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شی يای چندساله در مناطق مختلف روعلوفه یهايابوتهن يترهای مهمجمعيت ارزيابی درصد استقرار
 استان خراسان رضوی

 3 علی اشرف جعفری ،2حسين توکلی ،1*علی محبی 

 ايران ،موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران استاديار پژوهشي، بخش تحقيقات مرتع،1

 ايران ،سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي استاديار پژوهشي2

 ايران ،تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهرانپژوهشي، بخش تحقيقات مرتع، موسسه استاد 3

 چکيده

ريب ر عوامل تخت اقليمي و ديگرويه، تغييرا بي يهايبرداربهرهدر اثر عوامل مختلف از جمله سطح قابل توجهي از مراتع کشور 

ري يجاد پايدابراي ا. ستبه شدت کاهش يافته اا هآنيافته و بخش مهمي از گياهان مرتعي در معرض خطر قرار گرفته و يا جمعيت 

 از اولويت تقراراسکشت و  يهاوهيشمناسب و يافتن بهترين  يهاگونهاز طريق انتخاب  هاآناصالح و احياء ، در اين گونه مراتع

مله طرح بيعي از جطات منابع حاصل از طرح تحقيقاتي انجام گرفته شده در بخش تحقيق جينتالذا با توجه به  ؛برخوردار است ياژهيو

، هانآهاي موجود سشنهمراه با اک علوفه اي چند ساله، يابوته يهاتيجمع نيترمهمتحقيقاتي علوفه قابل برداشت مراتع کشور، بذر 

ستقرار درصد اطالعه مبه منظور بررسي و . آوري گرديدمناسب جمع يهاخيتاردر  خراسان رضويين از مناطق مختلف مراتع استا

 ازمده و آله اجرا در هاي کامل تصادفي در سه تکرار در شرايط مزرعه به مرحگياهي، آزمايشي با طرح بلوک يهاگونهجمعيت 

آزمون دانکن ا ب هانيانگيمو مقايسه   sasافزاربا استفاده از نرم هادادهعمل آمد. تجزيه و تحليل برداري به يادداشت مورد نظر  تصف

رتر ه سفيد از نظر استقرار بهاي عجوه و سلمکي ساقگونه مورد مطالعه يهااکسشنين باز ه ک صورت پذيرفت. نتايج حاصله نشان داد

مناطق  راي احياءب؛ لذا ادهاي مورد آزمايش، عجوه سازگاري بهتري را نشان دگونهاز بقيه نشان دادند و در مجموع از ميان تمام 

 .رسديماي مناسب به نظر خشک گونه

  .درصد استقرار ،خراسان رضوياي چندساله، علوفه يهايابوته ،جمعيت ارزيابي، دی:يهای کلواژه
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  مقدمه

تغييرات اقليمي و ديگر عوامل تخريب  ،رويهبي يهايبرداربهرهدر اثر عوامل مختلف از جمله مراتع کشور ز سطح قابل توجهي ا

براي ايجاد پايداري . به شدت کاهش يافته استا هآنيافته و بخش مهمي از گياهان مرتعي در معرض خطر قرار گرفته و يا جمعيت 

کشت و استقرار از اولويت  يهاوهيشمناسب و يافتن بهترين  يهاگونهاز طريق انتخاب  هاآناصالح و احياء ، گونه مراتع در اين

برخوردار است. يکي از مشکالت موجود در اين امر نبود اطالعات کافي در مورد چگونگي تغييرات فصلي و تجمع ماده  ياژهيو

وهوايي گوناگون داراي پايداري است که در شرايط آب ييهاگونه يامزرعهد دانش کافي در زمينه راهکارهاي کشت خشک و نبو

وارداتي  يهاگونهبومي نسبت به  يهاگونهاز اين لحاظ به اعتقاد اکثر متخصصان مرتع،  ؛بوده و از توليد مناسبي برخوردار باشند

نبود ، در اصالح مراتع فرسوده هاآنو عدم استفاده از  هاگونهاين  يريکارگبه يهاتيمحدود نيترمهمولي از  ؛شونديمترجيح داده 

موجود در هر ناحيه اکولوژيکي، چگونگي کشت و کار و نحوه مناسب استقرار و کمبود دانش در خصوص  يهاتودهشناخت کافي از 

مرتعي بومي، سازگار و پرتوليد در  يهاگونهلذا شناخت  ؛تفي اسو سرانجام عدم وجود بذر مناسب و کا هاآنشناختي بوم يازهاين

اصالحي و احيايي موجب رونق مراتع کشور شده که ضمن کمک به مساعد شدن  يهاپروژهدر  هاآنمتفاوت و استفاده از  يهاعرصه

به  توانديموهوايي را نيز ر هر ناحيه آبد برداران، افزايش توليد علوفه در مراتع و افزايش درآمد دامداران و بهرههاگونهرشد ساير 

برنامه راهبردي بخش تحقيقات مرتع يکي از نکات مورد توجه برنامه جامع اصالح و  چارچوبداشته باشد. اين موضوع در  دنبال

 مختلف پيش بيني شده است.  يهاپروژهکه در قالب  استاحياء مراتع کشور 

يا  رين جمعيتبرت ،د بررسيچند ساله مهم مور ايهاي بوتهاز بين جمعيت( ودند از: الفترين فرضيات اين تحقيق عبارتند بمهم

 هايحت تنشوليه رشد و تادر طول مراحل  هاگونهها قدرت رقابت با ساير ب( آيا اين گونه ها از نظر استقرار کدامند؟جمعيت

 ؟باشنديممحيطي مختلف را دارا 

با هدف تقويت  هاآنهاي نادر و تکثير آوري بذر گياهان مرتعي در قالب طرح ملي با هدف حفظ و حراست از گونهدر ايران جمع

پالسم با هدف تکثير طرح حفظ ژرمن آمد. همچني کشور به اجرا در يهااستانبانک ژن در شرايط مختلف اکولوژيک در اغلب 

همچنين در ايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد از بدو يستگاه همند مورد اجرا گذاشته شد. در ا ابيو کمگياهان مرتعي با ارزش 

( مورد ارزيابي قرار گرفتند و از ميان کولتيوارهاي مختلف داخلي و خارجي، کولتيوار رقم 52ه )تأسيس، ارقام مختلف يونج
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عالوه بر آن، کشت گياهان خانواده گندميان  ؛ه شناخته شده استبهترين رقم از نظر توليد علوف ،( با مبدأ ترکيه2122رقم ) يکريسار

بررسي . اي در سطح وسيع انجام گرفته که با موفقيت همراه بوده استمشاهده به صورتها نيز ها و آگروپايرون، بروموسsecleمانند 

پالسم تحت عنوان حفظ و نگهداري ژرمديگري در ايستگاه چالکي توسط مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان 

مقادير  هاسالدر اين  ؛هجري شمسي صورت گرفته است 1328 يهاسالگياهان مرتعي انجام گرفت. تالش براي بذرکاري مراتع در 

در تعداد کارشناسان و کمک کارشناسان ايراني  لهيبه وسغربي امريکا وارد ايران شد و  يهاقسمتهاي مختلف از زيادي بذر از گونه

ها از جمله انواع مختلف کشت شد. گزارشات موجود حاکي از آن است که تعداد زيادي از گونه يهااستانها و در زيادي از ايستگاه

مستقر  يبه خوبدر سال  متريليم 360ها از موفقيت خوبي برخوردار بودند و توانستند در مناطق با بارندگي بيشتر از گندميعلف

کم و بيش مطالعاتي انجام ا اي نيز در کشور مهاي گونهها و تنوع جمعيتهاي گياهي و ويژگيص سازگاري گونهشوند. در خصو

ها و سازگار توسط محققين موسسه تحقيقات جنگل يهاگونهگرفته است. اولين اقدامات براي شناسائي، بررسي سازگاري و معرفي 

( 1363(، پيماني فرد و همکاران )1346هاي معرفي شده توسط باباخانلو )به گونه توانيمکه از اين ميان  ؛مراتع صورت گرفته است

هاي مرتعي را در مناطق هاي استقرار و سازگاري تعداد زيادي از گونهروش ،(1370ل )سندگ اشاره نمود. ،(1366و پيماني فرد )

هاي فاقد شوري روش مناسب نتيجه گرفت که در عرصهه و دقال مورد بررسي قرار داقويمه گنبد و نيز منطقه آقو چپر تپهمراوه

. در تحقيقي توسط ايماني و استهاي هرز و کشت خطي با ماشين بذرکار ها، روش تهيه بستر عاري از علفاستقرار بذر و نونهال

پرمحصول و با کيفيت باال  يهاتيجمعبا هدف دستيابي به  (Festuca arundinacea) جمعيت از گونه 36تعداد  ،(1387همکاران )

بروجن و  يهاتيجمعداخلي مورد جمع آوري از روسيه، شهرکرد و توانکش از نظر توليد علوفه و  يهاتيجمعدر منطقه اردبيل، 

 يميرحاج امريکا از نظر کيفيت علوفه براي اصالح و احياء مراتع منطقه و توليد علوفه چراگاهي در مناطق استپي معرفي شدند.

سال در ايستگاه همند آبسرد مورد ارزيابي قرار داد و و نتيجه گرفت  4ها را طي ها و لگومگونه مرتعي شامل انواع گراس 9( 1387)

( تعداد 1390ظهرابي و همکاران ) وجود دارد. هااکسشنکه در طول مدت بررسي اختالف معني داري بين صفات اندازه گيري شده 

را به منظور بررسي پايداري عملکرد علوفه مورد بررسي قرار دادند. در اين  (Elymus hispidus) يحشچاودار و گونه از تيجمع 11

مشاهده شد؛ بدين معني که بين  ،هاي مورد مطالعههاي مورد بررسي و همچنين محيطداري بين جمعيتپژوهش وجود تنوع معني

ها را براي بر اين اساس تعدادي از اين جمعيتو تفاوت وجود داشت  ها از نظر ميانگين توليد علوفه و پايداري عملکردجمعيت

را  Festuca ovinaجمعيت از گونه  16تعداد  ،(1392در گزارش ديگري ميرحاجي و همکاران ) هاي اصالحي معرفي کردند.برنامه
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علوفه و بذر مورد بررسي قراردادند و  براي توسعه کشت مرتع و توليد هاآنها و انتخاب بهترين به منظور شناسايي و تفکيک جمعيت

هاي گلدار، پر تاجي، ارتفاع گياه، عملکرد بذر، تعداد ساقه ساس متغيرهاي عملکرد علوفه، پوششبه عنوان نتيجه طرح، انتخاب برا

ب دانستند و هاي مورد نظر مناسگيري و انتخاب جمعيتبرگ بودن و شادابي گياه، اندازه سطح يقه و قطر تاج را براي اندازه

 ؛تحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفته استز کشورها ني ريدر سا اي معرفي نمودند.با عملکرد باالتر بذري و يا علوفها هايي رجمعيت

ها در برابر شرايط بيانگر آن بود که بعضي از جمعيت ،(1966)و همکاران  Rossoنتايج تحقيقات . گردداشاره مي هاآنکه به برخي از 

، توليد بذر، بنيه و شادابي، علوفه دينظر تولي را از يهانشان دادند و امکان انتخاب جمعيتنامساعد محيطي پايداري بهتري از خود 

و همکاران  Piano مورد آزمايش فراهم کردند. يهاتيجمعپذيري و مقاومت در برابر حمله بيماري زنگ گندم از ميان هضم

را مورد بررسي قرار  (Medicago sativa)جمعيت از يونجه  190در کشور ايتاليا و در قالب يک برنامه تحقيقاتي، تعداد  ،(1966)

 ،در کشور مالزي 1997از سال  اي باالتري هستند.داراي عملکرد علوفه ترگستردههاي با تاج داده و به اين نتيجه رسيدند که جمعيت

گونه گراس و لگوم مورد ارزيابي  700مهم مناطق گرمسيري انجام شده و تا کنون بيش از  يهااکسشنآوري و ارزيابي برنامه جمع

  .اندگرفتهقرار 

Lehmann  جمعيت از گونه  8اي تعداد طي مطالعه ،(2007)و همکارانSolanum scabrum  را از چهار منطقه با شرايط متفاوت

ها از نظر ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه، اندازه غذايي مورد بررسي قرار دادند. اين جمعيت يادهندهآوري و براي تهيه رنگجمع

مورد  يهاتيجمعبراساس نتايج اين مطالعه، ؛ لذا داري نشان دادندبرگ، عملکرد ميوه و مقدار رنگدانه آنتوسيانين تفاوت معني

بندي شدند. در اين ميان دو جمعيت از ميان ي يا قابل مصرف، تقسيمسمي و غير سم يهاوهيمآزمايش به دو گروه رويشي با 

مورد مطالعه عملکرد ميوه باالتري داشتند و به عنوان يک محصول داراي قابليت زراعي پيشنهاد شدند و بعضي از  يهاتيجمع

 جمعيت از گياه آستراگالوس 67بذر  ،(2007) و همکاران Bhattarai ها هم براي توليد رنگدانه آنتوسيانين معرفي شدند.جمعيت

(Astragalus filipes)  تعداد گل آذين، تلفات زمستانه، بنيه گياه، وزن خشک هاساقهرا جمع آوري و از نظر ارتفاع گياه، تعداد ،

ها از نظر ين جمعيتگزارش نمودند که تفاوت معني داري ب هاآنتوليدي، زيتوده، کيفيت علوفه و توليد بذر مورد ارزيابي قرار دادند. 

را از  (Lathyrus sativus)اي جمعيت خلر علوفه 30تعداد  ،(2007)و همکاران  Rybinskiصفات مورد مطالعه وجود دارد. 

هاي عملکردي، خصوصيات مکانيکي بذر به هاي مورفولوژيکي، برتريکشورهاي مختلف اروپايي با هدف بررسي تنوع در ويژگي

به نژادي در لهستان، جمع آوري و مورد بررسي قرار دادند. در اين مطالعه  يهااستفادههاي مناسب براي منظور انتخاب ژنوتيپ
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ها از نظر اندازه بذر تفاوت بارزي دارند و به سه گروه داراي بذر درشت، بذر متوسط و بذر کوچک قابل مشخص گرديد که جمعيت

توليد علوفه، استفاده به عنوان چمن، تثبيت خاک و  :منظوره بودن همچون به دليل چند Cynodon dactylon تقسيم هستند. گونه

جمعيت از اين گونه را از جنوب ترکيه  182تعداد  هاآن ؛قرار گرفت ،(2008)و همکاران  Gulsen هتنوع ژنتيکي مورد توج

شده، همه سطوح پلوئيدي از ديپلوئيد تا آوري هاي جمعآوري و مورد ارزيابي قرار داده و مشاهده نمودند که در بين جمعيتجمع

 هگزاپلوئيد وجود دارد.

واحي نح مراتع حياء و اصالااز نظر استقرار به منظور استفاده در امر  ايهاي برتر بوتهاز اهداف اصلي تحقيق شناسايي جمعيت

هاي وشترين رناسبم، ارائه ايههاي برتر بوتزني و استقرار جمعيتکارهاي بهبود جوانهمطالعه راه توانيماهداف فرعي ز و امربوطه 

ي اجراي و معرفي برا هاي هر ناحيهترين اکسشن يا اکسشندر شرايط گلخانه و عرصه و انتخاب مناسب هاآنکاشت و استقرار 

 هاي آتي را بر شمرد. پروژه

 هاروشمواد و 

 مواد

  منطقهمشخصات عمومی 

اين ايستگاه از سطح  . ارتفاعاستکيلومتري جنوب غربي مشهد  240محل اجراي اين تحقيق ايستگاه آبخوانداري کاشمر واقع در 

گي ساالنه يانگين بارند. ماستگرم  يهاتابستانبر اساس روش دومارتن از نوع نيمه خشک با ه متر است. اقليم منطق 1110دريا 

وسط ساالنه و درجه حرارت مت 0/12، متوسط درجه حرارت حداقل 7/23حداکثر حرارت  . متوسط درجهاستميلي متر  2/197

و ميانگين  گراديسانتدرجه  5/43 و -8/15است. مقادير درجه حرارت حداقل و حداکثر مطلق به ترتيب  گراديسانتدرجه  8/17

 نات بر ثانيه ثبت شده است.  3باد سرعت 

 مورد مطالعه  یهااکسشنو  هاگونهانتخاب 

اي گون درختچه ،(subophyllus Halothamnus)ه اي شامل عجواي مرتعي و علوفهن استان پنج گونه گياه بوتهيدر ا

(Astragalus squarrosus)، اي اي سه رگهسنبله(trinervis Stachys)، ساقه سفيد  سلمکي(Atriplex leucoclada) اي و برگ نقره

(Eurotia ceratoides) يهااستان بعضاًاستان خراسان رضوي و  از مناطق مختلف هاگونههاي اين انتخاب و تعدادي از جمعيت 
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و در آزمايشگاه خالص سازي و براي کشت در ايستگاه آبخوانداري  آوريخراسان جنوبي، خراسان شمالي، سمنان و اصفهان جمع

 (. 1جدول د )کاشمر آماده گرديدن
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 ستگاه آبخوانداری کاشمريکشت شده در ا یهاتيجمعها و گونه -1جدول 

ديسفساقهسلمکي  

(A. leucoclada ) 

ياگون درختچه  

(A. squarrosus ) 

اينقرهبرگ  

(E. ceratoides ) 

 عجوه

)H. subaphyllus ) 

رگه سه ياسنبله  

(S. trinernevis ( 

پشنگ گنابادنوده  سيساب بجنورد عباس آباد مشهد گرمسار  
ارتفاعات 

 کاشمر

 آبخوان کاشمر گناباد سبزوار سبزوار گناباد

 اسفراين کاشمر  اسفراين خواف رشتخوار

 سبزوار زيرکوه قائن   نوده پشنگ گناباد

 کالت بردسکن   نيشابور سبزوار

  فيض آباد   گلپايگان

  کريت طبس   

 

 قيروش تحق

هاي جمعيت نيترهممبذر  ،ستانحاصل از طرح علوفه قابل برداشت مراتع کشور و استعالم از مرکز تحقيقاتي ا يهادادهبا توجه به 

آوري جمعف لاز مناطق مخت هاآنهاي موجود همراه با اکسشن ؛دارند ياژهيواي علوفه اي چند ساله که در تغذيه دام ارزش بوته

در هر گلدان سه عدد )گلدان کشت گرديدند  120و در  انتخابمختلف  يهاهياز پابذر  360براي هر اکسشن حداقل سپس  گرديد.

اييز( به زمين اصلي در فصل مناسب )اوايل پ گياهچه نگهداري و 1(. پس از رشد در هر گلدان شوديمبذر به صورت مثلثي کشت 

هر  يهااکسشنين بمقايسه  5تا  3سال بذرهاي کشت شده مشخص گرديده و از درصد بذور سبز شده نسبت به کل  منتقل گرديدند.

با  هادادهتحليل  تجزيه و تکرار صورت پذيرفت. 3کامل تصادفي در  يهابلوکدر قالب طرح آزمايشي  و گونه در شرايط ديم

 آزمون دانکن صورت پذيرفت.ا ب هانيانگيمو مقايسه   sasاستفاده از نرم افزار
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 تجزيه واريانس 

ي ر گونهسبزوا -رولي از ابتدا سه جمعيت شامل جمعيت نيشابو ؛جمعيت از پنج گونه گياهي کشت گرديد 23در اين آزمايش 

دا ستقرار پياان ابتدا اي از هماي سه رگهسنبله ياي و جمعيت کالت گونهگون درختچه يسلمکي ساقه سفيد، جمعيت سبزوار گونه

 ننمودند. 

تفاوت  ؛شوديمکه مالحظه  طورهمانمنعکس شده است.  ،2شماره ها در جدول و بين اکسشن هاگونهنتايج تجزيه واريانس بين 

ها درصد استقرار بوتهر از نظا ههاي گياهي کشت شده و همچنين در بين جمعيتگونهم دار آماري )در سطح يک درصد( بين تمامعني

 وجود دارد.

 ها برای صفت درصد استقرارها و بين جمعيتن گونهتجزيه واريانس يک طرفه بي - 2جدول 

 منابع تغييرات درجه آزادي درصد استقرار

31/188 هابين گونه 4 **  

04/64 هابين جمعيت 17 **  

26/1  خطا 20 

71/7   CV% 

.است %1به مفهوم اختالف معني دار در سطح احتمال   عالمت  ** 

 

هاگونهمقايسه   

ر صفت حاصل از ه هايميانگين . براي اين منظوردينمايمها را آشکار دانکن تفاوت و يا تشابه بين ميانگين يادامنهآزمون چند 

درصد استقرار  ين اساس:بر ا منعکس گرديده است. ،3شماره ها مورد مقايسه واقع شده و در جدول گيري در بين گونهمورد اندازه

درصد ثبت  4/16تا  5/1کشت شده به عنوان يک شاخص مورد اندازه گيري در سال چهارم بعد از کشت متفاوت و بين  يهاگونه

 .دهنديمان درصد استقرار را نشن اي به ترتيب داراي بيشترين و کمتريکه از اين ميان عجوه و برگ نقره ؛شده است
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 مورد مطالعه تهای مختلف گياهی برای صفمقايسه ميانگين بين گونه - 3جدول 

 درصد استقرار نام گونه

A. leucoclada 3/13  b 

A. squarrosus 7/1  e 

E. ceratoides 6/3  d 

H. subaphyllus  4/16  a 

S. trinervis 8 /8  c 

استدانکن  يادامنهبه روش آزمون چند  %5حروف غيرمشابه به مفهوم اختالف معني دار در سطح احتمال 

 

هاتيجمعمقايسه   

 1393تا  1390 يهاسال سبز در يهابوتهمورد کشت با شمارش  يهاگونهمختلف  يهاتيجمعزنده ماني  درصد استقرار و  

گلپايگان گونه سلمکي  تيو جمعاز ميان بذور کشت شده، جمعيت طبس گونه عجوه  داد کهنشان  يينهاصورت گرفته است. نتايج 

اي مورد کشت، بذور سه اکسشن )جمعيت( شامل جمعيت جمعيت گونه 23از ميان . ساقه سفيد در سال دوم بعد از کاشت سبز شدند

 سبز نشدند. ،سبزوار گونه سلمکي ساقه سفيد -و جمعيت نيشابور يادرختچه، جمعيت سبزوار گون يارگهسه  ياسنبلهکالت گونه 

رشخوار -بيشترين تعداد بوته و در صد استقرار را جمعيت خواف ؛داشته باشيم هاتيجمعاي اجمالي بين همه اگر بخواهيم مقايسه

اي باس آباد و جمعيت برگ نقرهع يادرختچهسلمکي ساقه سفيد و جمعيت فيض آباد عجوه دارند و کمترين مقدار را جمعيت گون 

  (.4)جدول  داردسبزوار 

 مختلف گياهی برای صفت مورد مطالعه یهاگونه یهااکسشنن مقايسه ميانگين بي - 4جدول 

 درصد استقرار جمعيت نام گونه

A. leucoclada گرمسار b  2/9  

b گلپايگان  1/13  
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c  3/4  گناباد   

a  3/25   خواف رشتخوار   

b نوده پشنگ گناباد   8/1  

بزوارس -نيشابور   0 

A. squarrosus عباس آباد b 2/1  

a  3/2 اسفراين   

 0 سبزوار 

E. ceratoides 

 

a 8/5  سيساب بجنورد  

b 2/0 سبزوار   

H. subaphyllus بردسکن a 25/4  

 a  24  فيض آباد 

b 6/17 ايستگاه گناباد   

گنابادنوده پشنگ    b 5/15  

b کاشمر  1/15  

c 5/2 کريت طبس   

b 6/14 زيرکوه قائن   

S. trinervis اسفراين b 6 

ab آبخوان کاشمر  9/8  

a ارتفاعات کاشمر  5/11  

ab سبزوار  1/9  

 0 کالت 



   

 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397ماه  اردیبهشت 18-19  

 

استدانکن  يادامنهبه روش آزمون چند  %5حروف غيرمشابه به مفهوم اختالف معني دار در سطح احتمال   

 

نتيجه گيری  و بحث  

ها هم د و بعضي از جمعيتدرصد حاصل گردي 54عليرغم استفاده از چند بذر در هر کپه، درصد استقرار اوليه بين صفر تا حداکثر 

هاي عرصه بذور موالًمعت داد. بودن کيفيت بذرهاي مورد استفاده نسب نييپابه  توانيم سبز نشدند. يکي از داليل اصلي اين مسئله را

 که يان طورهملذا  ؛دباشنينم برخوردارو از کيفيت الزم  باشنديمبوده و پوک و الغر  هايماريبطبيعي خسارت ديده از آفات و 

اواني به دليل فر تحقيق. در اين گذارديمدرصد جوانه زني و استقرار گياهان  درا منفي خود ر ريتأث ؛نيز اشاره دارد ،(1368) گلسند

شتري از عداد بيهاي عجوه و سلمکي ساقه سفيد در استان خراسان رضوي به عنوان استان محل اجراي طرح، تبيشتر رويشگاه

ي اسنبله ياهه جمعيتها از درصد استقرار، بهتري نسبت بهاي اين گونههاي اين دو گونه جمع آوري و در مجموع جمعيتجمعيت

ع آوري ق مورد جمسه با مناطسويي با توجه به اينکه کاشمر در مقاياي برخوردار بودند. از اي و برگ نقرهختچهاي، گون درسه رگه

اينکه چرا دليل  رسديمبه نظر اما  .از استقرار قابل قبولي برخوردار نگرديدند هاگونهبنابراين  ؛تري استاقليم خشک يدارا هاگونه

بر  هاگونهژيکي اين به سرشت اکولو ؛اندنشدههمچون عجوه و سلمکي ساقه سفيد ظاهر  يارگهاي سههاي گونه سنبلهجمعيت

زمان  متفاوت بودن ليبه دلزيادتر را  يهاتيجمع، امکان جمع آوري مورد استفادههاي در آزمايش حاضر تعدد گونه. گردديم

هاي عيتاز جم در آن هکآزمايشاتي  رسديمبه نظر ولي  ؛در طبيعت و دوري مناطق پراکنش محدود ساخت هاگونهاين  بذور رسيدن

 30با تعداد  (2008)مکاران هريبينسکي و  مثالًدر تاييد اين موضوع  زيادي را بتوان شاهد شد. يهاتفاوت ؛زيادتري استفاده شود

 ،(Astragalusfilipes)جمعيت از گياه آستراگالوس  67با  (2008)بهاتاراي و همکاران  ،(Lathyrus sativus)اي جمعيت خلر علوفه

هاي بين جمعيت تري را درهاي مشخصتفاوت  Festuca arundinaceaگونه جمعيت از  36با تعداد  ،(1387و ايماني و همکاران )

 اند. مورد مطالعه پيدا کرده

ام ز ميان تمر مجموع ااز بقيه نشان دادند و د برترهاي عجوه و سلمکي ساقه سفيد گونهنتيجه اينکه از نظر درصد استقرار 

 .رسديمنظر  اي مناسب بهبراي احياء مناطق خشک گونه؛ لذا هاي مورد آزمايش، عجوه سازگاري بهتري را نشان دادگونه

 منابع
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Abstract 

Rangelands comprise a vast area of the country and need adapted species and accessions for restoration. 

These materials should be collected and prepared from gen banks and different regions and then evaluated for 

selection of suitable species and accessions. For this purpose seeds of some accessions of five rangeland species 

including: Halothamnus subaphyllus, Astragalus squarrosus, Stachys trinervis, Atriplex leucoclada and Eurotia 

ceratoides were collected from Khorasan Razavi province and some other provinces. These accessions planted 

in Aquifer Research Station of Kashmar in 2010 and evaluated for plant establishment during five years. In this 

experiment H. subaphyllus and A. leucoclada showed better performance in terms of establishment. 

Establishment percentages of plant accessions were between 1.2 to 25.3 percent. These species showed 

differences for the establishment parameter, but there were no considerable differences between accessions of 
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each species due to low number of accessions. In conclusion H. subaphyllus are suitable species for range 

restoration and carrying this kind of experiments with more accession diversity, will give more results for 

accession selection. 

Key words: Assessment, Accession, Khorasan Razavi, Perennial Forage Shrubs.  


