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در  Agropyron intermediumهاي مهمترين اکسشن هاي گونه ارزيابي جمعيت
 مناطق مختلف رويشي استان کردستان

 صالح الدين زاهدي

 عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي کردستان
 

 چکيده

رسي قدرت بهارستان سنندج به منظور بر پژوهشيايستگاه در    Agropyron intermediumمرتعي  گونهاکسشن  10ارزيابي 

به مقدار کافي بذر  اکسشن براي هرادامه يافت.  1394شروع و تا سال  1389انجام شد. آزمايش از سال  استقرار و سازگاري

د هاي بزرگي به ابعارتفاز تکثير بذر براي هر اکسشن کدر  1389هاي مختلف سراسر استان جمع آوري و در پائيز سال ازپايه

هاي هر گونه در ناکسش 91و  90هاي بهارستان کشت شدند. در پائيز سالمترمربع در زمين اصلي در ايستگاه پژوهشي  6*5

 4*2هاي آزمايشي ي بصورت ديم کشت شدند. ابعاد کرتهاي مرتعهاي کامل تصادفي در عرصههاي آماري بلوکقالب طرح

 5/0اي فاصله بين کرت ها را گرديد و براي حذف اثرات حاشيهانتي متر اجس 50متري با فاصله  4خط  4مترمربع که بصورت 

( درصد 1ها شامل: ي اکسشنو ارزياب گيري شده براي انتخابمتغيرهاي اندازهمتر در نظر گرفته شد.  2ها ن بلوکمتر و فاصله بي

 که ن رويش مجدد(توا7 وپوشش تاجي ح (سط6( توليد 5( ارتفاع گياه 4( تشکيل بذر 3( گلدهي 2سبز شدن بذرها در عرصه 

. آزمون دارددار وجود اختالف معني (P< 0.05)در سطح احتمال  گيري شده و اکسشنهابين متغيرهاي اندازهنتايج نشان داد 

 نظر د است. بهعملکر اي بهتريندار هاي مختلف نشان داد که اکسشن دوالب،گيري اکسشننکن براي پارامترهاي مورد اندازهدا

هاي مختلف کسشنابر عملکرد  رسد که فاکتورهاي ارتفاع از سطح دريا، عمق خاک و جهت جغرافيايي بيشترين تاثير رامي

 اند.داشته

  استقرار، اکسشن، ايستگاه پژوهشي بهارستان، سازگاري :واژگان کليدي

 

  مقدمه 

همچنين  برداشت و عدم تعادل بين توليد و ء،الح واحياگذاري در جهت اصبدون سرمايه يبردارکشورطي ساليان دراز بهره مراتع

سبب گرديده  ،غيره نشيني وشهر ،صنعت –بعنوان تنها عرصه تامين کننده نيازهاي ارضي بخش کشاورزي  ،تخريب آن تبديل و

بر فقر پوشش يکي از مشکالت موجود در امر اصالح و احياء مراتع کشور افزون  .است که فشار بر روي مراتع چند برابرگردد

 گياهي و چراي بيرويه و مفرط دام, عدم جوانه زني و استقرار گونه هاي مرتعي و نبود اطالعات کافي در مورد چگونگي تغييرات



هايي است که در شرايط آب و هوايي اي گونه في در زمينه راهکارهاي کشت مزرعهفصلي و تجمع ماده خشک و نبود دانش کا

ات عناصر مرتع از باشند. استفاده از مرتع مستلزم شناخت خصوصيه و از توليد مناسبي برخوردار ميودگوناگون داراي پايداري ب

هاي گياهي، دامهاي استفاده کننده، منابع آب و خاک پارامترهاي اقليمي و شرايط اقتصادي، اجتماعي بهره برداري از جمله گونه

ي در تغذيه دام نقش اصلي هاي مهمي است که در هر ناحيه آب و هواياساسي در اين پژوهش شناسايي گونهمراتع است. مساله 

اي مقاوم به خشکي و قابليت رشد مناسب بعنوان گونه يا علف گندمي کرکدار Agropyron intermediumنمايند. گونه ايفا مي

 (.Walton, 1981در خاک هاي قليائي معرفي شده است )

هاي هجري شمسي شروع شد در اين سالها مقادير زيادي بذر از گونه 1328يران از سال تالش براي بذرکاري مراتع در ا آغاز  

ها و مختلف از قسمتهاي غربي امريکا وارد ايران شد و بوسيله کارشناسان و کمک کارشناسان ايراني در تعداد زيادي از ايستگاه

ها از ها از جمله انواع علف گندميزيادي از گونه در استانهاي مختلف کشت شد. گزارشات موجود حاکي از آن است که تعداد

نيکنام و ميليمتر در سال بخوبي مستقر شوند ) 360موفقيت خوبي برخوردار بودند و توانستند در مناطق با بارندگي بيشتر از 

 (. 1350نعمتي، 

اي را مورد بررسي قرار تعي و علوفهگونه مر 10هاي استقرار و کشت بمنظور اصالح مراتع تپه ماهوري منطقه کالله گنبد، روش

هاي مورد بررسي با شرايط محل سازگاري خوبي داشته و بذرکاري خطي در گرفت. نتايج نشان داد که تقريباً تمامي گونه

 (.1370سندگل، بسترهاي آماده شده از موفقيت زيادي برخوردار بود)

 Agropyronنتيجه گيري شد که گونه  فارس ارژن دشت منطقه در خشکي به مرتعي مقاوم گياهان سازگاري آزمايش در

trichophorum ادامه  مهر اوايل تا آن کامل شدن خشک و داشته بررسي تاخير تحت هاي گونه کليه به نظر فنولوژي نسبت از

 (.1374حبيبيان، يابد)مي

گونه  که ت. نتايج اين مطالعه نشان دادمورد بررسي قرار گرف فارس شمال اي درنيز در مطالعه Elymusمرتعي گونه 2 فنولوژي

Elymus hispidus var. villosus گونه  ولي کندمي آغاز را رويشي رشد ديگر گونه از هفته زودتر يک حدودElymus 

pertenuis (. 1383صادقيان و همکاران، )دهد مي انجام زودتر را خود بذر ريزش گلدهي و مراحل و است رشدتر زود 

در ايستگاه پژوهشي همند آبسرد به منظور تعيين بهترين اکسشن  Festuca ovinaروي اکسشن هاي مختلف گونه مطالعه اي بر 

ميرحاجي و باشد)لحاظ پارامترهاي مورد مطالعه مي انجام شد. نتايج حاکي از وجود اختالف معني دار بين اکسشن ها از

 (. 1392همکاران، 



انتخاب سازگارترين اکسشن  و .Elytrigia libanoticus Lماني اکسشن هاي گونه  منظور بررسي استقرار و زندهبه  پژوهشي

سالهاي  کليه در که داد نشان . نتايجصورت گرفتهاي مورد بررسي در ايستگاه پژوهشي مراتع همند آبسرد با خاک نيمه سنگين 

 . (1391ميرحاجي و همکاران، )داشت وجود%1 سطح  در دار معني اختالف استقرار و ماني زنده نظر از ها اکسشن بررسي بين

در طول بررسي  نشان داد کهيج انت و ندگرفتسال مورد ارزيابي قرار  4گونه مرتعي شامل انواع گراسها و لگومها طي  6 همچنين

 (.1387ميرحاجي، )دارد اختالف معني داري بين صفات اندازه گيري شده اکسشنها وجود

گونه گياهي در قالب طرح کرت هاي خرد شده در سه تکرار و با دو زمان کشت پاييزه و سازگاري شش در خصوص اي مطالعه

از لحاظ پارامترهاي مورد مطالعه بين  %1نتايج نشان داد که اختالف معني دار در سطح  انجام شده است.بهاره در شهرستان ساوه 

 . (1392ميرداودي، )گونه هاي مورد بررسي وجود دارد

گونه  1300نون در کشور مغولستان روي جمع آوري و ارزيابي گونه هاي علوفه اي کار شده و تاکنون بيش از تاک 1994از سال 

  (.Johnson, 2006)اندلگومها مورد ارزيابي قرار گرفته از گراسها و

ن نتيجه رسيده اند و به اي گرفتهمورد بررسي قرار Medicago. sativaاکسشن از  190در کشور ايتاليا در يک برنامه تحقيقاتي 

 (.1996و همکاران،   Piano)هستند که اکسشنهاي با تاج گسترده تر داراي عملکرد علوفه باال تري 

شناسايي تنوع اکسشنهاي مختلف و روشن شدن روشهاي روياندن, کشت, استقرارو انتخاب اکسشنهاي برتر هر گونه در هر ناحيه 

 باشد.احي، از جمله اهداف اين پژوهش مياستفاده در امر احياء و اصالح مراتع آن نوآب و هوايي از نظر توليد علوفه به منظور 

 مواد و روش ها 

 موقعيت منطقه مورد مطالعه

 45دقيقه عرض شمالي و  30درجه و  36دقيقه تا  44درجه و  34استان کردستان در غرب ايران در مجاورت خاک عراق بين 

 1400000دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد. سطح کل مراتع استان 16درجه و  48دقيقه تا  31درجه و 

طبيعي شود. ايستگاه پژوهشي کشاورزي و منابعتن علوفه خشک از آنها برداشت مي 620000باشد که ساالنه هکتار مي

قز واقع گرديده و داراي ارتفاعي معادل کيلومتري شمال شهر سنندج و در کنار جاده ارتباطي سنندج به س 70بهارستان در فاصلة 

 باشد.متر از سطح دريا در محل خروجي دره هاي فرعي مي 2000متر در مرتفع ترين نقطه و  2090

 روش تحقيق 

براي هر اکسشن از رويشگاههاي مختلف آن به مقدار کافي بذر ازپايه هاي مختلف در تاريخ مناسب جمع آوري شده و براي آنها 

مترمربع  6*5در فاز تکثير بذر براي هر اکسشن در کرت هاي بزرگي به ابعاد  1389(. در پائيز سال 1هيه شد )جدول شناسنامه ت

 در زمين اصلي در ايستگاه پژوهشي بهارستان کشت شدند. 



ختلف مهمترين کارهايي که در اين مرحله انجام شدند شامل:  وجين، و سه نوبت آبياري بود. آمار مربوط به خصوصيات م

بذر هاي رسيده اکسشن هاي سبز شده برداشت و اقدام به  90اکسشن هاي کاشت شده در سال اول ثبت گرديد. در تابستان سال

 کشت مجدد بذور اکسشن هايي گرديد که در مرحله اول سبز نشده بودند. 

تصادفي در عرصه هاي مرتعي اکسشن هاي هر گونه در قالب طرح هاي آماري بلوک هاي کامل  91و  90در پائيز سال هاي 

سانتي متر اجرا گرديد  50متري با فاصله  4خط  4مترمربع که بصورت  4*2بصورت ديم کشت شدند. ابعاد کرت هاي آزمايشي 

  متر در نظر گرفته شد. 2متر و فاصله بين بلوک ها  5/0و براي حذف اثرات حاشيه اي فاصله بين کرت ها 

 
 جمع آوري شده از مناطق مختلف استان کردستان Agropyron intermedium گونه ليست اکسشن هاي مختلف -1جدول

تاريخ جمع  محل جمع آوري رديف

 آوري

مختصات 

 جغرافيائي

 عمق خاک گونه هاي همراه  شيب و جهت  ارتفاع

 671078 19/5/89 دوالب 1

3879549 

درصد جهت  30 2258

 شمالي

 100> بروموس و گون

 665176 17/5/89 سارال  2

3932362 

 درصد 20 2261

 شرقي

 100 بروموس، استيپا  و گون

 655067 16/5/89 آويهنگ 3

3905941 

 درصد 25 2185

 شمالي

بروموس، استيپا، گون و 

 الکتوکا

80 

 677882 5/6/89 آبيدر  4

3908222 

 80 بروموس و گون -استيپا شمالي50% 2245

 695037 20/5/89 نران 5

3890110 

 50 بروموس-گون شمالي100% 2620

 674448 17/05/89 باينچوب 6

3934335 

 100 گون، بروموس و استيپا شمال غرب 2236

 676637 5/06/89 )سنندج(  7

3907357 

 100 گون و بروموس شمال غرب 2501

 674879 19/05/89 اواالن 8

3879246 

گون، الکتوکا و  شرقي 1682

 بروموس

50 

 664083 17/05/89 زردوان 9

3934399 

 100 گون، بروموس و استيپا %20شمال  2397

 652951 16/05/89 بزان )آويهنگ( 10

3906277 

 شمال شرق 2565

100% 

 100 گون و بروموس



 زير صورت گرفت: معيارهاي اساسبر نتايج کشت گونه ها ارزيابي 

 قاومت در برابر آفات و امراضم( 5 ارتفاع گياه( 4پوشش تاجي ( سطح 3 فنولوژي( 2( درصد سبز شدن بذر ها در عرصه 1

 . ديرزيستي( توليد بذر و 8توليد علوفه (7نهال  و شادابي قدرت(6

)سال سوم  1392در سالهاي سوم و چهارم، استقرار، سازگاري و عملکرد علوفه در عرصه مورد ارزيابي قرار گرفت. در سال 

( ارزيابي صفات با 94و  1393سالهاي  چهارم و پنجم )اجراي طرح( وضعيت استقرار اکسشن ها بررسي و مطالعه گرديد. در 

( درصد سبز شدن بذرها نسبت به کل 1تاکيد بر استقرار و توليد علوفه و کيفيت علوفه صورت گرفت که شامل پارامترهاي 

مرحله رويشي،  شامل فنولوژيمختلف  ( بررسي مراحل مختلف فنولوژي مراحل3( قدرت جوانه زني 2بذرهاي کشت شده

مقاومت در برابر آفات و  (6 پوشش تاجي( سطح 5در زمان ظهور خوشه ارتفاع گياه (4 لدهي، تشکيل بذر و رشد مجدد پاييزهگ

 ( زنده ماني و پتانسيل توليد بذر بودند. 8 توليد علوفه (7 بيماريها

ن وزن بذر و ديرزيستي اکسشن ها همچنين در سال پاياني ادامه ارزيابي صفات سالهاي قبل با تاکيد بر توليد بذر شامل تعيي

نتايج بدست آمده با استفاده از روشهاي آماري آناليز  ،گيريباتوجه به متغير بودن تعداد اکسشنها و معيارهاي اندازه انجام گرديد.

وع نمرات هر گرفتند. آزمون دانکن براي پارامترهاي مختلف بعمل آمد و با استفاده از مجمچند متغيره مورد تجزيه وتحليل قرار 

اکسشن در پارامترهاي مورد اندازه گيري با استفاده از ازمون دانکن رتبه بندي اکسشن ها در هر گونه صورت گرفت و بر همين 

 اساس اکسشن هاي برتر در هر گونه در اين مطالعه معرفي گرديدند.

 نتايج

 Agropyron intermediumتجزيه واريانس مرکب عملکرد اکسشن هاي مختلف گونه  

 متغيرهاي و مطالعه مورد بين اکسشنهاي که داد نشان مختلف سالهاي گونه در اکسشنهاي به مربوط کمي صفات از آناليز نتايج

 اکسشنهاي داد که نشان مختلف سالهاي در ميانگين مقايسه همچنين دارد وجود %5 سطح در معني دار تفاوت  شده گيري اندازه

بودند  مقدار بيشترين )سال آخر آماربرداري( داراي 1394سال  در متغيرها و کليه نبوده يکسان نتايج داراي بررسي مورد

 .(2ل)جدو

نتايج حاصل از آزمون دانکن براي پارامتر رويش نشان داد که اکسشن هاي آويهنگ، دوالب، آبيدر، سارال و باينچوب به ترتيب 

ن براي پارامتر گلدهي نشان داد که اکسشن هاي آبيدر، اويهنگ، قرار دارند. همچنين نتايج اين آزمو 5الي  1در رتبه هاي 

 گيرند.اين تقسيم بندي قرار مي 5الي  1 دوالب، سنندج و نران در رتبه هاي

اين رتبه  5تا  1بر همين اساس براي پارامتر تشکيل بذر اکسشن هاي دوالب، آويهنگ، آبيدر، سارال و زردوان حائز رتبه هاي 

ندي هستند. نتايج آزمون دانکن براي پارامتر ارتفاع نشان داد که اکسشن هاي دوالب، سنندج، آويهنگ، نران و بزان در رتبه ب



نتايج اين آزمون براي پارامتر توليد بيانگر اين است که اکسشن هاي دوالب، آويهنگ،  اين تقسيم بندي قرار دارند. 5تا  1هاي 

 ه هاي برتر اين تقسيم بندي هستند.سارال، آبيدر و سنندج در رتب

 تجزيه واريانس مرکب تاثير سال,اکسشن بر متغيرهاي وابسته در سال هاي مختلف اجراي طرح - 2لجدو

متغير هاي  منبع

 وابسته

Sum of Squares df Mean Square F Prob 

Corrected Model Growing 3966.656a 35 113.333 16.761 ***.000 

Flowering 2208.389a 35 63.097 9.544 ***.000 

Seeding 2524.500a 35 72.129 12.745 ***.000 

Hieght 3906.522a 35 111.615 19.531 ***.000 

Yield 5095.900a 35 145.597 26.472 ***.000 

Regrowing 4084.600a 35 116.703 25.473 ***.000 

Coverarea 1219.589a 35 34.845 8.246 ***.000 

Year Growing 2966.022 2 1483.011 219.324 ***.000 

Flowering 1852.422 2 926.211 140.099 ***.000 

Seeding 1956.200 2 978.100 172.832 ***.000 

Hieght 1686.689 2 843.344 147.572 ***.000 

Yield 898.200 2 449.100 81.655 ***.000 

Regrowing 2739.800 2 1369.900 299.008 ***.000 

Coverarea 198.422 2 99.211 23.477 ***.000 

Year * Replication Growing 82.867 6 13.811 2.043 ns.076 

Flowering 15.667 6 2.611 .395 ns.879 

Seeding 6.400 6 1.067 .188 ns.979 

Hieght 38.733 6 6.456 1.130 ns.358 

Yield 25.000 6 4.167 .758 ns.606 

Regrowing 74.600 6 12.433 2.714 *.022 

Coverarea 22.467 6 3.744 .886 ns.512 

Accetion Growing 825.122 9 91.680 13.559 ***.000 

Flowering 317.167 9 35.241 5.331 ***.000 

Seeding 536.100 9 59.567 10.526 ***.000 

Hieght 2095.344 9 232.816 40.739 ***.000 

Yield 4098.900 9 455.433 82.806 ***.000 

Regrowing 1254.000 9 139.333 30.412 ***.000 

Coverarea 979.567 9 108.841 25.755 ***.000 

Year * Accetion Growing 92.644 18 5.147 .761 ns.733 

Flowering 23.133 18 1.285 .194 ns1.000 

Seeding 25.800 18 1.433 .253 ns.999 



Hieght 85.756 18 4.764 .834 ns.654 

Yield 73.800 18 4.100 .745 ns.750 

Regrowing 16.200 18 .900 .196 ns1.000 

Coverarea 19.133 18 1.063 .252 ns.999 

Error Growing 365.133 54 6.762   

Flowering 357.000 54 6.611   

Seeding 305.600 54 5.659   

Hieght 308.600 54 5.715   

Yield 297.000 54 5.500   

Regrowing 247.400 54 4.581   

Coverarea 228.200 54 4.226   

a. R Squared = .916 (Adjusted R Squared = .861)    
b. R Squared = .861 (Adjusted R Squared = .771)    
c. R Squared = .892 (Adjusted R Squared = .822)    
d. R Squared = .927 (Adjusted R Squared = .879)    
e. R Squared = .945 (Adjusted R Squared = .909)    
f. R Squared = .943 (Adjusted R Squared = .906)    
g. R Squared = .842 (Adjusted R Squared = .740)    

 

نشان داد که براي پارامتر پوشش سطحي پنج اکسشن دوالب، آويهنگ، سنندج، نران و آبيدر در باالي جدول قرار آزمون دانکن 

دارند. نتايج اين آزمون براي پارامتر رشد مجدد نشان دهنده اين است که اکسشن هاي آويهنگ، دوالب، سنندج، سارال و آبيدر 

ده اند. رتبه کل اکسشن هاي مورد مطالعه با در نظر گرفتن کليه صفات مورد داراي باالترين توان رويش مجدد از اين لحاض بو

 نشان داده شده است. 3اندازه گيري در جدول

 رتبه کل اکسشن ها با توجه به مجموع پارامترهاي مورد مطالعه -3جدول 

 رتبه اکسشن رتبه اکسشن رتبه اکسشن

 1 دوالب 5 سارال  8 زردوان

 2 آويهنگ 6 نران 9 بزان )آويهنگ(

 3 آبيدر  7 باينچوب 10 اواالن

 4 )سنندج(     

 

 بحث و نتيجه گيري

 معني دار است 001/0در سطح احتمال ***

 معني دار است 01/0**در سطح احتمال 

 معني دار است 05/0*در سطح احتمال 

Ns  معني دار نيست 

 

 



پارامتر درصد رويش، گلدهي،  7اکسشن هاي مختلف اين گونه مرتعي مهم از لحاظ حفاظت خاک و توليد علوفه با استفاده از 

قدرت استقرار و سازگاري در ايستگاه  تشکيل بذر، ارتفاع، توليد، سطح پوشش تاجي و قدرت رويش مجدد به منظور بررسي

بر اين اساس در مجموع و با در نظر گرفتن کليه صفات  سال مورد مطالعه قرار گرفتند. 5پژوهشي بهارستان کردستان در طي 

، اکسشن دوالب بهترين عملکرد و اکسشن آواالن ضعيف  Agropyron intermediumاکسشن گونه  10مورد اندازه گيري از ميان

ن عملکرد را داشته است. با توجه به مشخصات رويشگاه هاي اين دو اکسشن و مقايسه آنها با خصوصيات ايستگاه تحقيقاتي تري

بهارستان مي توان نتيجه گرفت که ارتفاع از سطح دريا، عمق خاک و جهت جغرافيائي از عوامل تاثيرگذار در استقرار و 

(. نتيجه مشابهي در اين رابطه و با مطالعه بر روي اکسشن هاي 3لروند)جدومين هاي اين گونه مرتعي به شمار سازگاري اکسش

در ايستگاه تحقيقاتي همند آبسرد به منظور تعيين بهترين اکسشن بدست آمده است که حاکي از  Festuca ovinaمختلف گونه 

 (. 1392حاجي و همکاران، )ميرباشدلحاظ پارامترهاي مورد مطالعه مي وجود اختالف معني دار بين اکسشن ها از

و انتخاب سازگارترين  .Elytrigia libanoticus Lاي به منظور بررسي استقرار و زنده ماني اکسشن هاي گونه همچنين مطالعه 

 نشان اين مطالعه اکسشن هاي مورد بررسي در ايستگاه پژوهشي مراتع همند آبسرد با خاک نيمه سنگين گزارش شده است. نتايج

که  ه استداشت وجود %1 سطح  در دار معني اختالف استقرار و ماني زنده نظر از ها اکسشن سالهاي بررسي بين کليه رد که داد

 (.1391ميرحاجي و همکاران، ) منطبق با نتايج بدست آمده در اين پژوهش است

نتايج بدست آمده از اين نتايج مطالعات ديگري در اين زمينه و بر روي اکسشن هاي گونه هاي مختلف نيز دال بر صحت 

 مي باشد. نتايج نشان دادسال  4گونه مرتعي شامل انواع گراسها و لگومها طي  6به ارزيابي آنها مي توان پژوهش است. از جمله 

 (.1387ميرحاجي، ) که در طول بررسي اختالف معني داري بين صفات اندازه گيري شده اکسشنها وجود داشته است

زگاري شش گونه گياهي در قالب طرح کرت هاي خرد شده در سه تکرار و با دو زمان کشت پاييزه و سا در پژوهشيهمچنين 

از لحاظ پارامترهاي مورد  %1که نتايج نشان دهنده اختالف معني دار در سطح  مورد بررسي قرار گرفتبهاره در شهرستان ساوه 

  .(1392ميرداودي، ) مطالعه بين گونه هاي مورد بررسي بوده است

هاي وارداتي از غرب آمريکا از هر چند در مطالعات اوليه گزارشات موجود حاکي از آن است که کاشت تعداد زيادي از گونه

ميليمتر در سال  360ها از موفقيت خوبي برخوردار بودند و توانستند در مناطق با بارندگي بيشتر از جمله انواع علف گندمي

اما (. 1350نيکنام و نعمتي، )نها عامل محدود کننده رشد بذور گونه هاي مختلف بوده استبخوبي مستقر شوند و ميزان بارش ت

قليم، و با توجه به اينکه به متفاوت بودن خصوصيات رويشگاهي اکسشن هاي مورد مطالعه از لحاظ توپوگرافي، خاک و ا نظر

که در صورت اقدام به تهيه بذر جهت  دهدنشان ميوهش اي در اين رابطه قبالً در استان صورت نگرفته است نتايج اين پژمطالعه



هاي تکثير، زون بندي مناطق ضروري بوده و در صورت ريق بذرکاري، بذرپاشي و ساير روشتکثير به منظور اصالح مراتع از ط

 امکان از بذور اکسشن هاي موجود در هر ناحيه براي تکثير و کاشت در همان ناحيه استفاده گردد. 
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Abstract 

The evaluation of Agropyron intermedium accessions in different ecological zones of Kurdistan province 

was carried out at Baharestan Agricultural Research Station in order to nomination of the best accessions in 

terms of adaptability and establishment. The experiment started in 2010 and continued to 2015. For each 

accession adequate seed of different stocks in whole of the province was reaped. In reproduction phase (2010 

autumn) and after soil preparation, all accessions were planted on plots with 5*6 m2. In 2011 and 

2012autumn, the accession of each Species based on complete randomized block design with 3 replications 

and 2 meter intervals on 2*4 m2 plots and 4 lines with 4-meter length and 50 cm intervals (In order to 

elimination of marginal effects) planted. The measured traits for plant selection were 1) growing 2) 

flowering 3) seeding 4) Yield 5) canopy cover 6) height and 7) regrowing, all data were statistically 

compound analyzed by SPSS and averages were compared using Duncan method. Results showed that there 

were significant differences among the measured traits and accessions (P≤0.05) in all studied years (2012-

2015). In terms of measured parameters for all accessions of Agropyron intermedium, Dolab accession, 

showed superiority in the Baharestan research station conditions. it seems that altitude, soil properties and 

aspect factors have had most efficacy on different accessions operation of this specie in this study.  

Key words: Accessions, Baharestan Station, Establishment, Adaptability 


