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در  Agropyron libanoticumهاي 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

 

 دهيچک

ي قدرت بهارستان سنندج به منظور بررس پژوهشيايستگاه در   Agropyron libanoticumمرتعي  گونهاکسشن  9ارزيابي 

ن به مقدار کافي بذر براي هر اکسشادامه يافت.  1394شروع و تا سال  1389انجام شد. آزمايش از سال  استقرار و سازگاري

 رت هاي بزرگي به ابعاددر فاز تکثير بذر براي هر اکسشن ک 1389ازپايه هاي مختلف سراسر استان جمع آوري و در پائيز سال 

شن هاي هر گونه در اکس 91و  90مترمربع در زمين اصلي در ايستگاه پژوهشي بهارستان کشت شدند. در پائيز سال هاي  6*5

يشي ي آزماقالب طرح هاي آماري بلوک هاي کامل تصادفي در عرصه هاي مرتعي بصورت ديم کشت شدند. ابعاد کرت ها

 ي فاصله بين کرت هانتي متر اجرا گرديد و براي حذف اثرات حاشيه اسا 50متري با فاصله  4خط  4مترمربع که بصورت  4*2

( 1امل: شرزيابي اکسشن ها و ا گيري شده براي انتخاب متغيرهاي اندازهمتر در نظر گرفته شد.  2متر و فاصله بين بلوک ها  5/0

توان رويش  (7 وپوشش تاجي  (سطح6( توليد 5( ارتفاع گياه 4( تشکيل بذر 3( گلدهي 2درصد سبز شدن بذرها در عرصه 

. داردعني دار وجود ماختالف  (P< 0.05)در سطح احتمال  گيري شده و اکسشنها بين متغيرهاي اندازهنتايج نشان داد  که مجدد

رد است. ترين عملکراي به، داايرانشاهآزمون دانکن براي پارامترهاي مورد اندازه گيري اکسشن هاي مختلف نشان داد که اکسشن 

ي اکسشن ها عملکرد نظر مي رسد که فاکتورهاي ارتفاع از سطح دريا، عمق خاک و جهت جغرافيايي بيشترين تاثير را بربه 

 مختلف داشته اند.

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

  مقدمه

 برداشت و عدم تعادل بين توليد و ء،اصالح واحيابدون سرمايه گذاري در جهت  يکشورطي ساليان دراز بهره بردار مراتع

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

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



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

تغييرات فصلي و تجمع ماده خشک و نبود دانش کافي در زمينه راهکارهاي کشت مزرعه اي گونه هايي است که در شرايط آب 

ي بوده و از توليد مناسبي برخوردار مي باشند. استفاده از مرتع مستلزم شناخت خصوصيات و هوايي گوناگون داراي پايدار

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

ونه هاي مهمي است که در هر ناحيه آب و هوايي در تغذيه بهره برداري از مراتع است. مساله اساسي در اين پژوهش شناسايي گ

 دام نقش اصلي ايفا مي نمايند. 

 قفقاز، ، ترکيه، عراق اربيل متري 2600تا  2000در دامنه ارتفاعي  Agropyron libanoticum گياهي  گونه جغرافيايي انتشار

 از بخشهايي استان کردستان، در و سقز دره ديوان و درخوي  غربي شمال بخصوص آذربايجان غربي ايران، دراستان در و لبنان

 (.1375)مسيبي،  است شده گزارش جاده لشکرک و رود وانگه جنوبي و غربي هاي دامنه جنوبي کندوان، آبريز تهران، استان

 گذشت با و هنمود ابتدايي شد ر و وانهزني ج به شروع رطوبت، و کاهش هوا شدن گرم علت به ماه اسفند اواخر از گياه اين

 وارد خرداد اواخر سپس داده، ادامه ارديبهشت اواسط تا را خود رويشي رشد نيز مراحل حرارت درجه رفتن باال علت به ، زمان

 از بعد .ميرسد خود گلدهي کامل رشد به گياه و کشيده طول ماه ر تي اوايل تا نيز آن گلدهي که مرحله شود، مي گلدهي مرحله

 و شود مي شروع تيرماه اواسط از تقريباً بذر توليد مرحله که شود مي بذر توليد و بذردهي مرحله ارد و هگيا مرحله اين گذشت

 رکود دچار مرحله اين گذشت از پس .گيرد مي انجام مرداد اواسط تا مرداد اوايل از بذر ريزش و يابد مي ادامه تيرماه اواخر تا

 ماه آبان دوم نيمه تا اکثراً حرارتي و رطوبتي شرايط به توجه با مهر اوايل موماًع ييزه پا رشد شروع. شود مي تابستاني خواب و

 .(1391، و همکاران )جوادياست زمستانه خواب شروع پاييز اواخر و انجامد مي طول به

هاي گونه هجري شمسي شروع شد در اين سالها مقادير زيادي بذر از 1328تالش براي بذرکاري مراتع در ايران از سال  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 گندميدر استانهاي مختلف کشت شد. گزارشات موجود حاکي از آن است که تعداد زيادي از گونه

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

 (. 1352نعمتي، 

هايي در رابطه با کشت ديم يونجه هاي دائمي در مراتع فقير طالقان انجام شد و نتايج نشان داد که کشت اين گونه ها بررسي

(. 1377مقدم، دهد)کيلوگرم در هکتار افزايش مي 1000موده و توليد علوفه را بيش از کمک زيادي به احياء و اصالح مراتع ن

اي را گونه مرتعي و علوفه 10هاي استقرار و کشت ( بمنظور اصالح مراتع تپه ماهوري منطقه کالله گنبد، روش1370سندگل )

بررسي با شرايط محل سازگاري خوبي داشته و بذرکاري  هاي موردداد. نتايج نشان داد که تقريباً تمامي گونهمورد بررسي قرار 

 خطي در بسترهاي آماده شده از موفقيت زيادي برخوردار بود.



نتيجه گرفت که گونه  فارس ارژن دشت منطقه در خشکي به مرتعي مقاوم گياهان سازگاري آزمايش ( در1374حبيبيان )

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

 ادامه مي يابد. مهر اوايل

گونه  که مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد فارس شمال نيز در مطالعه اي در Elymus مرتعي گونه 2 فنولوژي

Elymus hispidus var. villosus گونه  ولي کند مي آغاز را رويشي درش ديگر گونه از هفته زودتر يک حدودElymus 

pertenuis (. 1378، طيبي خرمي)دهد  مي انجام زودتر را خود بذر ريزش گلدهي و مراحل و است رشدتر زود 

در ايستگاه پژوهشي همند  Festuca ovinaبر روي اکسشن هاي مختلف گونه را مطالعه اي ( 1392ميرحاجي و همکاران )

. نتايج حاکي از وجود اختالف معني دار بين اکسشن ها از لحاظ پارامترهاي دادندن بهترين اکسشن انجام آبسرد به منظور تعيي

 .مورد مطالعه مي باشد

 .Elytrigia libanoticus Lمنظور بررسي استقرار و زنده ماني اکسشن هاي گونه به را  پژوهشي( 1391ميرحاجي و همکاران )

 . نتايجانجام دادندمورد بررسي در ايستگاه پژوهشي مراتع همند آبسرد با خاک نيمه سنگين انتخاب سازگارترين اکسشن هاي  و

  .داشت وجود%1 سطح  در دار معني اختالف استقرار و ماني زنده نظر از ها اکسشن سالهاي بررسي بين کليه در که داد نشان

نشان داد يج انت و دادسال مورد ارزيابي قرار  4طي را گونه مرتعي شامل انواع گراسها و لگومها  6 همچنين( 1387ميرحاجي )

 .در طول بررسي اختالف معني داري بين صفات اندازه گيري شده اکسشنها وجوددارد که

سازگاري شش گونه گياهي در قالب طرح کرت هاي خرد شده در سه تکرار و با در خصوص را مطالعه اي ( 1393ميرداودي )

از لحاظ پارامترهاي  %1نتايج نشان داد که اختالف معني دار در سطح  .دادانجام ه در شهرستان ساوه دو زمان کشت پاييزه و بهار

 .مورد مطالعه بين گونه هاي مورد بررسي وجود دارد

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

 (. Johnson, 2006اند)سها و لگومها مورد ارزيابي قرار گرفتهاز گرا

مورد بررسي قرارگرفته و به اين نتيجه رسيده اند  Medicago. sativaاکسشن از  190در کشور ايتاليا در يک برنامه تحقيقاتي 

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

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

 آب و هوايي از نظر توليد علوفه به منظور استفاده در امر احياء و اصالح مراتع آن نواحي، از جمله اهداف اين پژوهش مي باشد. 
 مواد و روش ها 

 نطقه مورد مطالعهموقعيت م

 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



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

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

  پژوهشروش 

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

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

 ربع در زمين اصلي در ايستگاه پژوهشي بهارستان کشت شدند. مترم

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

شده برداشت بذر هاي رسيده اکسشن هاي سبز  90(. در تابستان سال2اکسشن هاي کاشت شده در سال اول ثبت گرديد )جدول 

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

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

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

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

 زير صورت گرفت: معيارهاي اساسبر گونه ها 

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

 (5و  4، 3. )جداولديرزيستي( 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  1393شن ها بررسي و مطالعه گرديد. در سالهاي  چهارم و پنجم )اجراي طرح( وضعيت استقرار اکس

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

مرحله رويشي،  شامل فنولوژيتلف مخ ( 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 گلدهي، تشکيل بذر و رشد مجدد پاييزه

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

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

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

لف بعمل آمد و با استفاده از مجموع نمرات هر گرفتند. آزمون دانکن براي پارامترهاي مختچند 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 libanoticumي مختلف گونه تجزيه واريانس مرکب عملکرد اکسشن ها



 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
 

 مناطق مختلف استان کردستان شده ازجمع آوري  Agropyron libanoticum ليست اکسشن هاي مختلف گونه. 1جدول 

تاريخ جمع  محل جمع آوري رديف

 آوري

ات مختص

 جغرافيائي

 عمق خاك گونه هاي همراه  شيب و جهت  ارتفاع

 653491 18/5/89 ايرانشاه 1

4000169 

 درصد50 1910

 جنوبي

 30 بروموس، گون

 668517 18/5/89 ميرسعيد 2

4024382 

 درصد 50 2015

 جنوبي

 30 بروموس، گون

 691007 22/5/89 بهارستان 3

3949413 

 درصد 50 2000

 جهت غربي

 100> توکاگون، الک

 692356 20/5/89 صلوات آباد 4

3912697 

 50 بروموس و کنگر -گون شمالي50% 1971

 676853 17/5/89 چهل گزي 5

3925207 

شمال 100% 1730

 غرب

 -گون -بروموس

 فستوکا -استيپا

100 

 680568 30/5/89 ماموخ 6

3932495 

شمال 100% 2202

 غرب

 50 بروموس -گون

 692689 20/05/89 کاني گلزار 7

3912794 

 40 گون، کنگر و بروموس جنوبي 50 2222

 640045 18/05/89 چاخلو 8

4014600 

 100 گون و بروموس %50شمالي  2000

 665162 18/05/89 کرفتو 9

4019715 

شمال غرب  2400

100% 

 50 گون و بروموس

 
 

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

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

بر همين اساس براي پارامتر تشکيل بذر اکسشن  اين تقسيم بندي قرار مي گيرند. 5الي  1دوالب، سنندج و نران در رتبه هاي 

نتايج آزمون دانکن براي پارامتر  اين رتبه بندي هستند. 5تا  1هاي دوالب، آويهنگ، آبيدر، سارال و زردوان حائز رتبه هاي 

 اين تقسيم بندي قرار دارند. 5تا  1در رتبه هاي  ارتفاع نشان داد که اکسشن هاي دوالب، سنندج، آويهنگ، نران و بزان

 



 

 

نتايج اين آزمون براي پارامتر توليد بيانگر اين است که اکسشن هاي دوالب، آويهنگ، سارال، آبيدر و سنندج در رتبه هاي برتر 

نگ، سنندج، نران و آزمون دانکن نشان داد که براي پارامتر پوشش سطحي پنج اکسشن دوالب، آويه اين تقسيم بندي هستند.

نتايج اين آزمون براي پارامتر رشد مجدد نشان دهنده اين است که اکسشن هاي آويهنگ،  .آبيدر در باالي جدول قرار دارند

دوالب، سنندج، سارال و آبيدر داراي باالترين توان رويش مجدد از اين لحاض بوده اند. رتبه کل اکسشن هاي مورد مطالعه با 

 نشان داده شده است. 3يه صفات مورد اندازه گيري در جدولدر نظر گرفتن کل

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

 Type III Sum متغير هاي وابسته منبع

of Squares 

df Mean Square F Prob 

Corrected Model Growing 2681.062a 32 83.783 20.865 ***.000 

Flowering 2914.444a 32 91.076 26.265 ***.000 

Seeding 3118.025a 32 97.438 33.319 ***.000 

Hieght 3382.914a 32 105.716 24.829 ***.000 

Yield 4154.840a 32 129.839 48.465 ***.000 

Regrowing 3703.778a 32 115.743 47.439 ***.000 

Coveragearea 956.025a 32 29.876 7.688 ***.000 

Year Growing 2292.543 2 1146.272 285.467 ***.000 

Flowering 2680.222 2 1340.111 386.467 ***.000 

Seeding 2504.321 2 1252.160 428.179 ***.000 

Hieght 1345.210 2 672.605 157.973 ***.000 

Yield 1284.914 2 642.457 239.811 ***.000 

Regrowing 2670.222 2 1335.111 547.218 ***.000 

Coveragearea 206.617 2 103.309 26.586 ***.000 

Year * Replication Growing 38.593 6 6.432 1.602 ns.167 

Flowering 1.556 6 .259 .075 ns.998 

Seeding 28.296 6 4.716 1.613 ns.164 

Hieght .963 6 .160 .038 1.000 

Yield 64.741 6 10.790 4.028 **.002 

Regrowing 64.889 6 10.815 4.433 ***.001 

Coveragearea 28.815 6 4.802 1.236 ns.305 

Accetion Growing 346.914 8 43.364 10.799 ***.000 

Flowering 229.778 8 28.722 8.283 ***.000 

Seeding 580.395 8 72.549 24.808 ***.000 

Hieght 2020.617 8 252.577 59.322 ***.000 

Yield 2785.877 8 348.235 129.986 ***.000 

Regrowing 960.444 8 120.056 49.207 ***.000 

Coveragearea 715.877 8 89.485 23.029 ***.000 

Year * Accetion Growing 3.012 16 .188 .047 ns1.000 



Flowering 2.889 16 .181 .052 ns1.000 

Seeding 5.012 16 .313 .107 ns1.000 

Hieght 16.123 16 1.008 .237 ns.999 

Yield 19.309 16 1.207 .450 ns.958 

Regrowing 8.222 16 .514 .211 ns.999 

Coveragearea 4.716 16 .295 .076 ns1.000 

Error Growing 192.741 48 4.015   

Flowering 166.444 48 3.468   

Seeding 140.370 48 2.924   

Hieght 204.370 48 4.258   

Yield 
128.593 48 2.679   

Regrowing 117.111 48 2.440   

Coveragearea 186.519 48 3.886   

a. R Squared = .933 (Adjusted R Squared = .888)    

b. R Squared = .946 (Adjusted R Squared = .910)    

c. R Squared = .957 (Adjusted R Squared = .928)    

d. R Squared = .943 (Adjusted R Squared = .905)    

e. R Squared = .970 (Adjusted R Squared = .950)    

f. R Squared = .969 (Adjusted R Squared = .949)    

g. R Squared = .837 (Adjusted R Squared = .728)    

 

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

 1 ايرانشاه 4 کاني گلزار  7 ماموخ

 2 بهارستان 5 ميرسعيد  8 کرفتو

صلوات  6 چهلگزي 9 چاخلو

 آباد 

3 

 

 بحث و نتيجه گيري

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

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

 رفتند.سال مورد مطالعه قرار گ 5پژوهشي بهارستان کردستان در طي 

،  Agropyron libanoticum اکسشن گونهه 9 بر اين اساس در مجموع و با در نظر گرفتن کليه صفات مورد اندازه گيري از ميان

ضعيف ترين عملکرد را داشته است. با توجه به مشخصات رويشگاه هاي ايهن  چاخلوبهترين عملکرد و اکسشن  ايرانشاهاکسشن 

يات ايستگاه تحقيقاتي بهارستان مي توان نتيجه گرفت که ارتفاع از سطح دريا، عمق خهاک و دو اکسشن و مقايسه آنها با خصوص

(. نتيجهه 3جهت جغرافيائي از عوامل تاثيرگذار در استقرار و سازگاري اکسشن هاي اين گونه مرتعي به شهمار مهي روند)جهدول

در ايستگاه تحقيقاتي همند آبسرد به منظور  Festuca ovina مشابهي در اين رابطه و با مطالعه بر روي اکسشن هاي مختلف گونه

 دار است يمعن 001/0در سطح احتمال ***

 دار است يمعن 01/0**در سطح احتمال 

 دار است يمعن 05/0*در سطح احتمال 

Ns  ستيدار ن يمعن 

 

 



تعيين بهترين اکسشن بدست آمده است که حاکي از وجود اختالف معني دار بين اکسشن ها از لحاظ پارامترهاي مورد مطالعه مي 

و انتخهاب  .Elytrigia libanoticus L همچنين مطالعه اي به منظور بررسي استقرار و زنده ماني اکسشهن ههاي گونهه .(8)باشد

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

 وجهود %1 سهطح  در دار معني اختالف استقرار و ماني زنده نظر از ها اکسشن سالهاي بررسي بين کليه در که داد نشان مطالعه

. نتايج مطالعات ديگري در اين زمينه و بر روي اکسشن هاي (9) با نتايج بدست آمده در اين پژوهش استکه منطبق  ه استداشت

گونهه مرتعهي  6بهه ارزيهابي آنها مي تهوان گونه هاي مختلف نيز دال بر صحت نتايج بدست آمده از اين پژوهش است. از جمله 

که در طول بررسي اخهتالف معنهي داري بهين صهفات انهدازه  ن دادمي باشد. نتايج نشاسال  4شامل انواع گراسها و لگومها طي 

 . (10) گيري شده اکسشنها وجود داشته است

سازگاري شش گونه گياهي در قالب طرح کرت هاي خرد شده در سه تکرار و با دو زمان کشهت پهاييزه و  در پژوهشيهمچنين 

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

 . (7) مطالعه بين گونه هاي مورد بررسي بوده است

هاي وارداتهي از غهرب آمريکها از هر چند در مطالعات اوليه گزارشات موجود حاکي از آن است که کاشت تعداد زيادي از گونه

ميليمتهر در سهال  360دار بودند و توانستند در مناطق با بارنهدگي بيشهتر از ها از موفقيت خوبي برخورجمله انواع علف گندمي

به متفاوت بودن  نظراما (. 12)بخوبي مستقر شوند و ميزان بارش تنها عامل محدود کننده رشد بذور گونه هاي مختلف بوده است 

با توجه به اينکه مطالعه اي در اين رابطه خصوصيات رويشگاهي اکسشن هاي مورد مطالعه از لحاظ توپوگرافي، خاک و اقليم، و 

که در صورت اقدام به تهيه بذر جهت تکثير به منظور اصالح  نشان مي دهدقبالً در استان صورت نگرفته است نتايج اين پژوهش 

اکسشن مراتع از طريق بذرکاري، بذرپاشي و ساير روش هاي تکثير، زون بندي مناطق ضروري بوده و در صورت امکان از بذور 

 هاي موجود در هر ناحيه براي تکثير و کاشت در همان ناحيه استفاده گردد. 
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Abstract 

The evaluation of Agropyron libanoticum 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 libanoticum, Iranshah 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.  
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