی معرفی کردندتنگ

 ای در دنین مناطق اکولوژیکیکه این گونه از اهمیت ویژه

 ۀبا توجه به شششرایط اکولوژیکی منطق .9 برخوردار اسششت

نئکاکی، این مسششش که گو تایج این پژوهگ  با ن  ۀ له 

C. ciliaris گرم ۀای مناسب برای استقرار در منطقرا گونه 

 خوانی دارد.و خشک کاکی معرفی کرده است هم

صفات توانست  یدر بعض Sporobolus arabicus ۀگون

مار نیاننیاز م باششششد ول یخوب یآ حاظ  یبرخوردار  از ل

از خود نشششان داده  یکمتر تیقابل یاسششتقرار و سششازگار

ست. سال  8طبق مطالعه  ا ستقرار این گونه  1394در  ا

شهر در در سالی  سواحل بو سب به تر سالی ن شک  45خ

دسشششت آمده از هطبق نتایج بیابد که درصشششد کاهگ می

 دینر دارای ۀاین گونه نسبت به سه گون هم پژوهگ حاضر

همچنین به بیان  باشششد.نهال می اسششتقرار کمترین قدرت

8  شتر از طریق ریزوم سالی بی شک تکثیر این گونه در خ

ند دلیلی بر گیرد و میصشششورت می نه زنی توا قدرت جوا

ین دینر در ا ۀبسششیار کم بذر این گونه نسششبت به سششه گون

 منطقه باشد.

حاصشششل از این تحقیق،  تایج  به ن جه  با تو نلذا   ۀگو

Panicum turgidum آن با توجه به خاصیت شن دوستی 

ه تبهترین گونه شناخ کاکی، ۀبافت شنی منطق و همچنین

ده امتیاز را دارا بوشد. این گونه در تمامی صفات بیشترین 

ای مناسب در منطقه کشت شود. تواند به عنوان گونهو می

نه فات مورد ها در ردهسشششایر گو عدی از نظر صششش های ب

ندازه ما که ه به این جه  با تو ند.  نه ۀگیری قرار دار های گو

های مناسبی تشخیص مورد تحقیق در تمامی صفات، گونه

 ۀاصششالح و توسششعها جهت لذا اسششتفاده از آن ،داده شششدند

 گردد.مراتع منطقه پیشنهاد می
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