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 چکیده

روند  در کنارکم آبی و خشكی در سال در زمره مناطق خشک جهان محسوب می شود. میلیمتر  250کشور ایران با میانگین بارندگی 

 میلیون 12 حدود ایران در حاضر حال در. شده استهای صنعتی منجر به تشدید تخریب منابع فعالیت توسعهافزایش جمعیت و رو به 

 توان نظر از یا باقیمانده هكتار میلیون 5 تا 4 ولی بوده دیم زراعت مناسب آن هكتار میلیون 8 تا 7 که دارد وجود دیم اراضی هكتار

 تبدیل .گیرند پوشش کشت گیاهان علوفه مرتعی قرار زیر بایستی و نبوده برای زراعت دیم مناسب شیب بودن باال دلیل به به ویا تولید

 برداریبهره و حفظ جهت پایدار حال عین در و اضطراری اقدامات از یكی عنوان به ای علوفه نباتات کشت به بازده کم دیمزارهای

عالوه بر افزایش عملكرد علوفه، تولید بذر گیاهان مرتعی نیز  در کشاورزی پایدار،. ضروری می باشد خاك و آب پایه منابع از پایدار

ای گیرد. زیرا ارقام علوفهارقام جدید مورد توجه قرار میاصالح  ای برخوردار است و به عنوان یكی از اهداف مهم دراز اهمیت ویژه

مخروبه و مراتع احیاء و  توسعهبرای بتوان از آنها د تا نپرمحصول و خوشخوراك بایستی از پتانسیل بذردهی مطلوبی برخوردار باش

شود یا های علوفه کاری در مراتع ایران، کمتر از بذرهای اصالح شده استفاده میمتاسفانه در پروژه .استفاده گردد دیمزارهای کم بازده

 دلیلهای وحشی با عملكرد پایین )به باشد و به همین جهت به ناچار از بذر تودهبذر اصالح شده به مقدار کافی در دسترس نمی

مشگل جوانه زنی و نایكنواختی در استقرار  دتا بعلت رکود و خواب بذر دارایشود این بذرها عم( استفاده میو..  حساسیت به ریزش

عدم علل ، در ایرانمرتعی س و لگوم های گراسازگاری تولید بذر و ا بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه مقاله بدر این هستند. 

 به ای علوفه اهكارهایی جهت تولید بذر مرغوب نباتاتو ر ، مورد بحث قرار گرفتهدیمزارهای کم بازدهمراتع علوفه کاری در موفقیت 

 ارائه است و مطرح خاك و آب پایه منابع از پایدار برداریبهره و حفظ جهت پایدار حال عین در و اضطراری اقدامات از یكی عنوان

 گردمی

  کشت دیم ، مراتع کم بازده تولید علوفه گراس ها ، لگوم ها واژه های کلیدی:
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 مقدمه

، محلی برای خاک های آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایشدر تغذیه سفرهعالوه بر تولید علوفه برای حیوانات اهلی و وحشی  مراتع

درصد کل مساحت کشور را  52میلیون هکتار، حدود  4/86مراتع کشور با سطحی معادل نقش مهمی دارند. زیستگاه حیات وحش و تفرج 

میلیون واحد دامی آن وابسته به مرتع  83میلیون واحد دامی اعالم شده که حدود  124ت دامی کشور حدود جمعیاند. بخود اختصاص داده

میلیون واحد دامی در مدت یکسال را تأمین نماید.  6/24ماه یا  7میلیون واحد دامی در مدت  37تواند خوراک مراتع کشور تنها میهستند. 

  (.1394)فیاض و بیات،  شودبرداری میاز از مراتع کشور بهرهبرابر ظرفیت مج 2/2در حال حاضر بیش از 

کامالً  هادامکنند، کمبود علوفه برای تعلیف نیز استفاده میو..  چر مزارعهای دستی، پسمنابع دیگری از جمله علوفه دام ها ازوجود اینکه با

طرف نمودن این گردد. برای برباشد و به دالیل گوناگون اقتصادی و اجتماعی مازاد فشار دام و کمبود علوفه بر مراتع وارد میمحسوس می

اقدام افزایش داده و به حفظ تعادل دام و مرتع زارهای کم بازده مراتع و دیمفشار مضاعف بایستی با مدیریتی جامع و اصولی تولید علوفه را 

 آن هکتار میلیون 8 تا 7 که دارد وجود دیم اراضی هکتار میلیون 12 حدود ایران در حاضر حال در ، شده انجام های بررسی براساسنمود. 

 حدود حداکثر که آن مجاز حد از شیب بودن باال دلیل به ویا تولید توان نظر از یا باقیمانده هکتار میلیون 5 تا 4 ولی بوده دیم زراعت مناسب

 آبخیز و مراتع و ها جنگل سازمان. )گیرند قرار دیمزارها تبدیل پروژه پوشش زیر بایستی و نبوده مناسب منظور این برای است، درصد 15

 (.1388، داری

خاک  با تثبیت بیولوژیکی نیتروژن موجب حاصلخیزی. لگوم ها های کشور دارندای در مراتع و چراگاهها جایگاه ویژهلگومگراس ها و 

در موازنه نسبت انرژی به پروتئین نقش دارند و موجب مصرف نیتروژن تثبیت ، مرتعتولید و پایداری عالوه بر افزایش  ها نیزشوند. گراسمی

احیاء مراتع مخروبه و دیمزارهای کم مشکالت چالش ها و یکی از . (1384شوند )جعفری، ها میهای ریزوبیوم لگومشده توسط سوش

دسترس نبودن بذر مرغوب و به مقدار کافی است. زیرا تیپ اکثر گیاهان مرتعی بصورت وحشی است که در زمان رسیدن بذر به  بازده، در

ای برخوردار است و فزایش عملکرد بذر از اهمیت ویژهبنابراین او به همین جهت عملکرد بذر آنها کم است.  دنباشمی ریزش حساس

باشد. زیرا ارقام علوفه پرمحصول جدید، باید از توان تولید بذر مطلوبی هم معرفی ارقام اصالح شده میعنوان یکی از اهداف اصلی در به

  برخوردار باشند تا بتوان آنها را در سطح وسیعی کشت نمود.

 یا دائمی هایگونهاز ترجیحا  برای ایجاد یك چراگاه کارآمد عالوه بر نظارت کافی بر آماده کردن زمین و کاشت و داشت صحیح بایستی

تری داشته و چرای باشند و طول دوره رشد طوالنی خشکی بیشتری باشند و مقاوم به علوفه کیفیت و دارای کمیتاستفاده شود که  ساله چند

تقرار و زنده برای ایجاد چراگاه دائمی گیاه مورد نظر بایستی عالوه بر اس“ مخصوصاد نباش داشته بیشتری بذر تولید قدرتدر نهایت  و باشند

 داشته باشد. در غیراینصورت علیرغم هزینه کاشت و استقرار بعد از مدتی از بین می روند.  مانی قدرت تولید مثل و زاد آوری از طریق بذر

مزرعه بدست آمده ولی استقرار بذر در علوفه تکنولوژی بذر و استقرار گیاهان و  یولوژیزیفاگرچه امروزه پیشرفت علمی زیادی در مورد 

اکثر گونه های مرتعی و داروئی در ایران دارای تیپ رشد وحشی عمدتا دارای  کماکان یکی از مشکالت تولید علوفه در ایران می باشد.

 یاز چگونگ یعدم آگاه یوحشزراعت گیاهان عمده در  تمشکالیکی از (. 1391)علیزاده و نصیری،  خواب بذر و دورمانسی می باشند
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در کشور  گیاهان مرتعیبذر دیتول یهااز چالش یکینامرغوب استفاده از بذرهای  نیبنابرا باشد. یآنها م یبهبود جوانه زنشکستن خواب و 

  استفاده نمود. یزراع اهانیمشابه گ یاز استانداردها اهانیگ نیا یتوان برا ینم رایز است رانیا

 

 در ایران گراس ها و لگوم ها ذخایر ژنتیکی
موسسه  وابسته بهایران توسط بانك ژن منابع طبیعی  نمونه از بذر گیاهان مرتعیهزار  20ساله بالغ بر  15در سال های اخیر در طی برنامه 

 است  Leguminoseaو  Gramineaeگیاهان تیره گرامینه که بیش از دو سوم از آنها مربوط به  تحقیقات جمع آوری شدند

دارای پراکنش وسیعی در سطح جهان، خصوصاً مناطق  و باشندای میمهمترین خانواده گیاهان مرتعی و علوفهاز ( Poaceaتیره ) گراس ها

، Agropyron ،Bromus ،Dactylis ،Festuca ،Hordeum ،Melicaهای جنساز این تیره باشد. گرمسیری، معتدله و نیمه خشك می

Poa  وStipa  های گونهاز  زیادیهای های اخیر بذر اکسشندر سالدر مراتع البرز و زاگرس هستند.  تنوع بیشتریدارایMelica persica 

،Festuca arundinacea ،Agropyron deserterum، A,.cristatum ،A. desertorum ،A.intermedium ،A. trichophorum، A. 

elongatum  ،Bromus tomentellus،Bromus inermis، Poa bulbosa ،Festuca ovina ،Secale montanum ،Hordeum 

bulbosum ،Dactylis glomerata ،Stipa parviflora وStipa barbata  آوری در بانك ژن منابع طبیعی نگهداری می شوندجمعکه 

 (5139 و همکاران، )جعفری

، Trifolium ی یکسالهشبدرهالگوم ها می توان به یکساله های از گونه. استمتعددی ای علوفههای ونهدارای گ: (Fabaceaتیره ) لگوم ها

 Trifoliumشاابدر ندسااالهچ لگوم هایز اشاااره کرد. ا Vicia و گاودانه و ماشااك ها Medicago، یونجه های یکساااله Latyrousخلرها 

شبدر قرمز سفید  شبدر  سپرس ،() به مناطق نیمه سازگاری خوبی  Astragalusای و گون های علوفه Medicago یونجه ، Onobrichis ا

 ،Lotus corniculatus  ،Medicago sativaمهم های گونهتعداد زیادی اکساااشااان از بذر این تیره دارند. از ایران  و اساااتپی اساااتپی

Onobrychis sativa، Trifolium pretense،T.repense ،Vicia villosa ،Melilotus officinalis ،Coronilla varia ،Sophora 

alopecuroides  ،Trigonella monantha (5139)جعفری و همکاران،  در بانك ژن منابع طبیعی نگهداری می شوندآوری و جمع 

 

 در ایران های مرتعیگرامینهدر تولید علوفه 
ها در شرایط دیم در گونهتحقیقات انجام شده در مورد تولید علوفه در گرامینه های مرتعی به نسبت زیاد است. نتایج بدست آمده از برخی 

به نسبت باال  در ایستگاه های اراک و ایالم و بروجرد Agropyrone desertorumدر گونه  . میانگین عملکرد علوفهآمده است 1جدول 

( 1380، پازوکی)همند آبسرددر ایستگاه  (1352صیادی ). به همین ترتیب (1388شده است )جعفری و همکاران، گزارش  2570الی  1280بین 

گزارش برای این گونه کیلوگرم در هکتار را  1200و  1500،  2000در بجنورد به ترتیب عملکرد  (1387قادری و همکاران )در فیروزکوه و 

تهران، مشهد، خجیربروجرد،  ایستگاه 7 در در شرایط دیم Agropyrone cristatumدر گونه میانگین عملکرد علوفه (. 1نمودند )جدول 

(. در گونه 1392و جعفری،  1388)جعفری و همکاران  بودکیلوگرم در هکتار  1553الی  621بین غرب و اسالم آباد سمیرم، بجنورد، ومنده
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Bromus tomentellus در گونه وکیلوگرم در هکتار  2500الی  1550بین  عملکرد علوفه در ایستگاه دیم بروجرد Bromus persicus  بین

دیم  در شرایط Secale montanumچاودار کوهی  (. در1388)جعفری و همکاران است  گزارش شدهدر هکتار کیلوگرم  750-1025

 (.1388)جعفری و همکاران  بود کیلوگرم در هکتار بدست آمد که نسبت به سایر گونه های گرامینه بیشتر 3500بروجرد عملکرد علوفه

کیلوگرم در هکتار  1850الی  772و مشهد بین اسالم آباد غرب  در شرایط دیم Agropyron trichophorumمیانگین عملکرد گونه 

 Agropyron(. به همین ترتیب میانگین عملکرد علوفه گونه 1380کیلوگرم در هکتار بود )پازوکی، 1220و در فیروزکوه  (1390)جعفری،

intermedium  کیلوگرم در هکتار گزارش شده  2700الی  1460بین  باد غرباسالم آ و ، مشهدحسین آباد شیراز، چادگانایستگاه دیم  4در

 Elymusعملکرد گونه میانگین  (.1380پازوکی، بود )در هکتار  لوگرمیک 800فیروزکوه عملکرد این گونه در  و (1390است )جعفری ،

pertenius  (. میانگین 1390شده است )جعفری ، گزارشکیلوگرم در هکتار  3300تا  1473در شرایط دیم چادگان و حسین آباد شیراز بین

(.که نسبت به سایر گونه های 1390بود )جعفری ، 5900الی  3130در بروجرد و همند آبسرد بین  Agropyron elengatumعملکرد گونه 

و اسالم آباد غرب بین  سمیرم، بجنورد، هومندایستگاه دیم بروجرد،  5در آزمایش دیگری میانگین عملکرد این گونه در  گراس ها بیشتر بود.

در  Festuca arundinaceaمیانگین عملکرد علوفه در گونه  .الف(1392کیلوگرم در هکتار گزارش شده است )جعفری، 3042تا  1145

بود  در هکتار لوگرمیک 2580الی  997بین چال از توابع شهرستان نور کنگل، ، زنجان، اردبیل اسالم آباد غربایستگاه های همدان، 

و اسالم آباد غرب بین  سمیرم، بجنورد، هومندایستگاه دیم بروجرد،  5آزمایش دیگری میانگین عملکرد این گونه در در  .(1390،عفریج)

. میانگین عملکرد علف باغ در ایستگاه های همدان، اسالم آباد الف(1392ی،جعفر) کیلوگرم در هکتار گزارش شده است 1786الی  532

 (. 1390بود )جعفری، در هکتار  لوگرمیک 1580الی  990بین  غرب، زنجان، اردبیل

مرادی و جعفری بود )در هکتار  لوگرمیک 1300و  950زنجان به ترتیب  ستگاهیدر ا Poa araraticaو  Poa sterilisمیانگین عملکرد 

در هکتار  لوگرمیک 996الی  370ه ترتیب در ایستگاه خجیرتهران و زنجان ب Festuca ovinsگونه ها . کمترین میانگین عملکرد در (1385،

 (1388بدست آمد )جعفری و همکاران، 

با  Secale montanumو  A.elengatumهای ونهگنشان داد که ، نتایج  دیم کشتدر راس ها گعملکرد علوفه مقایسه کلی میانگین در 

 Elymusو   A. desertorum  ،Bromus tomentellus  ،A.trichophorumگونه هایدر مرتبه اول، تن در هکتار  5تا  2عملکردهای 

pertenius  1  کمترین . وم قرار داشتندسدر مرتبه تن در هکتار  2 تا  1 بینها با عملکرد  گونهسایر تن در هکتار در مرتبه دوم و  3تا

 (.1)جدول  بدست آمد Festuca ovinsاز گونه  996الی  370علوفه با عملکرد 

 

 فصل کشت پاییزه در علوفه برخی گونه های گراس ها در شرایط دیم در مناطق مختلف آب و هوایی کشورعملکرد  1جدول 

 عملکردعلوفه  نام ایستگاه  نام گونه ردیف

 هکتار(/کیلوگرم

 رفرنس

1 Agropyrone desertorum  1388جعفری و همکاران  2570الی 1280 و بروجرد و ایالم اراک 

2 Agropyron desertorum )(1352صیادی )  2000 ،همند آبسرد )دماوند 

3 Agropyron desertorum (1380پازوکی) 1500 فیروزکوه 
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4 Agropyron desertorum (1387قادری و همکاران ) 1200 بجنورد 

5 Agropyrone cristatum  (1388)جعفری و همکاران  1500تا  621 ، تهران، مشهدبروجرد 

6 Agropyrone cristatum (الف1392جعفری ) 1553 الی 848 و اسالم آباد رمیسم، بجنورد، هومند، بروجرد 

7 Bromus tomentellus  (1388جعفری و همکاران ) 2500الی  1550 بروجرد 

8 Bromus persicus (1388جعفری و همکاران ) 1025-750 بروجرد 

9 Secale montanum  (1388جعفری و همکاران ) 3500 بروجرد 

10 E.hispidus var villosus 
 (A.trichophorum) 

 (1390جعفری ) 1850الی  772 و مشهد اسالم آباد غرب

11 E.hispidus var villosus 
 (A.trichophorum) 

 (1380پازوکی) 1220 فیروزکوه

12 E.hispidus var 
hispidus)A.intermedium) 

 (1390جعفری ) 2700تا  1460 اسالم آباد غرب ، مشهد،چادگان، شیراز 

13 E.hispidus var hispidus 

)A.intermedium) 

 (1380پازوکی) 800 فیروزکوه

14 Elymus pertenius (1390جعفری )  3300تا  1473 شیراز وحسین آباد  چادگان 

15 A.elengatum (1390جعفری ) 5900الی  3130 بروجرد و همند آبسرد 

16 A.elengatum الف(1392) یجعفر 3042تا  1145 و اسالم آباد رمیسم، بجنورد، هومند، بروجرد 

17 A.elengatum (1380پازوکی) 1170 فیروزکوه 

18 Festuca arundinacea ،(1390جعفری ) 2580 الی 997 مازندران ،، زنجان، اردبیلاسالم آباد همدان 

19 Festuca arundinacea الف(1392) یجعفر 1786 الی 532 و اسالم آباد رمیسم، بجنورد، هومند، بروجرد 

20 Dactilis glomerata (1390جعفری ) 1580 الی 990 همدان، اسالم آباد غرب، زنجان، اردبیل 

21 Poa sterilis (1385مرادی و جعفری ) 950 زنجان 

22 Poa araratica (1385مرادی و جعفری ) 1300 زنجان 

23 Festuca ovins  (1388و همکاران ) یجعفر 996الی  370 خجیر تهرانزنجان و 

 

 های مرتعی در ایرانتولید بذر در گرامینه

طرح جامع مطالعات گزارش ( در 1388تحقیقات انجام شده در مورد تولید بذر در گرامینه های مرتعی محدود است. جعفری و همکاران )

نشان داد که  مناطق کشور در شرایط آبی و دیم اجرا شد برخیسال در  5ژنتیکی و اصالح گونه های مرتعی گراسها و لگومها که به مدت 

قرار گرفت.  مرتبه اولدر هکتار بود و در کیلوگرم  1396 معادل در شرایط آبی کرج  Lolium multiflorum بذر گونهعملکرد میانگین 

، S.montanumهای گونهکیلوگرم در مرتبه دوم و  730تا  680با عملکرد  B.persicusو L.perenne و F.arundinaceaهای گونه

D.glomerata ،B.tomentellus، A.cristatum  ،A.desertorum  گرفتند کیلوگرم در هکتار در مرتبه سوم قرار 500تا  300 تولید بذربا 

، S.montanumهای گونه در عملکرد بذرمیانگین محدود است و  برای تولید بذر در شرایط دیمات منتشر شده گزارش در مقابل .(2)جدول

A.desertorum، B.tomentellus  وA.cristatum عملکرد  میانگین 2. با توجه به داده های جدول بوددر هکتار کیلوگرم  450تا  200 بین
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 هاگراس تولید بذرمیانگین در هکتار بود و به عبارت دیگر  کیلوگرم 670و  270آبی به ترتیب در شرایط دیم و در همه گونه های فوق بذر 

 برابر دیم بود.  5/2 تقریبا در شرایط آبی

 

 کشورمناطق آب و هوایی  3نتایج تولید بذر در برخی گونه های گراس ها در کشت آبی و دیم در 2جدول 

 رفرنس )کیلوگرم در هکتار( عملکرد بذر  نام ایستگاه  نام گونه ردیف

  دیم آبی   

1 Agropyrone desertorum  (1388و همکاران ) جعفری) 450الی 291 750تا  480 اراک 

2 Secale montanum  (1388)جعفری و همکاران  370 394 بروجرد 

3 Agropyrone cristatum  (1388)جعفری و همکاران  250الی 200 300الی  250 بروجرد 

4 Bromus tomentellus  (1388)جعفری و همکاران   697الی 410 کرج 

5 Bromus tomentellus  (1388)جعفری و همکاران  260الی 150 664الی 489  بروجرد 

6 Bromus persicus (1388)جعفری و همکاران   1100الی 780 کرج و بروجرد 

7 Dactylis glomerata  (1388همکاران )جعفری و   760الی 690 کرج 

8 Festuca arundinacea  (1388)جعفری و همکاران   1200الی 630 کرج 

9 Lolium perenne  (1388)جعفری و همکاران   722 کرج 

10 Lolium multiflorum  (1388)جعفری و همکاران   1396 کرج 

 

 تولید علوفه در لگوم های مرتعی در شرایط دیم ایران
 با بارندگی در شرایط طالقاناست. آمده  3ها در جدول لگومبرخی از  تولید علوفه در روی تحقیقات انجام شده بر خالصه نتایج حاصل از

متوسط تولید رقم  ارومیه، شرایط در(. 1363)مقدم گزارش شده در هکتاار در ساال  کیلوگرم 2000 کدییونجه رد عملک میلیمتر 556

 بارندگی با کردستان خرکه ایستگاه شرایط در(. 1369)اکبرزاده  دست آمدهکیلوگرم در هکتار ب 1636و  1970 به ترتیب قره یونجه و سلماس

 متوسط با آبسرد همند تحقیقات ایستگاه در (.1371)قصریانی، بود کیلاوگرم در هکتاار  1496همادانی یونجهعملکرد  میلیمتر 450 متوسط

 )پیمانی بود کیلوگرم در هکتار 1695و  1825 ترتیب بابه  و همادانی بنابعملکرد علوفه خشك کولتیوارهاایی بناام  میلیمتر 330 بارندگی

گزارش شده کیلوگرم در هکتار  1800میلیمتر عملکرد یونجه همدانی  263همچنین در شرایط بجنورد با بارندگی  (.1373فرد و ملکپور، 

 2800الی  2330( در شرایط دیم مراغه عملکرد قره یونجه را بین 1389ی )و فخرواعظ یسالك زمان .(1387، قادری و همکاران) است

ایستگاه  5گرامینه های مرتعی در گونه از  4ط یونجه و وص و مخلل( در کشت خا1392جعفری )گزارش کرده اند. کیلوگرم در هکتار 

کیلوگرم در  2408الی  1377یونجه همدانی را بین الص کشت خرد علوفه و بجنورد عملکآبسرد بروجرد، سمیرم، اسالم باد غرب ، همند 

ذخایر ژنتیکی توده های مختلف یونجه داخلی و خارجی  ( در ارزیابی1388گزارش نمود. در آزمایش دیگری جعفری و همکاران )هکتار 

 ندگزارش نمود 2211الی  900نجه همدانی را بین ، همدان و هومند عملکرد علوفه یواسالم آباد غربدر شرایط دیم ایستگاه های همدان، 

 .(3)جدول  تاسران همدان بوددیم که کمترین عملکرد مربوط به ایستگاه 
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های توده ( در ارزیابی1388جعفری و همکاران ) اسپرس در شرایط دیم به نسبت کم است.روی تولید علوفه  بر انجام شده نتایج تحقیقات

کیلوگرم در هکتار گزارش نمودند.  3110الی  1750عملکرد علوفه اسپرس را بین  ،اسالم آباد غرب و تبریز دیم در شرایطاسپرس مختلف 

ارزیابی مورفولوژیکی و ملکولی ذخایر توارثی اسپرس در شرایط دیم ایستگاه های سمیرم، تبریز،  ب( در1392جعفری ) در آزمایش دیگری

اکبرزاده  ه،یاروم مید طیدر شراکیلوگرم در هکتار را گزارش نمودند.  2560الی  1252 لوفه بینع عملکردمیانگین زنجان ، سنندج و خرم آباد 

اسپرس شهرکرد  واریکولتبیشترین و کمترین عملکد علوفه را در  اسپرس مختلف وارهاییکولت علوفه( در مقایسه عملکرد 1374)و ساالری 

رس در پکمترین عملکرد علوفه اس. گزارش نمدند هکتار در لوگرمیک 1217 دیتول با سبزوار واریکولت و هکتار در لوگرمیک 2136 دیتول با

 909الی  600و در شرایط دیم اسالم آباد غرب با ( 1375 ،باقری و همکاران) توسطکیلوگرم در هکتار  800الی  500مشهد با دیم شرایط 

  (.3)جدول  استشده  گزارش( 1383، و همکاران ایران نژاد)توسط کیلوگرم در هکتار 

دلیل آن  با این وجود تعداد منابع محدود است در شرایط آبی انجام شده استدر شبدرهای ایران تحقیقات در مورد تولید علوفه  ینبیشتر

 میکشت بصورت د ی( توسعه کشت شبدر قرمز را برا1373و همکاران ) فردی مانیپممکن است نیاز شبدرها به رطوبت بیشتر باشد. زیرا 

( در مقایسه ارقام 1388. با این وجود جعفری و همکاران )اند کرده هیکشورمان توص یسال برا در متریلیم 500از  شیب یمناطق با بارندگ در

چال از توابع شهرستان نور، استان مازندران )حوزه آبخیز واز( در و تودهای خارجی و داخلی شبدر قرمز و سفید در مراتع ییالقی کنگل

کیلوگرم  2000الی  1650کیلوگرم( و شبدر سفید )بین 4500الی  4100میلیمتر میانگین عملکرد شبدر قرمز ) 400و بارندگی  2350ارتفاع 

 (.3)جدول  علوفه خشك در سال( گزارش نمودند

 

 عملکرد علوفه برخی گونه های لگوم ها در شرایط دیم در مناطق مختلف آب و هوایی کشور  3جدول 

 دیمعملکردعلوفه   نام ایستگاه  نام گونه ردیف

 در هکتار( کیلوگرم)

 رفرنس

همدانی ونجهی 1  (الف 1392،جعفری ) 2408تا  1377 و اسالم آباد سمیرم، بجنورد، هومند، بروجرد 

 (1388جعفری و همکاران ) 2211 الی 900 و تبریز اسالم آباد غربهمدان و هومند و  یونجه همدانی 2

 (1371،  قصریانی) 1497 کردستان همدانی یونجه 3

و قره یونجهسلماس  ونجهی 4  (1368، اکبرزاده ) 1970تا 1634 ارومیه 

 (1387، قادری و همکاران) 1800 بجنورد یونجه 5

 (1373،پیمانی فرد و ملك پور ) 1825 همند آبسرد یونجه بناب 6

 (1389یو فخرواعظ یسالك زمان) 2800الی 2300 مراغه قره یونجه 7

 ب(1392)جعفری ،  2560الی  1252 سمیرم، تبریز، زنجان ، سنندج و خرم آباد اسپرس 8

 1388)جعفری و همکاران ( 3110الی  1750 اسالم آباد غرب و تبریز اسپرس  9

 (1374)اکبرزاده و ساالری ) 2136الی  1217 ارومیه اسپرس 10

 (1375)باقری و همکاران،  800الی  500 مشهد اسپرس 11

 (1383، و همکاران ایران نژاد 909 یال 600 اسالم آباد غرب اسپرس 12

 1388جعفری و همکاران  4500الی  4100 نور مازندران  شبدر قرمز 13
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 1388جعفری و همکاران  2000الی  1650 نور مازندران شبدر سفید  14

 

 ایرانتولید بذر در لگوم های مرتعی 
جام ندر شرایط آبی اتحقیقات  هار محدود است و عمدیتعداد منابع منتشر شده در مورد عملکرد بذر لگوم ها بسبر خالف عملکرد علوفه 

، (1396و همکران،  زاده یواد)در هکتار کیلوگرم  900الی  600 بینآبی کرج در شرایط یونجه بذر  میانگین عملکرد. (4)جدول شده است

 کردالغری پناهییاسوج  یآب شرایط (. در1392و همکاران، عبادوز )آبی اهواز گزارش شده  شرایط درکیلوگرم در هکتار   657الی  400بین 

تاسران  تحقیقات مقابل، در شرایط دیم ایستگاه درگزارش نمود. کیلاوگرم در هکتاار  498الی  487بین  یونجهبذر عملکرد ( 1384) ترابی و

  (.4)جدول ( 1388و همکاران ، جعفری )است شده گزارش کیلوگرم در هکتار 107الی  85 بینبذر یونجه همدانی عملکرد همدان میانگین 

عملکرد شهرکرد در آبی  شرایط کشت( در 1392) رفیعی الحسینیو  تدیننیز محدود است اسپرس  تولید بذر نتایج تحقیقات انجام شده برای

 627الی  100باقری و کوچکی، در شرایط آبی مشهد عملکرد بین  کیلوگرم در هکتار گزارش نمودند. 845الی  300اسپرس را بین بذر 

در آزمایش دیگری اسپرس تاکید داشتند. بیشتر در و بر نقش زنبور عسل در گرده افشانی و تولید بذر  کیلوگرم در هکتار را گزارش نمودند

کیلوگرم در هکتار را گزارش  766الی  515عملکرد در شرایط کشت آبی کرج در ارزیابی ذخایر توارثی اسپرس  (1395)، و همکاران جوادی

عملکرد بذر اسپرس در شرایط آبی را ب( 1392، جعفری )آبادسمیرم، سنندج و خرمدیم های ایستگاهدر آزمایشات منطقه ای در نمودند. 

جموع عملکرد بذر اسپرس در در م(. 3)جدول  گزارش نمودند  300الی 133کیلوگرم در هکتار و در شرایط دیم بین  625الی 450بین 

بود ولی در کشت دیم اگرچه عملکرد بذر اسپرس به نسبت کم بود ولی در مقایسه با عملکرد بذر یونجه یونجه شرایط آبی کم و بیش مشابه 

 بیشتر بود. 

، شبدر توت فرنگی و ( ارقام و تودهای خارجی و داخلی شبدر قرمز و سفید1388جعفری و همکاران ) ،شبدرهادر بررسی عملکرد بذر در 

 148الی 58کیلوگرم( و شبدر سفید )بین 430الی 330شبدر قرمز ) بذر عملکردبررسی نمودند و  آبی کرج کشت در شرایط دیشبدر هیبری

 300الی  175)بین Trifolium hybridumآلسیك   کیلوگرم( و شبدر180تا  106) Trifolium fragiferum، شبدر توت فرنگی کیلوگرم(

 (.4کیلوگرم در هکتار گزارش نمودند )جدول 

در هکتار بود در حالیکه در شرایط دیم عملکرد  کیلوگرم 600میانگین کل عملکرد بذر یونجه در شرایط آبی  4با توجه به داده های جدول 

با تولید شود. زیرا در شرایط آبی انجام  یونجهتولید بذر شود و به همین دلیل توصیه می بودوگرم در هکتار کیل 200الی  100بین  یونجه بذر

هکتار دیمزار کم  40تا هکتار( در  کیلوگرم 15)بذرکار خطی و مصرف با توان از طریق کشت مکانیزه در هکتار مییونجه کیلوگرم  600

 کم بازده هزار تومان است برای بذرپاشی هر هکتار دیمزار 25تا  20قیمت هر کیلوگرم بذر یونجه که بین با توجه به بازده را زیر کشت برد. 

و باشد و از طرفی ممکن است بعلت خشکسالی بذرها سبز نشوند و یا خشك شوند هزار تومان اعتبار فقط برای خرید بذر می 350نیاز به 

و از جمله چالش  شودتوسط کشاورزان استقبال میدیمکاری یونجه کمتر که به همین جهت  یا در کشت پاییزه در اثر سرما از بین بروند

 . های علوفه کاری در مراتع می باشد
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 مناطق مختلف آب و هوایی کشور  ها در های لگومنتایج تولید بذر در برخی گونه 4جدول

 رفرنس    عملکرد بذر )کیلوگرم در هکتار(  نام ایستگاه  نام گونه ردیف

   دیم  آبی   

 1396و همکران،  زاده یواد)  900 یال 600 کرج Medicago sativaیونجه  1

 (1392و همکاران )عبادوز )  657الی  400 خوزستان Medicago sativa یونجه 2

 (1384ترابی) و کردالغری پناهی)  498الی 487 یاسوج Medicago sativa یونجه 3

 (1388)جعفری و همکاران  107الی  85  همدان Medicago sativa یونجه 4

 (1392)رفیعی الحسینیو  تدین)  845الی  300 شهرکرد Onobrychis sativa اسپرس 5

 (ب 1392جعفری )) 300الی 133  625الی 450 سنندج، سمیرم و خرم آباد Onobrychis sativaاسپرس  6

 (1395، و همکاران جوادی)  766الی  515 کرج Onobrychis sativa اسپرس 7

 (1374، )باقری و کوچکی  627الی  100 مشهد Onobrychis sativa اسپرس 8

 (1388)جعفری و همکاران   430الی 330 کرج Trifolium pratensشبدر قرمز 9

 (1388)جعفری و همکاران   148الی 58 کرج Trifolium repens فیدبدر سش 10

 (1388)جعفری و همکاران   180تا  106 کرج  Trifolium fragiferumبدرش 11

 (1388)جعفری و همکاران   300الی  175 کرج Trifolium hybridumشبدر 12

 

 چالش های استقرار بذر در مزرعه

ولی استقرار بذر در مزرعه  بدست آمدهعلوفه تکنولوژی بذر و استقرار گیاهان و  یولوژیزیفاگرچه امروزه پیشرفت علمی زیادی در مورد 

های وحشی به سبب رکود و بذر برخی از گونهمطلوب زنی عدم جوانهعلل  کماکان یکی از مشکالت زراعت علوفه در کشورمان می باشد

پراکنش  وکم  یبارندگ در مناطق بامخصوصا در سبز شدن بذرها  یکنواختیعدم استقرار و نا( آنها است که موجب Dormancyخواب بذر )

عالوه بر خواب فیزیکی )مقاومت مکانیکی پوسته( و فیزیولوژیکی )هورمونی، عدم بلوغ جنین(، وقوع . شود یم رانیمانند ا کنواختینا

پدیده خواب (. 1391اندازد )علیزاده و نصری، نیز جوانه زنی بذر را به تاخیر می (After-ripening)رسی های ثانویه و پدیده پسخواب

آید که بذر را تا آماده شدن شرایط الزم جهت جوانه زنی و استقرار در مقابل در شرایط طبیعی مزیتی اکولوژیك به حساب میرچه اگبذر 

عامل در اینصورت خواب بذر در سطح انبوه باشد گونه مرتعی زراعت  هدفکند. اما هنگامی که شرایط سخت زیست محیطی حفظ می

  ی رفع شود.و بایستی بنحو محدود کننده است

شکستن خواب در خصوص  باشد.یآنها م یشکستن خواب و بهبود جوانه زن یاز چگونگ یعدم آگاه یوحش یهامشکل عمده در گونه

نتایج تحقیقات منظم ، ISTA (1999) و IPGRI (1997) مراکز معتبر جهانی فعال در مسئله بذر نظیر با اعمال تیمارهای اختصاصی،بذر 

ی پیش متوجه شد که مناسبترین دما جاشیر جوانه زنی بذربررسی ( در 1374هاشمی)بررسی منابع داخلی مدرسدر اند. کردهخود را منتشر 

مکانیکی و اسیدی( بر جوانه زنی بذر ) یدهبررسی اثرات سرمادهی و خراش در( 1374. رزبان حقیقی)استماه  2به مدت درجه  3-5تیمار 

نوروزک متوجه در گیاه ( 1376) خداپرستحسینی و  جوانه زنی را افزایش داد. تیمار اسید سولفوریك درصد با Lotus corniculatusگیاه 
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درجه سیر نزولی پیدا کرد. حداکثر جوانه زنی  24تا و بعد از آن  درجه روند صعودی داشت 12 جوانه زنی از دمای صفر تادرصد که  دشدن

( در بررسی شکست خواب برخی از گونه های مرتعی و داروئی موجود در بانك ژن 1383)نصیری و همکاران درجه مشاهده شد.  4-8در 

 توصیه نمودند.  گرادسانتی 4دمای روز و  30، تیمار سرمادهی مرطوب به مدت ایران منابع طبیعی

جوانه  تیتقو یراه حل برا كیباشد است که اغلب به عنوان  یم نگیمیروش پرا یوحش اهانیبذر گ یجوانه زن كیتحر یاز روش ها یکی

 نگیمیروش پرا در(. Butler et al., 2009است ) دیمف زین پیر شده یبذرها یبرا یوحش یعالوه بر بذرها نگیمیرود. پرایبذر بکار م یزن

چه شود و شهیمانع از ظهور رکه  ندیمانوبت جذب طرحدی شوند تا  یم ساندهیخ یاسمز سلیپتان یدارا یهامحلولآب و یا بذرها در 

 عیاز جمله ظهور سر یاریبس یایمزا یدارا نگیمیپرا(. (Taylor et al., 1998شوند یو خشك م رندیگیبذرها در معرض هوا قرار مسپس 

 نگیمیمختلف پرا یهاروش .است یو کاهش مدت زمان جوان یزندرصد جوانه شیافزا و و استقرار اهچهیرشد گبهبود  ،گیاهچه کنواختیو 

 .Nawaz et alگزارش شده است ) یاهیگ یهادر گونه نگیمیو هورمونال پرا منگیاسموپرا نگ،یمی، هالوپرانگیمیدروپرایهاز قبیل بذر 

، 22، 70، 40، 37 شیکه موجب افزا یمختلف داشته است بطور یعملکرد محصوالت زراع شیدر افزا یبذر نقش مهم نگیمیپرا .(2013

  (Harris et al., 2005) ذرت، سورگوم، ارزن، و نخود شده است، گندم، جو، برنج اهانیدر گ بیبه ترتمحصول  یدرصد 20و  50، 56، 31

، و خشکی های مختلف مثل شوریتنشگیاهان به  مقاومتباال بردن های مختلف خواب شکنی و پرایمینگ بذر و اخیرا در کنار روش

( 2014و همکاران ) Bagheri ابداع شده است.بعنوان روشی غیرتهاجمی و غیرمخرب  روش مغناطیسی کردن بذر و یا آب آبیاریاستفاده از 

خصوصیات جوانه زنی  مغناطیسی براز میدان مغناطیسی تاثیر مثبت میدان و یونجه  Agropyron elongatumبا عبور دادن بذر مرطوب 

  در مزرعه مشاهده نمود.مطلوب آن و استقرار بذر 

 

 مرتعی و لگوم های تولید بذر گراس هاچالش ها و مشکالت 
  .عدم وجود متقاضی جهت خرید بذر گراس ها عامل محدود کننده تولید بذر می باشد 

  ها  قیمت و با توجه به افزایش هزینه هزار تومان است 23گران بودن هزینه تولید بذر و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم بذر یونجه

  فروش بذر گراس ها نیز در همین حدود است 

  زیر کشت دیمزارهای کم بازده به  سطحبرنامه ریری توسعه  عدم وتوسط تولید کننده بذر های مرتعی بذر گونهعدم پیش بینی نیاز به

 علوفه کاری

 مرتعی در بخش دولتی و خصوصی  عدم وجود تخصیص یارانه کافی و تضمین خرید بذر گیاهان 

 های مرتعی مادری و گواهی شده در مورد گونهاستاندارد های تولید بذر  و رعایت عدم وجود 

 مثل خواب شکنی و پرایمینگ بذر و پوشش دار کردن  عدم استفاده از فن آوری های جدید در تولید و فرآوری بذر گیاهان علوفه ای

 بذرها

 اصالح شده  های مرغوب و رتعداران به بذرعدم دسترسی کشاورزان و م 
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 کلی نتیجه گیری

موجب پایداری و افزایش قابلیت تولید آن اکوسیستم های مرتعی گونهدر تنوع ها بر پایه تنوع ژنتیکی استوار است. های اصالح گراسروش

 بلکه باشدتکثیر انبوه بذر آنها به تنهایی کافی نمیو  های برترها جمعیتاصالح و معرفی. بنابراین (Tilman & Wedin, 1996) گرددمی

در گیری های دورگهای پرمحصول در خزانهتولید گردد. برای اینکار الزم است بذر جمعیت های برترارقام ترکیبی متشکل از تودهبایستی 

طلوب در آنها تجمع پیدا نمایند. نکته قابل ذکر های مژن ،افشانی آزاد بین آنها و افزایش هتروزیس نسبیکشت شوند تا با گردهشرایط آبی 

دهی کود، زراعی کاشت و استقرارهای بهاعمال روشبا باشد بلکه باید ها به تنهایی کافی نمیاین است که به نژادی بمنظور اصالح بذر گراس

 را تولید نمایند.  ت و با دوام و پر بازدههای ارزان قیمو مدیریت صحیح ارقام جدید مورد بهره برداری قرار گیرند تا بتوان چراگاه

بقیه  متوسط عملکرد بذر( بیشترین عملکرد بذر در گونه چچم یکساله بدست آمد. 1388جعفری و همکاران )با توجه به نتایج تحقیقات 

 (L.perenne)یچچم دائم، (F.arundinacea)فستوکا بلند های در گونه هاکمتر بود. اگرچه برخی اکسشنکیلوگرم  1000از ، هاگونه

 Wagonerکمتر از یك تن بودند. مشابه این نتایج بقیه گراس ها  بذر  عملکرد متوسط عملکردهای باالتر از یك تن نیز داشتند ولی عموما 

 1000از ، همیشه هاگراس گونه گرامینه چندساله نشان داد که متوسط عملکرد بذر 27آزمایش روی  51( در بررسی منابع بر روی 1990)

یپ رویشی یکساله و چندساله را مربوط به تی چندساله س هاعملکرد بذر در گرا پایین بودندالیل ایشان . است کیلوگرم در هکتار کمتر

 از فتوسنتز برای زنده مانی و زمستان گذرانی گیاه در ریشه ذخیره های چندساله نیمی از انرژی بدست آمدهداند. زیرا در گونهبودن آنها می

 1388جعفری و همکاران )بر اساس نتیجه گیری ایشان و رسد. با اینحال، شود و تنها بخشی از انرژی تولیدی به مصرف تولید بذر میمی

 ای از طریق گزینش و اصالح نباتات وجود داردگیاهان علوفهبرخی از گونه های افزایش عملکرد بذر  امکان

چندین و سایر منابع منتشر شده تاکنون ( 1388، ها و مراتع )جعفری و همکارانتحقیقات جنگلدر موسسه با توجه به مطالعات انجام شده 

این اند. شناسایی شدهنیمه استپی ایران دارند استپی و  مناطق مختلف آب و هواییی خوبی به سازگارکه لگوم ها و گراس ها از  گونه مرتعی

کیلوگرم درهکتار در  2000الی  1000سازگاری خوبی دارند و بین میلی متر در سال  300بارندگی های باالی مناطق با  درعمدتا ها گونه

تومان  900کیلوئی ( 1397در حال حاضر )سال سال علوفه خشك تولید می نمایند. اگر قیمت هر کیلو گرم علوفه خشك بر مبنای یونجه که 

میلون تومان و در طی چندین سال  5/1الی  1ه  بطور متوسط سالی بین کاری در اراضی کم بازداست در نظر بگیریم بازای هر هکتار علوفه

محقیقین توانسته اند برخی دارند ،  کشورمامشابه شرایط جهان که  نیمه خشكدر سایر کشورهای شود. متوالی عاید کشاوزر و مرتعدار می

البته شناسایی و  .Cerpo, 2000)) سازگاری دارندمیلی متر  300بارندگی سالیانه بیش از نمایند که به معرفی ، و لگوم هاها های گراسگونه

و با کودهی و مدیریت صحیح شوند و مستقر ه درستی کاشته معرفی گونه های برتر به تنهایی کافی نمی باشد و الزم است این گونه ها ب

  .دلید نماینه و بادوام و پر بازدهی را توهای کم هزینبرداری قرار گیرند تا بتوان چراگاهمورد بهره

بدست آمده ولی استقرار بذر در مزرعه علوفه تکنولوژی بذر و استقرار گیاهان ی و ولوژیزیفاگرچه امروزه پیشرفت علمی زیادی در مورد 

در ایران دارای تیپ رشد وحشی  علوفه ای ایران می باشد. اکثر گونه های مرتعی واراضی دیم کماکان یکی از مشکالت تولید علوفه در 

 تمشکالاز  یوحش یهاگونه  یو بهبود جوانه زن بذر شکستن خواب یاز چگونگ یآگاهو  باشندعمدتا دارای خواب بذر و دورمانسی می

بذر در کشور  دیتول یهااز چالش یکیهستند نامرغوب  عمدتاکه  یوحش یهاگونه استفاده از بذر نیبنابرا .استقرار آنها می باشد عمده در
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بذر بصورت انبوه تشکیل بانك  دیدر تول استفاده نمود. یزراع اهانیمشابه گ یاز استانداردها اهانیگ نیا یتوان برا ینم رایز است رانیا

تا بتوان با اشخاص حقیقی و حقوقی  باشدیم یضرور یمرتع اهانیفعال و موسسات ذیربط در امر تولید بذر گ یاطالعات افراد و شرکت ها

 ( قرارداد منعقد گردد.ربطیبذر استاندارد )با نظارت موسسات ز ریجهت تولید و تکث

ببینند و در طول مدت زمستان شوک سرما را  های بیشتر بتوانندباشد تا با تولید پنجهفصل پاییز می برای تولید بذرها گراسشت ازمان ک

کشت در عمق مناسب  و Glyphosateمثل  های قبل از کاشتکش. استفاده از علفهای بارور تولید نمایندبعد ساقهدر سال  ددنوورنالیزه ش

 500در مناطق بارندگی کمتر از  شود.توصیه میبسته به نوع گونه کیلوگرم  15تا  5 تراکم بذرمتر و سانتی 2تا  1ر عمق ذبا توجه به سایز ب

باشد  کم بازدهدیم اراضی تولید علوفه و احداث چراگاه در صرفا اگر هدف  ولیاشد بصورت کشت آبی بباید مزرعه تولید بذر میلی متر 

در مورد لگوم ها بیشتر منابع منتشر شده  زمان کشت یونجه  اجرا گردد.میلی متر  300ها را در مناطق با بارندگی بذرپاشی گراس نتوامی

وده اند. منتهی با تغییر اقلیم و عدم بارندگی کافی در فصل بهار ممکن است مزرعه خشك شود و در اند نمدیم را اوایل  بهار توصیه کرده

 استفاده کرد در این روشاین راستا می توان در مناطق معتدل کشت را در فصل پاییز انجام داد و در مناطق سردسیر از روش کشت انتظاری 

نمی زنند و در حات  جوانهدمای پایین بذرها وع سرما انجام میگیرد، به نحوی که به دلیل شر همزمان باپاییز و فصل در یونجه کاشات بذور 

ولی در فصل بهار، به محض افزایش دما، رویش آنها آغاز گردد. با این ترتیاب، حاداکثر اساتفاده از رکود در خاک باقی می مانند 

 .ای تازه روییده از بذر به عمل خواهد آمده هاای بهاره برای جوانه زدن بذور و استقرار پایهبارنادگی

 

 منابع

شماره 1368م. اکبرزاده،  شریه  شرایط دیم ارومیه ن سی میزان تولید علوفه ارقام مختلف یونجه در  سه تحقیقات جنگلها و . 63. برر س مؤ

 مراتع.

و  ها جنگل قاتیسسه تحق مؤانتشارات  . هیاروم مید طیدر شرا اسپرس وارهاییکولتعلوفه  دیتول سهیمقا .1374 ا.، و ساالری م.، اکبرزاده

 تهران. ص 54 ران،یا مراتع

 در شرایط دیم کودهای ازته و فسفره برعملکرد علوفه اسپرس مختلف سطوح بررسی. 1383، م. فرشادفرو  ر، فرامرزی، ح. ، ایران نژاد

  6شماره  ایران جله علوم زراعیم

مشهد در  ( در منطقهOnobrychis viciifolia scopدر تولید بذر اسپرس ) و تراکم عسل زنبور نقش. 1374باقری ع. و کوچکی، ع. 

 .98 –92ص  9. مجله علوم و صنایع کشاورزی شماره اسپرس افشانی گرده

خراسان.  . اثر تراکم های مختلف کاشت و غالف بر عملکرد علوفه اسرس در شرایط دیم شمال1375باقری ع.، گنجعلی، ع. و گریوانی . 

 .134 – 126ص  10مجله علوم و صنایع کشاورزی شماره 

 صفحه. 174. مرتع. مرکز نشر دانشگاهی. تهران 1380پازوکی، م. 

ه، جونیدو رقم  یدیبذر علوفه تول یفیو ک یبر عوامل کم یز مغزینقش فسفر و عناصر ر یبررس.  1386م .  ی،خ و تراب یکرد الغر یپناه

 ران، یعلوم خاک ا ی کنگرهین دهم
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شماره 1373ب.  پیمانی فرد، ب. و ملك پور، شریه  ستپی دماوند. ن سه میزان تولید علوفه ارقام یونجه در منطقه نیمه ا سه 116. مقای س . مؤ

 تحقیقات جنگلها و مراتع.

 . به زراعیرس در منطقة شهرکردمختلف اسپ بررسی ویژگی های کمی و کیفی علوفه در اکوتیپهای. 1392، م. رفیعی الحسینی، ع. و تدین

 52الی  39ص  15کشاورزی، شماره 

ها بر عملکرد و کیفیت علوفه در شرایط الف. گزارش نهایی پروژه بررسی اثرات کشت مخلوط یونجه چندساله با گراس1392جعفری ع.

 ور، تهرانمنطقه آب و هوایی کشور انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کش 5دیم 

منظور اصالح و معرفی ارقام به .Onobrychis sppب. ارزیابی مورفولوژیکی و ملکولی ذخایر توارثی جنس اسپرس1392جعفری، ع. 

 014-09-09-87-04بازده ایران گزارش نهایی طرح جامع تحقیقاتی کد مصوب:مناسب برای دیمزارهای کم

، ، گزارش نهایی طرح ملی های مرتعی فستوکوئید و پانیکوئیدکیفی گرامینه ارزیابی و اصالح ژنتیکی صفات. طرح جامع 1390جعفری، ع. 

 انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوری

ه تحقیقات . پروژه جمع آوری، شماسایی، ارزیابی و حفاظت از بذر گیاهان مرتعی، گزارش نهایی طرح ملی انتشارات موسس1396جعفری، ع. 

 جنگل ها و مراتع و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوری

 95-76ص  . نقش گراسها و لگوم ها در تولید علوفه. اولین همایش ملی گیاهان علوفه ای کشور، کرج 1384. .جعفری، ع

گزارش  "های مرتعی گراسها و لگومها. طرح جامع مطالعات ژنتیکی و اصالح گونه 1388جعفری، ع.، مداح عارفی، ح. و قمری زارع، ع. 

، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و سازمان تحقیقات 678/88ها علمی کشور، شماره فروست نهایی طرح خاص سازمان پژوهش

 آموزش و ترویج کشاوری

ارزیابی مقدماتی و حفاظت بذور گیاهان . پروژه ملی جمع آوری، شناسایی، 1395جعفری، ع.، مداح عارفی، ح.، علیزاده، م.، نصیری، م. 

انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و سازمان  0-09-09-89053مرتعی به منظور تقویت بانك ژن )فاز سوم(، شماره مصوب: 

 تحقیقات آموزش و ترویج کشاوری

زراعی و کیفیت علوفه در جمعیت های مختلف ارزیابی تنوع صفات . 1395، م. و امیرخانی، ر. رمضانی یگانه، ع. جعفری.، ح، جوادی

  .417-429، صفحه 3، شماره  23پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد  -( فصلنامه علمیOnobrychis sativa) اسپرس زراعی

، آزمایشگاهی در شرایط Benth .Salvia leriifolia نوروزک بذر گیاه زنیبر جوانه محیطی . اثر عوامل1376، م ح. ، م. و خداپرستحسینی

 . 46-42، ص37فصلنامه پژوهش و سازندگی

 ، ص29سازندگی،  فصلنامه پژوهش و .Lotus corniculatus در گیاه بذور سخت زنیجوانه به . تحریك1374رزبان حقیقی، احمد. 

40-44.. 

 برنامه ریزی کاشت معاونت دست مراتع به پرشیب و بازده کم دیمزارهای تبدیل دستورالعمل 1388سازمان جنگل ها ، مرتع و آبخیزداری. 

 418 شماره جمهور شریه رییس راهبردی نظارت و
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ا  یجله علمم( )دیم ونجهی قره ی علوفه عملکرد بربذر و فواصل خطوط کاشت  زانیم اثر.  1389ی، ع. فخرواعظی، ع. و زمان سالك

 71- 82صفحه 16هرز، شماره  های علف وی زراع اهانیگ ولوژییزیاکوف یپژوهش

ای مناسب و تأثیر روش کاشت انتشارات موسسه تحقیقات .افزایش ظرفیت تولید مراتع از طریق انتخاب گونه های علوفه 1352صیّادی، م.

 جنگلها و مراتع.

 Medicagoاثرات الگو و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه یونجه رقم مساسرسا ).. 1392 .قو فتحی . عراهنما، . غعبادوز 

sativa L64الی  53صفحه  36شماره  ( در شرایط آب وهوایی جنوب خوزستان 

. سیمای تکنولوژی بذر با تأکید برگیاهان منابع طبیعی. انتشارات موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و 1391علیزاده، م. ع. و نصیری، م. 

 ص. 197بذر. 

مراتع. جلد اول، مراتع نیمه استپی و کوهستانهای مرتفع ایران. انتشارات موسسه . تعیین میزان علوفه قابل برداشت 1394فیاض، م. و بیات، م. 

 تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور.تهران

شتیمقا .1387. م، یوسفی.، ان عیگزانچ.، غ یقادر ابان یقات مرتع و بیرون تحقیآگروپا ونجه وی یسه عملکرد علوفه کشت مخلوط و تك ک

 .268-256ص  15شماره  رانیا

 .. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع85مقایسه عملکرد یونجه های چندساله در شرایط دیم کردستان. نشریه . 1371.قصریانی، ف

 .40-34ص  29جاشیر، پژوهش و سازندگی،  در بذرگیاه زنیجوانه فیزیولوژیکی مانع رفع(. 1374مدرس هاشمی، مجتبی.)

. تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان جنگلی و مرتعی، Poaگونه جنس  7. مهمترین صفات موثر در عملکرد 1385و جعفری، ع.  .مرادی، پ

 .31-25: 14 شماره

های موجود . بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر برخی از گونه1383نصیری، محسن، مداح عارفی، حسن و عیسوند، حمیدرضا. 

 .183-163(، ص2) 12بع طبیعی. تحقیقات ژنتیك و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران در بانك ژن منا

 ونجهیبذر  دیتولبر  یاریکم آب طیتحت شرا نیسیو گال كیلیسیسال دیاثر اس یبررس 1396ی،س. طاهر ریم . و م ،یسراجوق، پ، زادهی واد
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Challenges of seed production for cultivation of rangeland species in Iran 
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Abstract  

Iran with annual precipitation of 252 mm (one-third of the world’s average precipitation) is situated in 

one of the most arid and semi-arid regions of the world. Drought effects coupled with growth of 

population and the development of industrial activities has led to more intensification of desertification.  

There are 12 million ha dryland farming in Iran. Out of it 7 to 8 million ha are suitable for dryland 

farming systems and the rest of 4 to5 millions ha are low efficient lands that they are not suitable for 

grain crop production and so, they are suggested to cultivation of grass and legume forage species. Due 

to insufficient fodder in the country, increasing of forage cultivation in rangelands and dryland farming 

systems are in high priority for livestock nutritional requirements. In sustainable agriculture, In addition 

to forage capability of high yielding, their seed production is also of great important and it is one of the 

most important goals in breeding improved new varieties. Since, the high-yielding and palatable forage 

varieties have to potential to produce higher seed to developing of new areas of degraded rangelands and 

low efficient dryland farming. Here in Iran, in many rangeland rehabilitation projects, the farmers use 

the seeds of wild species with low performance for cultivation. This is due to insufficient seeds quantities 

of improved verities. The seeds of such species usually have seed dormancy and low germination and 
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led to heterogeneity in the field establishment. In this paper the published literature conducted on grass 

and legume species adaptation and their seed production in Iran are reviewed and causes of their weak 

establishment of species in the field are discussed. Some strategies for high quality seeds production are 

suggested as one of the most urgent for sustainable exploit soil and water resources. 

Key Words: Grasses, Legumes, low efficient dralan farming, forage production 

 


