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 چكیده 

که ، Trifolium pratensis مرتعیشاخص  ای مرتعی استان اردبیل اکسشن گونهبرگان علوفهترین پهنمنظور ارزیابی مهم به 

قالب طرح  درحقیق این ت ؛ مورد بررسی قرار گرفت.ای داردویژهت یاهمای در تغذیه دام علوفهارزش رجحانی و  از لحاظ

تاچ  وفاع بوته رتاتولید بذر،  مانی، تولید علوفه،صفات زنده گیریبا اندازهسه سال طی در  سه تكرار تصادفی با های کامألبلوك

بیشترین درصد  Trifolium pratensis . نتایج نشان داد گونهاردبیل و در شرایط دیم اجرا شددر پایگاه تحقیقاتی سامیان پوشش 

متر سانتی 49/1328، سطح تاج پوشش )(مترنتیسا  47/17 ) )اردبیل(، بیشترین ارتفاع بوته 2 ( به اکسشن44/89مانی )زنده

( تعلق گرفت. در شرایط )اردبیل 2ن گرم در بوته( به اکسش 64/39شهر( و بیشترین تولید علوفه با )ینك)مش 1 مربع( به اکسشن

در مقابل  .باشدمیوب خ وتاج پوشش تولید علوفه و بذر ضعیف است اما از نظر ارتفاع بوته کاشته شده هر چند از نظر عملكرد

گونه شبدر ربع( ممتر سانتی 1328سطح تاج پوشش ) وگرم در بوته(  64/39به ترتیب )تاج پوشش از لحاظ تولید علوفه و 

تری نشان لید علوفه نتایج مطلوبی که از نظر تویهاگردد جمعیتپیشنهاد می است.حایز اهمیت  Trifolium pratensis قرمز

 د.نمرطوب و نیمه خشک مورد استفاده قرار گیرمراتع نیمهتوسعه  ودادند در احیاء و اصالح 

 ایشبدر علوفهمانی، تولید بذر، زنده ،اردبیل :های کلیدیواژه
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 مقدمه

رویه و مفرط دام، نبود از مشكالت موجود در امر اصالح و احیاء مراتع کشور، افزون بر فقر پوشش گیاهی و چرای بی

نبود دانش کافی در زمینه  .ها در شرایط مختلف محیطی استهای اکولوژیكی گونهاطالعات کابردی کافی در زمینه نیاز

هایی که در شرایط آب و هوایی گوناگون دارای پایداری بوده و از تولید مناسبی برخوردار ای گونهراهكارهای کشت مزرعه

که در جریان اجرای طرح ی یهاجمعیتویژه هارزش بومی در هر ناحیه اکولوژیكی بهای باباشند، عدم شناخت کافی از تودهمی

شناختی های بومکمبود دانش در خصوص نیاز ؛های ویژه هستندارزشعلوفه قابل برداشت مراتع کشور برای تغذیه دام دارای 

ینكه برای توجه به اها و سرانجام عدم وجود بذر مناسب و کافی که موجب پایداری در توسعه مراتع در آینده شود. باگونه

این مراتع و آبخیزداری کشور های سازمان جنگلها، مین بذر یكی از نیازهای اساسی است و از سیاستاصالح و احیاء مراتع تأ

تغذیه دام آن  را که در مناطق مختلف در ییهاجمعیتهای تولید بذر را مورد تجدید نظر قرار دهد و هاستفاده از ایستگااست که 

 هر ناحیه اکولوژیک در این طرح از اهمیت لذا تولید بذر مناسب در ؛کشت و کار قرار دهد ای دارند موردمناطق جایگاه ویژه

های باارزش و چگونگی کشت مخلوط، که پس از انجام مراحل گوناگون در نهایت کشت و کار گونه .ای برخوردار استویژه

 خالص و چگونگی مدیریت پایدار آنها مد نظر است.

Jafari et al., (2003) هایبرای عملكرد علوفه در گونه را پذیری متوسط تا زیادمقدار وراثت Agropyron 

desertorum و Agropyrone cristatum و چچم چندساله Lolium. perenne  شریفی و همكاران  .اندکردهگزارش

قره سو استان اردبیل بررسی نمودند.  درحوزه آبخیز (Astragalus brachyudontus) ( خصوصیات اکولوژیكی گون علفی1389)

 های دیگر موفقیت آمیز بوده است. نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که کشت بذر با غالف خورد شده نسبت به روش

 et al., (2001) Roger 60 یومینگ ودر دو ایستگاه در را های مربوط به فصل گرم و سرد اکسشن از گراس

 و د محیطید متعدعوامل نامساعمریكا مورد ارزیابی قرار دادند و میزان تولید هریک به تفكیک مشخص شده است، آ

م زده یطی را برهغالباً تعادل زیست محو هدیریزی موجب نابودی گیاهان مرتعی گردرویه و بدون برنامهبرداری بیبهره

 .است ر نشدهبرقرا رو کلیما این تعادل به هیچ وجه دوبارهو در بسیاری از مناطق در نتیجه انحطاط اراضی و میك

 اء مراتعح و احیهای اصالدر برنامه ؛هایی که دارای پتانسیل باالیی از نظر کمیت و کیفیت علوفه هستندانتخاب اکسشن

 .دی استدر شرایط مختلف اکولوژیک و در نتیجه جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی مراتع دارای اهمیت زیا

مرتعی  گونه هایاکسشن علوفه عملكرد مبنای بر خشكی به مقاومت ( ارزیابی1391) صفری و جعفری

Agropyron trichophorum  تحقیقات ایستگاه تحقیقاتی همزرع خشكی در به مقاومت هایشاخص از استفاده بارا 
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 دیم، نتایج و نرمال آبیاری محیط دو خشک علوفه عملكرد از استفاده )کرمانشاه( بررسی نمودند، با آباد غرباسالم

 23)سمیرم(،  10اکسشنهای  که داد نشان و آبی تنش محیط خشک علوفه عملكرد میانگین مقایسه از بدست آمده

 به مقاومت هایشاخص به با توجه .بودند )اقلید( برتر 9)یاسوج( و  27)چهارمحال(،  5)گرگان(،  24)مازندران(، 

 نتایج دادند. البته را نشان خشكی به مقاومت )گرگان(، بیشترین 24)مازندران(،  23)سمیرم(،  10خشكی اکسشنهای

  .نمود تأیید را بدست آمده نتایج نیز اصلی هایمؤلفه به تجزیه و ایخوشه تجزیه

قبیل  از مورفولوژیكی هایسازگاری علت به یبیشتر ازخشكی اجتناب توانایی ایمدیترانه مناطق کولتیوارهای

تعدیل  طریق زا بیشتر معتدل مناطق دارند، اما کولتیوارهای ساقه به ریشه نسبت افزایش و گیاه اندازه کاهش

 شرایط در درش جوان، توانایی به پیر هایبرگ در نسبت کاهش یا برگ پهنک اسمزی تعدیل مانند فیزیولوژیكی

 Assuero et al., 2002).)اند کرده پیدا خشک را

ارشق اردبیل را  استپی نیمه تعمرا در مهم مرتعی هایگونه علوفه کیفیت ( مطلوبیت1390همكاران )ارزانی و 

 مختلف مراحل در هاونهگ پذیری هضم و خام پروتئین مقادیر بررسی نمودند، نتایج تحقیقات آنها نشان داده که میانگین

 انرژی مقادیر میانگین ولی باشدمی دامی واحد نگهداری نیاز از بیشتر است و برخوردار خوبی مطلوبیت از رشد

 بحرانی حد از تر، کم)بذردهی( رشد پایانی مرحله و گلدهی مرحله در و بیشتر رویشی رشد مرحله متابولیسمی، در

 .است دامی واحد نگهداری نیاز برای آن

سبالن  یشرق جنوب مراتع دررا  Festuca ovina L گونه اکولوژیک خصوصیات ( بررسی1392قربانی و همكاران )

 بارندگی با مراتع اصالح و ءاحیا برای مناسب گونه در استان اردبیل مطالعه نمودند، نتایج تحقیقات آنها نشان داد که این

 نتایج به توجه با راچ آمادگی زمان باشد، بهترینفوق می بلندی و پستی و خاکی شرایط و مترمیلی 565 تا 300 حدود

 متر 1000 هر افزایش زایا به و خرداد ماه اواسط تا خرداد اوایل از پائین ارتفاعات در و بذر شیمیایی فنولوژی، تجزیه

  .گردد منظور باید تأخیر در چرا سال به توجه با روز 15 تا 7

طالقان بررسی  مراتع در را مرتعی گونه سه در هوایی اندام و الشبرگ کیفیت ( مقایسه1392جعفری و همكاران )

 که این است از حاکی هامیانگین مقایسه و واریانس تجزیه از حاصل نمودند، نتایج تحقیقات نشان داد که نتایج

 پتاسیم و فسفر مقدار بیشترین ،Bromus tomentellus گونه به الشبرگ در موجود C/N نسبت و کربن میزان بیشترین

 باشد.می مربوط Agropyron tauriگونه  به الشبرگ در نیتروژن، موجود مقدار بیشترین وP. fragilis گونه به

 مقدار بیشترین P. fragilisگونه به هوایی هایاندام در موجود C/Nنسبت  نیتروژن، کربن و میزان بیشترین همچنین
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 اندام و الشبرگ کیفیت لحاظ به A. tauri گونه مجموع در ولی .تعلق داشت B. tomentellusگونه  به پتاسیم و فسفر

 .باشدمی برخوردار بهتری شرایط از دیگر گونه دو به نسبت هوایی

 

 هامواد و روش

، بدلیل محدود (1)جدول  مورد آزمایش قرار گرفت آنزنی جوانه درصد  Trifolium pratensis بعد از جمع آوری بذر 

، و بعد از سبز شدن و دوره کوتاه (2و1)شكل  های پالستیكی مشبک کشت شدندهای مذکور در سینیبودن بذور، ابتدا بذور گونه

سه  روی هااکسشن ، نهالدر پایگاه تحقیقاتی سامیان اردبیل  کاشت بستر سازی آماده از عملیات داشت، در اوایل شهریور پس

 هایروی ردیف آنها فاصله .گرفتند قرار کشت خط روی هر اکسشن از پایه20 که شدند کشت طوری متر  10 طول به خط

 صفات از گیاه استقرار اول و دوم به منظور سال در .شد گرفته نظر در متر یكدیگر یک از خطوط فاصله و متر  نیم کاشت

درصد  شامل گیاه انتخاب برای ارزیابی معیارهای .گردید شروع1392سال  بهار از مقدماتی ارزیابی .انجام نشد برداری یادداشت

مقاومت در برابر آفات و ، پوشش تاجیرویشی سطح  در زمان تكمیل شدن رشد گیاهارتفاع ، فنولوژیقدرت نهال، مراحل 

 ولید بذر به شرح زیر بود. ت ، تولید علوفه وهابیماری

اند(، از خاك بیرون آورده ها سربذرها جوانه زده یا جوانه %90)تعداد روزهایی که حدود  قدرت نهال: از دوره جوانه زنی

 10کمترین و عدد 1که در آن عدد  شدداده  10تا  1استفاده خواهند شد. به قدرت نهال امتیازی از  برای تعیین قدرت نهال

گلدهی، تشكیل بذر و مرحله رویشی،  شامل فنولوژیمختلف  مراحلفنولوژی: مراحل  .دهندمیبیشترین قدرت نهال را نشان 

در زمان  ارتفاع گیاه یادداشت برداری شدند. ،اندکوبی شدهپیكههایی که بدین منظور با مراجعه هفتگی از پایه رشد مجدد پاییزه

انتهای تا  و از یک نقطه ثابت های متعدد از سطح خاكکش از پایهارتفاع گیاه با استفاده از خطرویشی،  تكمیل شدن رشد

 .گیری گردیدبلندترین ساقه گیاه اندازه

های کاشت ها )سطحی را که قطعات یا ردیفتک پایهتاجی تکپوشش سطح پوشش تاجی: پس از استقرار گیاهان، سطح 

  .شدتعیین متر مربع حسب سانتی برگیری و کش تاج پوشش اندازهشود( با استفاده از خطوسیله تاج پوشش گیاه اشغال می به

ده ا عدم مشاهده یشاهم و ها: در این بررسی تنها وقوع آفات و بیماری مورد نظر استمقاومت در برابر آفات و بیماری

  ثبت شدند.ها آفات و بیماری
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دن گیاه شز خشک بدین ترتیب هر سال پس ا .گرم در بوته محاسبه شد میزان تولید علوفه برحسب تولید تولید علوفه:

 گردد. ها بطور جداگانه برداشت و با ترازوی حساس توزین های هوایی کلیه پایهاندام

  تعیین شد.بر حسب گرم در بوته  های حاصلبذر وزن غالفبذر از  خارج کردنر: پس از وبذوزن 

کاهش  شدن، در صورت ضعیف شدن، خشک .دیر زیستی: پایداری و طول عمر گیاه به عوامل متعدد محیطی بستگی دارد

 در بدست آمده هایداده دهد.نشان میرا  عمر ترینطوالنی 5ترین و عدد کوتاه 1 استفاده شد که عدد 5تا  1 هایامتیازاز تولید 

و  تجزیه مورد تغیرهمچند  آنالیز با SPSSمحیط  و درشدند بندی طبقه Excelبرنامه  از استفاده با طرح اجرای هایسال طول

 .گرفتند قرار آماری تحلیل

 

 Trifolium pratensisگونه شخصات رویشگاهی جمعیت های مورد مطالعه م -1جدول 
 )متر از سطح دریا( ارتفاع اکسشنمحل جمع آوری بذر  ردیف

 1130تا  2047 مشگین شهر 1

 1378تا  2550 اردبیل 2

 1795تا  2064 خلخال 3

 

 

 

 

 

 

 ایستگاه تحقیقاتی سامیان اردبیل در سینی Trifolium pratensis گونهکاشت  -1شكل
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 در عرصه Trifolium pratensis گونه تصویر– 2شكل

 

 نتایج 

یمارها تبین  در مانی، ارتفاع بوته، تولید علوفهنتایج تجزیه واریانس مرکب صفت مورد بررسی، درصد زندهاساس بر

وشش، تولید بذر ولی صفت تاج پ ؛درصد خطا وجود دارد 5داری در سطح های مورد بررسی اختالف معنیها( و سال)اکسشن

 (. 2درصد خطا نشان داد )جدول 1داری در سطح اختالف معنی

 

 سال رویشیسه در Trifolium pratensisمختلف  هایتجزیه واریانس عملكرد اکسشن -2جدول 
 منابع تغییرات

 

درجه 

 آزادی

 

   میانگین مربعات  

 تولید بذر تولید علوفه تاج پوشش ارتفاع بوته زنده مانی

 جمعیت

 تكرار

2 

2 

87/1* 

47/1 

54/0* 

18/1 

11/0** 

1/7 

19/0* 

02/4 

21/0** 

05/1 

 04/0 04/0 04/0 03/0 02/0 6  1اشتباه 

*11/1 2 سال
 42/0* 44/1* 10/1** 28/1* 

  77/1ns 87/1* 90/1ns  41/1ns *13/1 4 جمعیت در سال

 04/0 06/0 03/0 02/0 01/0 6 2اشتباه 

 معنی دار= غیر nsدرصد معنی دار می باشند.  5و  1= میانگین مربعات به ترتیب در سطح احتمال  *و  **

 

جرای طرح و به ا( 1394)مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نیز نشان داد بیشترین مقدار ارتفاع بوته مربوط به سال سوم 

 های مورد بررسی درها به تفكیک سالنتایج تجزیه واریا نس ساده اکسشن (.3شهر( تعلق داشت )جدول)مشكین 1 اکسشن

 ( ارایه گردیده است.3ول ) جد در ( و مقایسه میانگین آنها2جدول )

ها اختالف ( بین اکسشن92مانی در سال اول )در سال، در صفت درصد زنده هااکسشن نس سادهبر اساس نتایج تجزیه واریا

)منطقه اردبیل  2درصد مشاهده شد و نتایج مقایسه میانگین نیز نشان داد در سال اول اکسشن شماره  5 داری در سطحمعنی

)منطقه اردبیل  2درصد اکسشن شماره  1 داری در سطحها اختالف معنی( بین اکسشن93متر( سال دوم ) 2500 ارتفاع
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 نتایج مقایسه میانگین نیز نشان داد در سال .داری وجود نداردها اختالف معنی( بین اکسشن94متر( و سال سوم ) 2500ارتفاع

و منطقه خلخال  متر 2500 و منطقه اردبیل ارتفاع متر 2034تا  1130فاعشهر از ارت)منطقه مشكین 3، 2، 1سوم اکسشن شماره 

 (4 جدولمانی بیشترین مقدار را داشتند ) متر( و از نظر درصد زنده 2217تا  1610ارتفاع از

 داری دریالف معنها اختدر صفت مربوط به ارتفاع بوته در سال اول و سوم بین اکسشن هااکسشن تجزیه واریانس ساده

نتایج مقایسه  .درصد وجود دارد 1داری در سطح ها اختالف معنیدر سال دوم بین اکسشن .درصد خطا وجود داشت 5سطح 

)منطقه  2سشن شماره متر(، در سال دوم اک 2500ه )منطقه اردبیل ارتفاع2میانگین نیز نشان داد در سال اول اکسشن شمار 

مترو منطقه مشكین  2500)منطقه اردبیل ارتفاع 2و  1سال سوم اکسشن شماره متر( و در  2034تا  1130مشكین شهر از ارتفاع

  .متر( یشترین امتیاز را داشتند 2034تا  1130شهر از ارتفاع

خطا اختالف  % 5در سال اول، دوم، سوم در سطح  تاج پوشش در صفت مر بوط به هااکسشن نس سادهتجزیه واریادر 

 1130شهر از ارتفاعكین)منطقه مش 1سوم اکسشن شماره  یسه میانگین نشان داد در سال اول ونتایج مقاداری وجود داشت. معنی

  .را داشتند ج پوششتا متر( بیشترین امتیاز در 2500)متر منطقه اردبیل ارتفاع 2متر( و سال دوم اکسشن شماره  2034تا 

ری در داف معنیها اختالل اول، دوم، سوم بین اکسشندر سا تولید علوفه در صفت مر بوط به هااکسشن نس سادهتجزیه واریا

طقه اردبیل )من 2(. نتایج مقایسه میانگین نشان داد در سال اول و سوم اکسشن شماره 6خطا وجود داشت ) %5سطح 

 2217تا  1610ارتفاع مترو منطقه خلخال از 2500)منطقه اردبیل ارتفاع 3و  2متر( و درسال دوم اکسشن شماره  2500ارتفاع

 .متر( بیشترین امتیاز را داشتند

های دوم و سوم لها در صفت مربوط به تولید بذر، در سال اول تولید بذر نداشت. در سانس ساده اکسشنتجزیه واریا

و  2م اکسشن شماره ( و مقایسه میانگین نشان داد در سال دو6،5 خطا وجود داشت )جداول درصد 5دار در سطح اختالف معنی

دارا بوده ز نظر تولید بذر ا را متر( بیشترین امتیاز 2217تا  1610 ارتفاع و منطقه خلخال از متر 2500ه اردبیل ارتفاع)منطق 3

 است.

 

 سال 3ها و میانگین به تفكیک سال Trifolium pratensisمقایسه میانگین درصد زنده مانی در گونه  -3جدول 
 سال 3 نیانگیم سال سوم سال دوم سال اول اکسشن

  33/73b  00/10b  00/95a  44/59b شهر نیمشگ

  33/78a  00/95a  00/95a  44/89a لیاردب

  b 33/73 00/10b  00/95a  44/59b خلخال
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 ندارندداری با همدیگر از لحاظ آماری اختالف معنی %1میانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون چند دامنه ای دانكن 

 

 سال 3ها و میانگین فكیک سالتبه  Trifolium pratensisدر گونه  متر(ارتفاع بوته )سانتیمقایسه میانگین  -4جدول 
 سال 3 نیانگیم سال سوم سال دوم سال اول اکسشن

  60/12a  07/19a  73/20a  47/17a شهر نیمشگ

  b 17/10 39/16b  62/16b  39/14b لیاردب

  b 98/10 53/16b  07/17a  86/14b خلخال

 داری با همدیگر ندارنداز لحاظ آماری اختالف معنی %1میانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون چند دامنه ای دانكن 

 

 سال 3میانگین  Trifolium pratensisدر گونه  تاج پوشش )سانتی متر مربع(مقایسه میانگین سطح  -5جدول 
 سال 3 نیانگیم سال سوم سال دوم سال اول اکسشن

  25/493a  69/1893b  52/1598a  49/1328a شهر نیمشگ

  19/177c  93/4470a  58/987b  68/657b لیاردب

  71/256b  66/1058c  98/612c  78/642c خلخال

 داری با همدیگر ندارنداز لحاظ آماری اختالف معنی %1 ای دانكنمیانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون چند دامنه

 

 الس 3میانگین  Trifolium pratensisهای شبدر قرمز وته( در اکسشنمقایسه میانگین تولید علوفه )گرم در ب -6 جدول
 سال 3 نیانگیم سال سوم سال دوم سال اول اکسشن

  27/67b  69/9b  07/12c  66/29b شهر نیمشگ

  12/76a  77/13a  04/29a  64/39a لیاردب

  63/37c  56/13a  42/27b  21/26c خلخال

 داری با همدیگر ندارنداز لحاظ آماری اختالف معنی %1میانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون چند دامنه ای دانكن 

 

 سال 2میانگین Trifolium pratensisهای شبدر قرمز ر اکسشنمقایسه میانگین تولید بذر)گرم در بوته( د -7 جدول
 سال 3 نیانگیم سال سوم سال دوم اکسشن

  14/1b  07/17b  07/6c شهر نیمشگ

  82/15a  65/13c  82/9b لیاردب
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  56/16a  02/21a  53/12a خلخال

 داری با همدیگر ندارنداز لحاظ آماری اختالف معنی %1دانكن ای میانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون چند دامنه

 

 (1392 -1394طی ) Trifolium pratensisهای مختلف شده اکسشنمقایسه میانگین صفات اندازه گیری -8جدول 
 مانیزنده سال

 درصد()

 ارتفاع بوته

 (متر)سانتی

 تاج پوشش

 )سانتی متر مربع(

 تولید علوفه

 گرم در بوته()

 تولید بذر

 گرم دربوته()

1392 00/75b  25/11b  05/309c  34/60a  0c 

1393 33/38c  33/17a b  43/2474a  34/12c  17/11b  

1394 00/95a  14/18a  36/1066b  85/22b  24/17a  

 داری با همدیگر ندارندآماری اختالف معنیاز لحاظ  %1ای دانكن میانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون چند دامنه

 

 بحث 

ین شد، زیرا اباه میتعیین کمیت علوف فاکتور تولید علوفه از مهمترین فاکتورهای بررسی در سازگاری پوشش گیاهی و 

متابو  وفه انرژیفیت علباشد. همچنین از نظر کیثر از عامل تراکم، درصد پوشش گیاهی و ارتفاع از سطح دریا میعامل متأ

عنایت به فاصله  با(  Arzani, 1995) باشد خام از مهمترین فاکتورهای تعین کننده می پذیری پروتئینقابلیت هضم و لیسمی

 فاوت قابلتل کم و های مورد مطالعه در واحد سطح، رقابت بین آنها در سال اوهای گونهکاشت منظم و یكنواخت اکسشن

عملكرد  رشد و ولی بتدریج با افزایش سن گیاهان در سال سوم رقابت آشكاری بینتوجهی بین آنها مشاهده نگردید. 

های کارایی گونه دوانی و)بیومس( و توسعه سیستم ریشه های مورد مطاله شده و با توجه به افزایش شاخ و برگاکسشن

 مورد مطالعه در سال سوم تولید علوفه خشک در هكتار برتری نسبی خود را نشان داد.

مانی، تولید شامل زنده گونه های هر چهارصفات و عملكرد اکسشننشان داد  واریانس مرکبایج حاصل از تجزیه نت

مقایسه میانگین نشان داری وجود دارد. همچنین ارتفاع بوته در طی سه سال اختالف معنی و علوفه، تاج پوشش، تولید بذر

-های گونهاین امر نشان دهنده وجود تنوع ژنتیكی در بین اکسشن د.دارنداری های این گونه اختالف معنیداد که اکسشن

داری داشت های مورد مطالعه، اثرمعنیهای مورد بررسی است. در ضمن عامل سال هم در عملكرد و پایداری اکسشن

عملكرد بهتری های مورد مطالعه که در سال دوم و سوم میزان تولید بذر، تولید علوفه و همچنین تاج پوشش اکسشنبطوری

 در .باشددرصد می 72ر های مختلف توت روباه در مطالعه حاضمانی اکسشنداشتند. نتایج نشان داد میانگین درصد زنده
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-)های سطوح آبگیر وسیله سیستمهکه اثر استحصال آب باران بنشان دادند  ( 1394همكاران )مقدم و قربانی این زمینه 

 38مانی درصد زندهسبب مانی گونه توت روباه در منطقه مشهد هاللی( بر استقرار و زنده ای وی کپهکنتورفارو، چاله ها

گرم  64/39تاج پوشش به ترتیب )تولید علوفه و از لحاظ  Trifolium pratensisشبدر قرمز نتایج نشان داد شده است. درصد 

تجدید حیات آن در مناطق قرق شده بسیار خوب و  استیت حایز اهم متر مربع(سانتی1328سطح تاج پوشش ) در بوته( و

باشد، ولی در مراتع آزاد بعلت چرای شدید دام زادآوری چندانی ندارد. ارزش رجحانی این گونه براساس آزمایش می

بودن قابلیت هضم و پروتئین خام در مرحله  با توجه به باال و شودحسوب میم  I س های کالسنجی چرا، جزو گونهزمان

 . استگلدهی، بهترین زمان برداشت از این گیاه مرحله گلدهی 

 با Festuca arundinaceaگونه  اکسشنهای علوفه خشكی و عملكرد به ( نیز مقاومت1392فرشادفر و همكاران )

انشاه( بررسی )کرم آباد غرب اسالم تحقیقات ایستگاه تحقیقاتی مزرعة خشكی را در به مقاومت هایشاخص از استفاده

 به حساسیت هایخصشا دیم و آبی محیط دو خشک علوفه عملكرد از استفاده نمودند، نتایج تحقیقات آنها نشان داد که با

ت به باال بودن در نهایت با عنایشد.  محاسبه هاژنوتیپ برای خشكی به متوسط، تحمل وریخشكی، بهره تنش، تحمل به

ا ع استان رر مراتای چراکننده دهتواند بخشی از احتیاجات غذایی دامهای گونه میخوشخوراکی و عملكرد باالی اکسشن

های دمقتع استان یاهی مراگتواند جمعیت آنها و پوشش ها و تكثیر آن میآوری بذر این گونهمین نماید. بنابراین با جمعتأ

ملكرد ز تولید عاالعه های مورد مططالعات بیشتری برای ارزیابی مطلوبترین اکسشنمثبت برداشت. با این وجود الزم است م

 انجام گیرد.

 و علوفه، استقرار دتولی های مختلف شامل عملكردجنبه از ژیكیخصوصیات اکو به توجه با مرتعی ایگیاهان علوفه

گیاه،  ارتفاع مانند تولید در مؤثر فاکتورهای تولید علوفه و میزان رابطه این بررسی هستند. در و بحث قابل خاك حفاظت

ها معیتج بندیدسته و تفكیک معیار عنوان به یقه سطح و هوایی هایاندام تأثیر خاك حفاظت و برای تاج پوشش

 سن و گیاه رویشی هایگیژوی تأثیر تحت یقه بیشتر سطح فاکتور که آنجایی از است. گرفته قرار توجه ها( مورد)اکسشن

 آن سطح در یراتیتغی آن سن و افزایش رویشی رفتار با هماهنگ است، بلكه اقلیمی شرایط تأثیر تحت کمتر و باشدمیآن 

 بحث مورد ع بیشترخاك در تولید علوفه و احیاء مرات حفاظت عالوه بر تاجی پوشش نقش ایجاد شود، بنابراین است ممكن

 . گرفت قرار بررسی و

  

 منابع
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 مراتع در مهم مرتعی هایهگون علوفه کیفیت مطلوبیت .1390 ،شریفی، ج. .،مفیدی چالن، ج .،معتمدی، ج .،ارزانی، ح

 .25 -16 ،93نشریه علوم دامی،  .ارشق استپی نیمه

 گونه سه در هوایی اندام و الشبرگ کیفیت مقایسه .1392 .،چاهوکی، م.ع زارع .،طویلی، ع ،.صابری، م ،.، مجعفری

 .43 -23 ،1: 65ایران،  طبیعی منابع آبخیزداری، مجله و مرتع نشریه طالقان. مراتع مرتعی در

 Astragalus)بررسی خصوصیات اکولوژیكی گون علفی . 1389، .ایمانی، ع .،، امرعلی، ش.ج، شریفی

brachyudontus39 ،پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان-فصلنامه علمی، سو استان اردبیلحوزه آبخیز قره ( در. 

مرتعی  گونه هایاکسشن علوفه عملكرد مبنای بر خشكی به مقاومت . ارزیابی1391.، ع.ا ،جعفری .،ه صفری،

Agropyron trichophorum تعمر تحقیقات پژوهشی-علمی خشكی. فصلنامه به مقاومت هایشاخص از استفاده با 

 .654 - 640، 4: 19 ،ایران بیابان و

 خشكی به قاومتم ارزیابی .1392 .،صفری، ه .،مرادی، ف .،فرشادفر، ع رضایی، ا.،.، ع.ا ،جعفری .،فرشادفر، م

 همفصلنا .خشكی به مقاومت شاخصهای از استفاده با Festuca arundinaceaگونه  اکسشنهای علوفه عملكرد

 .198 - 182، 1 :20 ،ایران بیابان و مرتع تحقیقات پژوهشی-علمی

تحصال آب باران بر مسیر ثیر اس. بررسی تأ1394 .،زادبر، م ،دستورانی، م،ت. ، م.،آبادجنگجوی بزرل.، قربانی مقدم، م

ه ملی سامان ین همایشگونه در مرتع در بستر. چهارمای و هاللی آبگیری و استقرار همهی کپههاکنتورفارو و چاله

 .1394ن بهم 29-28،های سطوح آبگیر باران، مشهد

 خصوصیات ی. بررس1392، .میرزایی آقچه قشالق، ف .،پور، بملک .،انی، ا.حکاوی .،شریفی، ج ،قربانی، ا.

 بیابان و مرتع تحقیقات پژوهشی-علمی هسبالن، فصلنام شرقی جنوب مراتع در Festuca ovina L گونه اکولوژیک

 . 396 - 379، 2 :20ایران، 

 . مرتع و مرتعداری. انتشارات دانشگاه تهران.1377، .مقدم، م
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 In order to evaluate the most important forage forests in Ardebil province, the species species of 

Trifolium pratensis rangeland, which has a special importance in terms of preference value and forage in 

livestock feeding, was studied. This research was carried out in a completely randomized block design with 

three replications during three years, using live traits, forage production, seed production, plant height and 

coating on the research site of Samiyan and Ardabil in rainfed conditions. The results showed that Trifolium 

pratensis had the highest survival percentage (89.44) to Exx 2 (Ardabil), the highest plant height (17.47 cm), 

canopy surface (328.49 cm2) to Ackion 1 (Meshkinshahr ) And the highest forage production (39.64 g per 

plant) was attributed to Exx 2 (Ardebil). In terms of planting, although plant and seed height is poor, it is 

good for forage production. In contrast, for the production of forage and canopy (39.64 g per plant) and the 

canopy surface (1328 cm2), the species of red clover Trifolium pratensis is important. It is suggested that 

populations that have been shown to be more favorable in terms of forage production, to be used in the 

rehabilitation and development of semi-arid and semi-arid rangelands. 
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