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در مناطق  Bromus tomentellusهاي مهمترين اکسشن هاي گونه ارزيابي جمعيت
 مختلف رويشي استان کردستان

 صالح الدين زاهدي

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

 

 چکيده

قدرت استقرار  ان سنندج به منظور بررسيبهارست پژوهشيايستگاه در ، Bromus tomentellusمرتعي  گونهاکسشن  23ارزيابي 

 1389يز سال در پائ وبراي هر اکسشن به مقدار کافي بذر ازپايه هاي مختلف سراسر استان جمع آوري انجام شد.  و سازگاري

يز ان کشت شدند. در پائمترمربع در ايستگاه پژوهشي بهارست 6*5در فاز تکثير بذر براي هر اکسشن کرت هاي بزرگي به ابعاد 

 ابعاد کرتد. هاي هر گونه در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي بصورت ديم کشت شدن اکسشن 91و  90سال هاي 

 ايهثرات حاشيرا گرديد و براي حذف اسانتي متر اج 50متري با فاصله  4خط  4مترمربع که بصورت  4*2هاي آزمايشي 

 و ارزيابي ه براي انتخابگيري شد متغيرهاي اندازهمتر در نظر گرفته شد.  2متر و فاصله بين بلوک ها  5/0فاصله بين کرت ها 

پوشش تاجي (سطح 6 ( توليد5( ارتفاع گياه 4( تشکيل بذر 3( گلدهي 2( درصد سبز شدن بذرها در عرصه 1اکسشن ها شامل: 

فاده از روش دانکن مورد ها با است گينمرکب شدند و ميان آناليزSPSS (توان رويش مجدد بودند که با استفاده از نرم افزار 7 و

اختالف معني دار  (P< 0.05)در سطح احتمال  گيري شده و اکسشنها بين متغيرهاي اندازهنتايج نشان دادکه  .مقايسه قرار گرفتند

رد ترين عملکداراي بهسارال، نتايج حاصل از آزمون دانکن براي اکسشن هاي مختلف نشان داد که اکسشن . داردوجود 

رافيايي جهت جغ رسد که فاکتورهاي ارتفاع از سطح دريا، عمق خاک و. به نظر ميمي باشدايستگاه پژوهشي بهارستان رد

 اند.بيشترين تاثير را بر عملکرد اکسشن هاي مختلف داشته

 سازگاريايستگاه پژوهشي بهارستان، اکسشن، استقرار، : واژه هاي کليدي

 

 مقدمه 

 برداشت و عدم تعادل بين توليد و ء،بدون سرمايه گذاري در جهت اصالح واحيا ياز بهره بردارطي ساليان در کشور مراتع

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

وجود در امر اصالح و احياء مراتع کشور افزون بر فقر . يکي از مشکالت مگرديده 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 
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در شرايط آب تغييرات فصلي و تجمع ماده خشک و نبود دانش کافي در زمينه راهکارهاي کشت مزرعه اي گونه هايي است که 

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

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

شناسايي گونه هاي مهمي است که در هر ناحيه آب و هوايي در تغذيه  پژوهشمساله اساسي در اين  است. بهره برداري از مراتع

 نمايند. دام نقش اصلي ايفا مي

ستر بهاي تهيه روش ( در ارتباط با اصالح مراتع فرسوده منطقه کالک کرج از طريق بذرکاري،1351پيماني فرد و طريقي )

ند که تيجه گرفتحققان نعي سازگار با شرايط محل بررسي را در مورد مطالعه قرار دادند. اين مگونه از نباتات مرت 11کاشت 

 ست.شت عادي اهاي کاسازد بهتر از بستراستقرار نونهالها در بسترهاي کاشتي که امکان ذخيره رطوبت بيشتري را فراهم مي

اي را مرتعي و علوفه گونه 10هاي استقرار و کشت روش ( بمنظور اصالح مراتع تپه ماهوري منطقه کالله گنبد،1370سندگل )

ذرکاري بداشته و  ي خوبيهاي مورد بررسي با شرايط محل سازگارمورد بررسي قرار داد. وي نتيجه گرفت که تقريباً تمامي گونه

 خطي در بسترهاي آماده شده از موفقيت زيادي برخوردار بود.

ه تحقيقاتي در در ايستگا Festuca ovinaرا بر روي اکسشن هاي مختلف گونه ( مطالعه اي 1392ميرحاجي و همکاران )

اظ ها از لح اکسشن همند آبسرد به منظور تعيين بهترين اکسشن انجام دادند. نتايج حاکي از وجود اختالف معني دار بين

نه نده ماني اکسشن هاي گواستقرار و ز ( مطالعه اي را به منظور بررسي1391ميرحاجي و همکاران ) پارامترهاي مورد مطالعه بود.

Elytrigia libanoticus L. ه پژوهشي ر ايستگاانجام دادند. هدف از اين مطالعه انتخاب سازگارترين اکسشن هاي مورد بررسي د

 زنده رنظ از ها اکسشن ينسالهاي بررسي ب کليه در که داد نشان مراتع همند آبسرد با خاک نيمه سنگين گزارش شده است. نتايج

گراسها و لگومها را  گونه مرتعي شامل انواع 6( 1387مير حاجي ) داشت. وجود%1 سطح  در دار معني اختالف استقرار و ماني

ها شده اکسشن ه گيريسال مورد ارزيابي قرار داد ونتيجه گرفت که در طول بررسي اختالف معني داري بين صفات انداز 4طي 

 وجوددارد.

و دکرار و با مطالعه اي سازگاري شش گونه گياهي در قالب طرح کرت هاي خرد شده را در سه ت( در 1392ميرداودي )

% از لحاظ 1ر سطح زمان کشت پاييزه و بهاره در شهرستان ساوه بررسي کرده است نتايج نشان داد که اختالف معني دار د

 پارامترهاي مورد مطالعه بين گونه هاي مورد بررسي وجود دارد. 

آوري، شناسايي و تعيين ذخاير ژنتيکي جنس اسپرس در استان فارس را انجام دادند. ( طرح جمع1380و همکاران )انصاري 

متر از سطح دريا مشاهده  2600تا  700گونه اسپرس در محدوده ارتفاعي  7رويشگاه از استان فارس  21نتايج نشان داد که در 
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دامها چريده شده و در معرض انقراض قرار گرفتند بطوريکه تنها در مناطق  شد که بيشتر آنها بدليل خوشخوراکي به شدت توسط

  شوند.حفاظت شده يافت مي

Johnson ( 2006و همکاران) و ارزيابي گونه  تاکنون در کشور مغولستان روي جمع آوري 1994اند که از سال بيان داشته

 (1996) همکاران وPiano اند. لگومها مورد ارزيابي قرار گرفتهو  گونه از گراسها 1300اي کار شده و تاکنون بيش از هاي علوفه

اند ه اين نتيجه رسيدهبرا مورد بررسي قرار داده و  Medicago. sativaاکسشن از  190در کشور ايتاليا در يک برنامه تحقيقاتي 

  تري هستند.که اکسشنهاي با تاج گسترده تر داراي عملکرد علوفه باال

(1989) Wong  ده و داي انجام در کشور مالزي برنامه جمع آوري و ارزيابي اکسشنهاي مهم مناطق گرمسير 1977از سال

  اند.گونه گراس و لگوم مورد ارزيابي قرار گرفته 700تا کنون بيش از  در اين راستا

اين گونه گياهي است  باشد.. ميBromus tomentellus Boissباشد گونه که از لحاظ مرتعي با اهميت مي يهاييکي از گونه

يائي وسيعي در نواحي ( که در جهان پراکنش جغرافGramineaeعلفي، پايا، دائمي با ساقه بندبند و توخالي از خانواده غالت )

 روده شمار ميييالقي ب مراتع اين گونه يکي از بهترين گندميان کوهستاني براي اصالح و توسعه ايران دارد. و غربي و ميانه آسيا

 (. 1396 :حيدري و همکاران)

 ونه در هرر هر گشناسايي تنوع اکسشنهاي مختلف و روشن شدن روشهاي روياندن, کشت, استقرارو انتخاب اکسشنهاي برت

ن پژوهش اهداف اي ز جملهاناحيه آب و هوايي از نظر توليد علوفه به منظور استفاده در امر احياء و اصالح مراتع آن نواحي، 

 باشد. مي

 واد و روش ها م

 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 کشاورزي و منابع پژوهشيايستگاه  شود.برداشت مياز آنها تن علوفه خشک  620000ساالنه که  باشدمي هکتار

سقز واقع گرديده و داراي ارتفاعي معادل به  ارتباطي سنندج هدج و در کنار جادکيلومتري شمال شهر سنن 70فاصلة  در بهارستان

  باشد.سطح دريا در محل خروجي دره هاي فرعي ميمتر از  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 

مترمربع  6*5بزرگي به ابعاد در فاز تکثير بذر براي هر اکسشن در کرت هاي  1389در پائيز سال (. 1) جدول شناسنامه تهيه شد
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کشت شدند. مهمترين کارهايي که در اين مرحله انجام شدند شامل:  وجين، و سه  بهارستان در زمين اصلي در ايستگاه پژوهشي

بذر  90در تابستان سالآمار مربوط به خصوصيات مختلف اکسشن هاي کاشت شده در سال اول ثبت گرديد.  نوبت آبياري بود.

 هايي گرديد که در مرحله اول سبز نشده بودند. هاي سبز شده برداشت و اقدام به کشت مجدد بذور اکسشنکسشنهاي رسيده ا

 

 ان کردستاناز مناطق مختلف است آوري شده جمع Bromus tomentellus هاي مختلف گونهليست اکسشن -1جدول 

محل جمع  رديف

 آوري

گونه هاي 

 همراه 

 گونه هاي همراه محل جمع آوري رديف  همراه يها گونه آوري جمع محل رديف

آگروپايرون  دوالب 1

 و گون

 يپااست -گون کوله ساره 17 گون کلک  9

گون،  بهارستان 2

 الکتوکا

 -گون صلوات آباد 10

 آگروپايرون

 -کنگر –گون  شترمل 18

 الکتوکا

آگروپايرون،  ايرانشاه 3

 گون

 نگرک -کتوکاال-گون  درکه 19 گون کچله 11

آگروپايرون،  ميرسعيد 4

 گون

 گروپايرونا-گون نران 20 گون، استيپا سرچي 12

 

 -آگروپايرون آبيدر 13 استيپا صوفيان 5

 بروموس

 -ستيپاا -گون چهل گزي 21

 فستوکا

آگروپايرون  سارال  6

 و گون

 نگر و استيپاک -گون ماموخ 22 کنگر -گون مرواريد 14

آگروپايرون،  آويهنگ 7

 گون

 کتوکاال -نگرک -گون باقرآباد 23 کتوکاال -گون سنندج 15

گون، استيپا  مجيدآباد  8

 و فستوکا

کنگر و -گون ماسان 16

 الکتوکا و استيپا

   

 رصه هاي مرتعيهاي آماري بلوک هاي کامل تصادفي در عهاي هر گونه در قالب طرحاکسشن 91و  90در پائيز سال هاي 

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

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

 زير صورت گرفت:. معيارهاي اساسبر گونه ها 
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 ابر آفات و امراضمقاومت در بر( 5 ارتفاع گياه( 4پوشش تاجي ( سطح 3 فنولوژي( 2عرصه  ( درصد سبز شدن بذر ها در1

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

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

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

دن بذرها نسبت به کل ( درصد سبز ش1با تاکيد بر استقرار و توليد علوفه و کيفيت علوفه صورت گرفت که شامل پارامترهاي 

رويشي،  مرحله شامل فنولوژيمختلف  تلف فنولوژي مراحل( بررسي مراحل مخ3( قدرت جوانه زني 2بذرهاي کشت شده

مت در برابر آفات و مقاو (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

کسشن ها يرزيستي اذر و دبابي صفات سالهاي قبل با تاکيد بر توليد بذر شامل تعيين وزن همچنين در سال پاياني ادامه ارزي

ي آماري آناليز از روشها ستفادهانتايج بدست آمده با  ،گيريباتوجه به متغير بودن تعداد اکسشنها و معيارهاي اندازه انجام گرديد.

مرات هر ز مجموع ناستفاده ابراي پارامترهاي مختلف بعمل آمد و با  گرفتند. آزمون دانکنچند متغيره مورد تجزيه وتحليل قرار 

ر همين بت گرفت و نه صوراکسشن در پارامترهاي مورد اندازه گيري با استفاده از ازمون دانکن رتبه بندي اکسشن ها در هر گو

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

 نتايج

 Bromus tomentellusمرکب عملکرد اکسشن هاي مختلف  گونه  تجزيه واريانس

 و مطالعه مورد نهايبين اکسش که داد نشان مختلف سالهاي گونه بروموس در اکسشنهاي به مربوط کمي صفات از آناليز نتايج

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

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

 يهنگ، کلکهارستان، آونتايج حاصل از آزمون دانکن براي پارامتر رويش نشان داد که اکسشن هاي سارال، ب .(2بودند )جدول 

 ش در آخر جدول قرارقرار دارند و اکسشن هاي درکه و شترمل از لحاظ درصد روي 5الي  1ترتيب در رتبه هاي  و صوفيان به

ان در وفيص وکلک، دوالب  داد که اکسشن هاي بهارستان، سارال،اند. همچنين نتايج اين آزمون براي پارامتر گلدهي نشان گرفته

کيل ارامتر تشاساس براي پ بر همين .در انتهاي اين تقسيم بندي قرار مي گيرند و دو اکسشن باقرآباد و درکه 5الي  1رتبه هاي 

شترمل در انتهاي اين  وو دو اکسشن کچله  5تا  1بذر اکسشن هاي سارال، بهارستان، ايرانشاه، آبيدر و کلک حائز رتبه هاي 

و دوالب  د، چهلگزيجيدابامن هاي نران، سارال، رتبه بندي هستند. نتايج آزمون دانکن براي پارامتر ارتفاع نشان داد که اکسش

 و دو اکسشن درکه و شترمل در انتهاي اين تقسيم بندي قرار دارند. 5تا  1در رتبه هاي 
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 جزيه واريانس مرکب تاثير سال,اکسشن بر متغيرهاي وابسته در سال هاي مختلف اجراي طرحت -2جدول 

متغير هاي  منبع

 وابسته

Sum of Squares df Mean Square F Prob 

Corrected Model Growing 34635.372a 74 468.046 97.698 ***.000 

Flowering 15805.807a 74 213.592 36.397 ***.000 

Seeding 15996.763a 74 216.172 44.311 ***.000 

Hieght 21315.855a 74 288.052 52.419 ***.000 

Yield 25824.444a 74 348.979 74.150 ***.000 

Regrowing 29243.459a 74 395.182 96.564 ***.000 

Coverag area 7201.430a 74 97.317 23.230 ***.000 

Year Growing 7999.546 2 3999.773 834.898 ***.000 

Flowering 11174.850 2 5587.425 952.110 ***.000 

Seeding 10852.589 2 5426.295 1.112a3 ***.000 

Hieght 5076.986 2 2538.493 461.950 ***.000 

Yield 5273.459 2 2636.729 560.242 ***.000 

Regrowing 10959.024 2 5479.512 1.339a3 ***.000 

Coverag area 814.908 2 407.454 97.261 ***.000 

Year * Replication Growing 126.290 6 21.048 4.394 ***.000 

Flowering 54.029 6 9.005 1.534 ns.172 

Seeding 57.362 6 9.560 1.960 ns.076 

Hieght 5.971 6 .995 .181 ns.982 

Yield 66.754 6 11.126 2.364 *.034 

Regrowing 188.464 6 31.411 7.675 ***.000 

Coverag area 31.681 6 5.280 1.260 ns.280 

Accession Growing 26300.193 22 1195.463 249.537 ***.000 

Flowering 4506.889 22 204.859 34.908 ***.000 

Seeding 5047.623 22 229.437 47.030 ***.000 

Hieght 15758.106 22 716.278 130.347 ***.000 

Yield 20304.357 22 922.925 196.100 ***.000 

Regrowing 17913.440 22 814.247 198.963 ***.000 

Coverag area 6286.193 22 285.736 68.206 ***.000 

Year * Accession Growing 209.343 44 4.758 .993 ns.495 

Flowering 70.039 44 1.592 .271 ns1.000 

Seeding 39.188 44 .891 .183 ns1.000 

Hieght 474.792 44 10.791 1.964 **.002 

Yield 179.874 44 4.088 .869 ns.699 

Regrowing 182.531 44 4.148 1.014 ns.462 
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Coverag area 68.647 44 1.560 .372 ns1.000 

Error Growing 632.377 132 4.791   

Flowering 774.638 132 5.868   

Seeding 643.971 132 4.879   

Hieght 725.362 132 5.495   

Yield 621.246 132 4.706   

Regrowing 540.203 132 4.092   

Coverag area 552.986 132 4.189   

a. R Squared = .982 (Adjusted R Squared = .972) 
b. R Squared = .953 (Adjusted R Squared = .927) 
c. R Squared = .961 (Adjusted R Squared = .940) 
d. R Squared = .967 (Adjusted R Squared = .949) 
e. R Squared = .977 (Adjusted R Squared = .963) 
f. R Squared = .982 (Adjusted R Squared = .972) 
g. R Squared = .929 (Adjusted R Squared = .889) 

ر رتبه جيدآباد دمتان و نتايج اين آزمون براي پارامتر توليد بيانگر اين است که اکسشن هاي نران، سارال، چهلگزي، بهارس

شش ارامتر پوپه براي کآزمون دانکن نشان داد  برتر و اکسشن هاي شترمل و باقرآباد در انتهاي اين تقسيم بندي هستند. هاي

تهاي باد در انباقرآ سطحي پنج اکسشن نران، چهلگزي ، سارال ، دوالب و بهارستان در باالي جدول و اکسشن هاي مرواريد و

و  بسارال، دوال رستان،شد مجدد نشان دهنده اين است که اکسشن هاي مجيدآباد، بهاجدول قرار دارند. نتايج براي پارامتر ر

تبه کل ر .وده اندبلحاظ  نران داراي باالترين توان رويش مجدد و اکسشن هاي مرواريد و کوله ساره داري کمترين توان از اين

 ت.نشان داده شده اس 3لجدو هاي مورد مطالعه با در نظر گرفتن کليه صفات مورد اندازه گيري دراکسشن

تا  1ه هاي ب در رتبي و دوالهاي نران، سارال، مجيداباد، چهلگزارامتر ارتفاع نشان داد که اکسشننتايج آزمون دانکن براي پ

هاي ر اکسشنشکيل بذاس براي پارامتر تبر همين اس .و دو اکسشن درکه و شترمل در انتهاي اين تقسيم بندي قرار دارند 5

هاي اين رتبه بندي هستند. و دو اکسشن کچله و شترمل در انت 5تا  1بهارستان، ايرانشاه، آبيدر و کلک حائز رتبه هاي  سارال،

 5تا  1اي هدر رتبه  دوالب ونتايج آزمون دانکن براي پارامتر ارتفاع نشان داد که اکسشن هاي نران، سارال، مجيداباد، چهلگزي 

است که  يانگر اينوليد بتهاي اين تقسيم بندي قرار دارند. نتايج اين آزمون براي پارامتر و دو اکسشن درکه و شترمل در انت

ي اين در انتها قرآباداکسشن هاي نران، سارال، چهلگزي، بهارستان و مجيدآباد در رتبه هاي برتر و اکسشن هاي شترمل و با

 تقسيم بندي هستند.

 با توجه به مجموع پارامترهاي مورد مطالعه   Bromus tomentellusرتبه کل اکسشن هاي گونه   -3جدول 
 رتبه اکسشن رتبه اکسشن رتبه اکسشن رتبه اکسشن

 1 سارال 7 آويهنگ 13 آبيدر 19 درکه

 2 بهارستان 8 چهل گزي 14 ماسان 20 مرواريد

 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 

 

 



  

 

  
انهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایر  

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

 3 مجيدآباد 9 ماموخ 15 ميرسعيد 21 سنندج

 4 نران 10 ايرانشاه 16 کچله 22 شترمل

 5 دوالب 11 صوفيان 17 کوله ساره 23 دباقرآبا

 6 کلک 12 صلوات آباد 18 سرچي  

 

 بحث و نتيجه گيري

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

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

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

د ضعيف ، اکسشن سارال بهترين عملکرد و اکسشن باقرآباBromus tomentellusاکسشن گونه  23مورد اندازه گيري از ميان 

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

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

نتيجه مشابهي در اين رابطه و با مطالعه بر روي اکسشن هاي  (.3روند)جدول ي به شمار ميسازگاري اکسشن هاي اين گونه مرتع

( در ايستگاه تحقيقاتي همند آبسرد به منظور تعيين بهترين 1392)توسط ميرحاجي و همکاران  Festuca ovinaمختلف گونه 

باشد. ز لحاظ پارامترهاي مورد مطالعه مياکسشن بدست آمده است که حاکي از وجود اختالف معني دار بين اکسشن ها ا

 Elytrigiaهاي گونه ماني اکسشنا به منظور بررسي استقرار و زندهاي رعهمطال (1391)همچنين ميرحاجي و همکاران 

libanoticus L.  و انتخاب سازگارترين اکسشن هاي مورد بررسي در ايستگاه پژوهشي مراتع همند آبسرد با خاک نيمه سنگين

  در دار معني اختالف استقرار و ماني زنده نظر از ها اکسشن سالهاي بررسي بين کليه در که داد نشان رش شده است. نتايجگزا

ن زمينه و بر روي نتايج مطالعات ديگري در ايداشت که منطبق با نتايج بدست آمده در اين پژوهش است.  وجود %1 سطح

گونه  6 (1387)نتايج بدست آمده از اين پژوهش است. از جمله مير حاجي هاي مختلف نيز دال بر صحت اکسشن هاي گونه

سال مورد ارزيابي قرار داد ونتيجه گرفت که در طول بررسي اختالف معني داري  4مرتعي شامل انواع گراسها و لگومها را طي 

شش گونه گياهي در قالب طرح  سازگاري (1392)بين صفات اندازه گيري شده اکسشنها وجود داشته است. همچنين ميرداودي 

کرت هاي خرد شده را در سه تکرار و با دو زمان کشت پاييزه و بهاره در شهرستان ساوه بررسي کرده است که نتايج نشان دهنده 

 از لحاظ پارامترهاي مورد مطالعه بين گونه هاي مورد بررسي بوده است.  %1اختالف معني دار در سطح 

توجه به  خصوصيات رويشگاهي اکسشن هاي مورد مطالعه از لحاظ توپوگرافي، خاک و اقليم، و بابا توجه به متفاوت بودن 

به نظر مي رسد که در صورت اقدام به به نتايج اين پژوهش نظر اي در اين رابطه قبالً در استان صورت نگرفته است اينکه مطالعه
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زون بندي مناطق ضروري  ،، بذرپاشي و ساير روش هاي تکثيرتهيه بذر جهت تکثير به منظور اصالح مراتع از طريق بذرکاري

  استفاده گردد.در همان ناحيه بوده و در صورت امکان از بذور اکسشن هاي موجود در هر ناحيه براي تکثير و کاشت 
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Evaluation of populations of Bromus tomentellus accessions in different 

ecological zones of Kurdistan province 

Salahudin Zahedi 

Kurdistan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Sanandaj, Iran.  

 

Abstract 

The evaluation of Bromus tomentellus 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. 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(. aa aaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa aaa aaaaaaaaaa aa aaaaaa 

tomentellus, Saral accession, showed superiority in the Saral 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

 


