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در اراضـی  م کـ با نیاز آبی و دانه گیاهان چند ساله علوفهعملکردارزیابی . 1396. ع، المیاس، س.و.، و میرعلوي، م.ت.، کاشکی.، غ.ع، گزانچیان
.545-558):2(9شناسی کشاورزي، بوم.زراعی رها شده

چکیده
بزرگی براي دنبال آن فرسایش خاك، همگی تهدیدات هاي زراعی و بهها و رها شدن زمیننوسانات بارندگی، محدود شدن منابع آبی و شورشدن چاه

هرز) و کننده علفتوقع (نیاز آبی وکودي پایین و کنترلروند. در این راستا توجه به پایداري تولید از طریق استفاده از گیاهان کمشمار میاراضی زراعی به
در این راستا جهت تعیـین بهتـرین الگـوي    باشد. تأملیتواند گزینه قابل هاي فصلی از قبیل گیاهان چند ساله مرتعی میطلب در استفاده از بارشفرصت

توقع از خانواده ساله کمکشت در استفاده بهینه از منابع خاکی و آبی اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوي اقدام به کشت گیاهان چند
گونه از گندمیان دائمـی شـامل چـاودار کـوهی     10طی دو سال گردید. در این آزمایش1391هاي زراعی رها شده از سال گندمیان و لگومینوز در زمین

(Secale montanum Guss.) چمن گندمی بلند ،(Agropyron elongatum Host.)   چمن گنـدمی میـانی ،(Agropyron intermedium

Host.) چمن گندمی تاج خروسی ،(Agropyron cristatum L.)   چمن گنـدمی رونـده ،(Agropyron repense L.)   فتـان بلنـد ،(Festuca

arundinaceae Schreb.) جارو علفی جویباري ،(Bromus riparius Rehmann.) علف پشمکی ،(Bromus inermis Leyss.)  علف بـاغ ،
)Dactylis glomerata L. ارزن پادزهري ،((Panicum antidotale Retz.)  و دو گونه لگوم شامل اسـپرس(Onobrychis sativa Lam.)

Trifolium pretense)و شبدر قرمز  L.) انجام گردید. پس از کاشت، آبیـاري  93و 92کشت و برداشت در مرداد ماه 1391که در نیمه دوم آبان ماه
بار تا مرداد ماه انجام شد. نتایج نشان داد که متوسط عملکرد ماده روز یک22ها آبیاري هر دو نوبت انجام شد و از نیمه اردیبهشت پس از خاتمه بارندگی

، بـاالترین عملکـرد علوفـه خشـک     هـا گراساز بین 1393کیلوگرم در هکتار بود. در سال 3663و 1432به ترتیب 1393و 1392هاي در سالخشک
هاي پایاي مورد مطالعـه در  عملکرد دانه گراسکیلوگرم در هکتار) بود. 4029و 10584(به ترتیب هاي چمن گندمی بلند و چاودار کوهیمربوط به گونه

نتـایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه      کیلوگرم در هکتار متفاوت بود. 1085و در گونه چمن گندمی تاج خروسی 185چمن گندمی بلندسال دوم در گونه
ایش هاي هرز ضعیف عمل نمودند، ولی در سال دوم عملکرد ماده خشک افزهاي پایا در سال اول بسیار اندك بوده و از نظر رقابت با علفعملکرد گراس

مهمترین عوامل مؤثر در افزایش عملکرد دانه تعداد پنجه در بوته، باال بودن درصد پنجه بارور و تعداد دانه در سنبله بـود.  داري نشان داد. همچنین معنی
جهت تولید علوفه و یا عملکرد دانه هاي جنس آگروپایرون با کمترین میزان آبیاري در اراضی فاریاب بهویژه گونهنهاده بههاي کمبنابراین استفاده از گونه

باشد. امکان پذیر می

گندمیان، لگومینوزخشکی، کشاورزي پایدار، هاي کلیدي:واژه

1مقدمه

به ترتیـب دانشـیار پـژوهش، دانشـجوي دکتـري بیابـان زدایـی، بخـش         -3و 2، 1
راتع، مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزي و منـابع طبیعـی       ها و متحقیقات جنگل

خراسان رضوي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزي مشـهد و کارشـناس    
مزرعه نمونه کشت و صنعت آستان قدس رضوي زراعت،

:Emailنویسنده مسئول: -(* a.gazanchian@areoo.ac.ir(

بـوده کـه در منـاطق    خشکی یک پدیده طبیعی و رویداد اقلیمـی 
نیمه خشک جهان به دلیل بارش کم، تبخیر زیاد و به دنبـال  خشک و

شود. از نظر تناسب سـطح منـاطق   یجاد میآن کاهش رطوبت خاك ا
خشک ایران با جهان، ایران روي کمربند خشک جهان قـرار گرفتـه و   
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درصد از مساحت آن داراي اقلیم خشک و فراخشک اسـت کـه   6/64
درصد) است. برمبناي سه معیـار طبقـه   6/19برابر درصد جهانی (3/3

پهنه اقلیمی 28بندي یونسکو (رژیم رطوبنی، تیپ زمستان و تابستان) 
باشد که از این تعداد شش ناحیه اقلیمی در در ایران قابل تشخیص می

درصد کشـور ایـران را شـامل    90طبقات خشک قرارداشته و بیش از 
همچنـین نـرخ سـاالنه فرسـایش     ). Ghafari et al., 2015(شودمی

تن در هکتار گزارش شده که پنج تا شـش برابـر   33خاك در ایران تا 
تن در 15ز است. میانگین ساالنه فرسایش خاك نیز به حدود حد مجا

,Ghorbani)هکتار رسیده که سـه برابـر متوسـط قـاره آسـیا اسـت       

2001; Soil Science Society of Iran, 2011).  به گزارش بانـک
میالدي خسـارت ناشـی از فرسـایش خـاك در     2005جهانی در سال 
یلیـون دالر بـرآورد شـده    م2840معادل میالدي 2002ایران در سال 

World(بـود 1درصد از کل تولیـد ناخـالص داخلـی   5/2که این رقم 

Bank, 2005.(از طرفی افزایش تقاضا براي حفر چاه و آبیاري زمین-
زمینـی را تـا حـد    هاي کشاورزي سبب شده اسـت تـا سـطح آب زیـر    

بـه  دهنده افزایش تولید این موارد نشانبحرانی پایین نگه دارد. تمامی
قیمت تخریب منابع دیگر و استفاده غیر اصولی از آن است لذا هزینـه  

تمام شده تولید غیر قابل تصور خواهد بود. 
درصــد تولیــد پــروتئین از طریــق منــابع 90در کشــور ،از طرفـی 

شود که با توجه به عدم تولید علوفه کافی فشار اصـلی  تامین میدامی
کـه جـایی آنشود. از اتع تحمیل میتولید پروتئین بر منابع طبیعی و مر

صورت واردات از در حال حاضر بخش قابل توجه اي از خوراك دام به
شود توسعه تولید علوفه یکی از مسائل اساسی سایر کشورها تأمین می

و ضروري کشور می باشد. همچنین با توجه به نیـاز کشـور در زمینـه   
جبـران خسـارت   هاي زیـادي در راسـتاي   مهار خشکی و صرف هزینه

اي هاي خشـک، داشـتن برنامـه   ناشی از خشکی و خشکسالی در سال
مشخص براي مقابله با پیامدهاي خشکی و داشتن تولید پایدار امـري  

رسد. در این راستا تداوم و تکرار خشکسـالی هـاي   ضروري به نظر می
اخیر و یا نوسانات شدید بارندگی، لزوم تغییـر الگـوي کشـت بـه نفـع      

هاي پایاي (دائمی) مقـاوم بـه خشـکی و شـوري کـه      ز گونهاستفاده ا
ها واقـع  سالیان دراز با این اقلیم سازگار بوده و مورد چراي مستقیم دام

نمایـد.  خـوبی توجیـه مـی   شده اند در اراضی رها شده کشاورزي را بـه 
در تثبیت هر چه بیشتر خاك و حفظ حاصـلخیزي  وجود گیاهان دائمی

1- Gross Domestic Product

هاي خارج فصل زراعی، جلـوگیري از روان  بارشآن، استفاده بهینه از 
داشـتن اراضـی زراعـی رهـا شـده از خطـر       ها و مصون نگـه شدن آب

هاي و کمک به تغذیه سفرهسیالب، افزایش نفوذ پذیري آب در خاك
باشـند زمینی و نهایتـاً تولیـد علوفـه و بـذر حـائز اهمیـت مـی       آب زیر

)Gazanchian et al., 2007(.
هاي دو گونه مرتعی چمن گنـدمی  ارقام و جمعیتبررسی ارزیابی

A. cristatum)تاج خروسی  L.)چمـن گنـدمی میـانی   و)Host.

Elymus hispidus syn. A. intermedium(گیري جهت اندازه
عملکرد و کیفیت علوفه در شرایط آب و هوایی مشـهد تحـت شـرایط    

چـین در  ترین عملکرد علوفه خشک طی سهفاریاب نشان داد که باال
تن در هکتار مربوط به چمن گندمی تاج خروسی 2/15سال به میزان 

,.Dashti et al(بود در بررسی دیگر تولید دانـه و عملکـرد   .)2010
Agropyrumگنــدمی بیابــانی ( جمعیــت علــف 31علوفــه در 

desertorum L.هاي مقاومت به خشـکی در  ) با استفاده از شاخص
متر بارندگی نشان دادکـه میـانگین   میلی350منطقه اراك با میانگین 

هـا بـیش از دو تـن در هکتـار     عملکرد وزن خشک علوفه این جمعیت
شـده و  ها چهار جمعیت، متحمل به خشکی شناختهبوده که از بین آن

,.Jafari et alبراي کشت در مراتع مناطق خشک معرفـی شـدند (  

گندمی تاج اکوتیپ چمن 18). بررسی عملکرد و کیفیت علوفه 2008
منظور اصالح مراتع و ایجاد چراگاه در مناطق نیمه اسـتپی  خروسی به

لرستان به این نتیجه دست یافتند که در شرایط طبیعی، شش اکوتیپ 
کیلـو در هکتـار بیشـترین    1450-1770این گونه با مجموع عملکـرد  

هـا دو اکوتیـپ داراي   ماده خشک علوفه را تولید کرده که در بـین آن 
بازده و اصـالح  زارهاي کمي بیشتري بودند که براي تبدیل دیمسازگار

در بررسـی  . ,.Rahmani et al)(2006د و احیاء مراتع معرفـی شـدن  
اثر تنش خشکی بر روي (Huang et al., 1997)هانگ و همکاران 

روز تیمار خشکی و 60فصل گرم طی و رقم گراس دائمیهفت گونه 
هـاي  ه کردند چهار رقم گـراس از گونـه  روز آبیاري مجدد، مشاهد14

Eremochloa(چمن گرمسـیري   ophiaroides (Munro) Hack.(
طـی مـدت تیمـار    )Sw.)Paspalum vaginatumو ارزن بـاتالقی  

اند تولیدي برابر با شاهد داشته باشـند.  خشکی و آبیاري مجدد توانسته
تولیـد  دهد که رشد مجدد توانایی جبـران کـاهش   این نتایج نشان می

Gazanchian et)زمان تنش را دارد. همچنین گزانچیان و همکاران (

al., 2007  در بررسی اثر تنش خشکی وآبیاري مجدد در مراحل اولیـه
گندمی دائمی فصل سرد، به این نتیجه رسیدند رویش هفت گونه علف
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درصـد  22هاي زیر زمینی حدود که طی دوره تنش خشکی رشد اندام
با آبیاري مجـدد سـرعت رشـد گیاهـان تحـت تـنش       افزایش یافته و

گنـدمی  چمنکه گونهطوريدرصد بیشتر از شاهد بودند. به43خشکی 
) از پتانســیل تولیــد بــاالیی در هــر دو HostA. elongatum(.بلنــد 

محیط تنش و شاهد برخوردار بود. بر اساس مطالعه دیهیم و همکاران 
)Deihimfard, et al., 2016(غییر اقلیم در حال حاضـر و  بر اساس ت

با توجه به افزایش میزان تبخیـر و تعـرق در منـاطق خشـک و نیمـه      
تواند تـا حـدي از مخـاطرات    خشک توجه به الگوي کشت مناسب می

پیش رو را در تولید محصوالت کشاورزي کاهش دهد. 
اي هـاي علوفـه  تأکید بر انتخاب بهترین گونـه ،هدف این تحقیق

آبی پایین با عملکردي قابل قبول بوده کـه بتوانـد در   چند ساله با نیاز 

آبی و یا آبیاري محدود ضمن تغییر الگوي کاشت و استفاده شرایط کم
بهینه از اراضی زراعی کم بازده، حرکت به سمت کشـاورزي پایـدار را   

ترسیم کند. 

ها مواد و روش
) واقـع  34این مطالعه در مزرعه نمونه آستان قدس رضوي (قطعه 

در اراضــی منطقــه طــرق مشــهد در طــول و عــرض جغرافیــایی بــه  
دو گونــه از گونــه از گنــدمیان و10روي 22º36´و69º56´ترتیــب

اجـرا شـد.   1392-93و 1391-92هاي زراعـی  خانواده لگوم در سال
آمده است. 1هاي مورد مطالعه  در جدول گونه

ر مصرفی و وزن هزار دانههاي مورد مطالعه با میزان بذمشخصات گونه- 1جدول
Table 1- Characteristics of the studied species for seeding rate and 1000-seed weight

وزن هزار دانه (گرم)
1000-seed weight (g)

میزان بذر مصرفی (کیلوگرم برهکتار)
Seeding rate (kg.ha-1)

خانواده
Family

نام فارسی
Persian name

گونه
Species

ردیف
No.

6.110Poaceaeچمن گندمی بلندAgropyron elongatum Host.1

2.15Poaceaeچمن گندمی تاج خروسیAgropyron cristatum L.2

3.47Poaceaeچمن گندمی میانیAgropyron intermedium Host.3

3.26Poaceaeچمن گندمی روندهAgropyron repense L.4

2.66Poaceaeفتان بلندFestuca arundinacea Schreb.5

3.67Poaceaeعلف پشمکیBromus inermis Leyss.6

3.57Poaceaeجارو علفی جویباريBromus reparius Rehmann7

1.15Poaceaeعلف باغDactylis glomerata L.8

1.25Poaceaeارزن پادزهريPanicum antidotale Retz.9

18.220Poaceaeچاودار کوهیSecale montanum Guss.10

1315FabaceaeاسپرسOnobrychis sativa Lam.11

5.210Fabaceaeشبدر قرمزTrifolium pratense L.12

خصوصیات خاك محل آزمایش بر اساس مثلث بافت خاك، بافت 
یص داده درصد رس) تشخ23درصد الي و 44درصد شن، 33لومی (

31/42شد. همچنین سایر خصوصیات خـاك شـامل ظرفیـت اشـباع     
ــی04/3، هــدایت الکتریکــی 74/7درصــد، اســیدیته  ــر میل مــوس ب

، میزان مواد خنثی شوندهدرصد7/0، ماده آلی یا کربن خاك مترسانتی
5/12درصـد، فسـفر   56/0و میـزان ازت خـاك   154/0(درصد آهک)

گرم بر کیلوگرم بودند. میلی338یم گرم بر کیلوگرم و پتاسمیلی
سازي زمین براي کاشت در پاییز ابتدا اقدام بـه شـخم   جهت آماده

1- Total  neutralizing value

متر گردید سپس دو دفعه دیسک زده شـد  سانتی30برگردان در عمق 
متـر پیـاده گردیـد.    سانتی50و با فاروئر خطوط کشت با فاصله ردیف 

هـایی بـه   در کرت1391هاي مورد مطالعه در نیمه دوم آبان ماه گونه
20خط بـه طـول   12متر (سانتی50متر با فاصله ردیف 6× 20ابعاد 

آمده و با توجـه  1متر) با میزان بذر مصرفی بر اساس منابع در جدول 
2به درصد خلوص فیزیکی و قوه نامیـه بـر اسـاس وزن زنـده خـالص     

زنی در خلوص فیزیکی بذر) کشـت گردیـد.   ضرب درصد جوانه(حاصل
روز انجام شد. بـا  10از کاشت آبیاري طی دو نوبت به فاصله هر پس 

2- Pure live seed
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هاي پاییزه و زمستانه تا اواخر فروردین آبیـاري صـورت   توجه به بارش
هاي بهاري) تـا مـرداد   نگرفت و از نیمه اردیبهشت (زمان خاتمه بارش

صورت کرتی در حـد ظرفیـت زراعـی    بار بهروز یک22ماه آبیاري هر 

یات آب آبیاري که از ترکیب آب سـه چـاه اسـتفاده    انجام شد. خصوص
آمده است.  1شده است در جدول 

هاي متفاوتهاي مورد مطالعه از ترکیب سه چاه با شوريخصوصیات آب آبیاري گونه- 2جدول
Table 2- Characteristics of irrigation water from combined three walls with different salinity on the studied species

30چاه 
Well No. 30

29چاه 
Well No. 29

28چاه 
Well No. 28

تخصوصی
Property

7.607.167.27

اسیدیته
pH

زیمنس بر متر)هدایت الکتریکی (دسی
5.932.252.18

EC1 (dS.m-1)
مجموع مواد جامد محلول

372914401395
)2TDS(

نسبت سدیم قابل جذب
10.066.436.32(SAR3)

هـاي مـورد   که در این بررسی جهـت پاسـخ گونـه   جاییاز آن123
مطالعه به شرایط محیطی آزمایش، نیاز بـه کشـت در سـطح وسـیع و     

مربعـی اسـتقرار   متـر 120هاي کرت بزرگ بود  ابتدا هر گونه در کرت
گیري از هریک از جوامع گیـاهی  یافته و جهت مقایسه از طریق نمونه

طرفه بـا  صورت یکستفاده شده است. به این ترتیب آنالیز واریانس بها
هاي مورد مطالعه دنبال گردید. تعداد نمونه براي صـفات  تغییرات گونه

تخریبی (عملکرد بیولوژیکی و اقتصـادي) چهـار کـوادرات یـک متـر      
گیري تصادفی و براي سایر صفات مرفولـوژیکی  مربعی از طریق نمونه

صـفت  14تکرار) مورد بررسـی گرفـت همچنـین تعـداد     نمونه (10با 
شامل، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد بذر در سنبله (گندمیان)، 

ها) و وزن بذر در سنبله، خوشه یا سـاقه  خوشه یا ساقه گلدهنده (لگوم
بوته از هر کرت) و تعداد ساقه زایا (داراي خوشه) و ساقه 10گلدهنده (

ع، درصد بـاروري، عملکـرد بیولوژیـک (کـاه و دانـه)،      عقیم در مترمرب
شاخص برداشت (نسـبت عملکـرد دانـه بـه     ،(kg.ha-1)عملکرد دانه 

زنـی بـذر پـس از    مجموع کاه و دانه)، درصد خلوص بذر، درصد جوانه
-گیري شدند. درصد جوانـه برداشت و درصد خلوص فیزیکی بذر اندازه

متر ریشه چه از بـذر)  طـی   زنی خروج سه میلیزنی بذر (مالك جوانه
گیـري  گراد در شرایط ژرمیناتور اندازهدرجه سانتی22روز در دماي 10

) پــس از L.pratenseTrifoliumشــد. در ســال دوم شــبدر قرمــز (

1- Electrical conductivity
2- Total dissolved solids
3- Sodium adsorption ratio

هـاي کشـت شـده    استقرار اولیه، از بین رفت بنابراین از مجموع گونـه 
جهـت تجزیـه   گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.11صرفاً تعداد 

-سازي دادهواریانس صفات شمارشی از تیدیل داده جذري براي نرمال
همچنین تجزیه واریانس بر اسـاس میـانگین مربعـات    ها استفاده شد.

و مقایسـه میـانگین بـه روش حـداقل     Fصفات با اسـتفاده از آزمـون   
SASافزار) در سطح پنج درصد با نرم4LSDاختالف میانگین ( ver.7

. انجام شد

نتایج و بحث
)1391-92سال اول (

ها از نتایج تجزیه واریانس در سال اول نشان داد که اختالف گونه
(P≤0.001)دار نظر استقرار، ارتفاع و عملکرد ماده خشک بسیار معنی

هاي مورد مطالعه در سال روند درصد استقرار گونه. )4و 3بود (جداول 
درصد بـود  71هاي مورد مطالعه اول متفاوت بود. متوسط استقرارگونه
درصـد و بیشـترین در چـاودار    13که کمترین در گونه ارزن پادزهري 

درصد بود. متوسط ارتفـاع بوتـه   Guss.S. montanum (99کوهی (
متر بود بیشـترین ارتفـاع بوتـه در    سانتی53هاي مورد مطالعه در گونه

94و 112هاي چمن گندمی بلنـد و چـاودار کـوهی بـه ترتیـب      گونه
متــر را جــارو علفــی ســانتی22متــر و کمتــرین ارتفــاع بوتــه ســانتی

). رونـد  5نشـان دادنـد (جـدول    ) Rehman)B. ripariusجویبـاري 

4- Least significan difference
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گونـه مـورد   12تغییرات عملکرد مـاده خشـک در سـال اول اسـتقرار     
کیلـوگرم در هکتـار بـوده کـه بیشـترین      1432طور متوسط مطالعه به

و چمن گندمی بلند به ترتیب ي چاودار کوهیهامیزان مربوط به گونه

کیلوگرم در هکتار بود. در سال اول ساقه گلدهنـده بـه   3729و 5335
). 6ویژه در گندمیان بسیار محدود بود (جدول 

1393هاي مورد مطالعه سال صفات عملکرد بیولوژیکی و اقتصادي در گونه)میانگین مربعات(تجزیه واریانس- 3جدول
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for biological and economical yields on the studied species in 2014

-درصد جوانه
زنی بذر
Seed

germination
percent

شاخص 
برداشت
Harvest
index

عملکرد دانه
Seed yield

عملکرد 
بیولوژیک

Biological
yield

درصد 
باروري

Fertility
percent

تعداد
پنجه/ساقه

عقیم
Number of

sterile
tillers/stem

تعداد 
پنجه/ساقه 

بارور
Number of

fertile
tillers/stem

درصد استقرار
Establishment

percent

درجه 
آزادي

df

منابع 
تغییر

S.O.V

6274.8***6.4***321081.7***31370901.8***2341.5***145.6***127.3***2763.6***10
گونه

Species

108.20.4426191.1966805.331.35.99.420.733
خطا

Error

17.918.734.924.66.537.417.96.5

ضریب 
تغییرات 
(درصد)
CV
(%)

درصد1/0احتمالدار در سطحمعنی: ***

***: indicates significance at p≤0.001 probability level.

1393هاي مورد مطالعه سال رفولوژیکی در گونهوجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مت- 4جدول
Table 4- Analysis of variance (mean of squares) for morphological characteristics on the studied species in 2014

وزن بذر در سنبله
Weight of seeds

per spike

تعداد بذر در سنبله
Number of seeds

per spike

طول سنبله
Spike
length

تعداد پنجه در 
بوته

Number of
tillers

per plant

ارتفاع
Height

درصد خلوص 
بذر

Purity
percent

درجه 
آزادي

df

منابع تغییر
S.O.V

0.46***87.4***163.7***30.6***3023.2***3440.8***10
گونه

Species

0.023.57.12.2121.050.399
خطا

Error

57.759.023.427.112.123.3

ضریب تغییرات
(درصد)

CV (%)
درصد1/0دار در سطح معنی: ***

***: indicates significance at p≤0.001 level.

گونه چـاودار کـوهی از سـرعت اسـتقرار بـاالیی      ،در این پژوهش
تر در پاییز رخوردار بوده و سریعهاي مورد مطالعه بنسبت به سایر گونه

پوشش سبز در زمین ایجاد کـرد. همچنـین بـا کمتـرین دریافـت آب      
هـاي فصـل پـائیز و    راحتـی از بـارش  شروع به سبز شدن کـرده و بـه  

زمستان استفاده کرده است. مهمتـرین دلیـل اسـتقرار بیشـتر چـاودار      

8تا 7دن هاي گرامینه مورد مطالعه باال بوکوهی نسبت به سایر گونه
هـاي چمـن   همچنین گونـه برابر وزن هزار دانه و بنیه بذر بوده است.

B. inermisگندمی بلند  و علف پشمکی ( Leyss.(  با وزن هزار دانـه
درصـد برخـوردار بودنـد   80بین سه تا شش گرم از درصد سبز شدن 

). برعکس درصد سبز شدن برخی از بذور ریز دانـه از قبیـل   1(جدول 



1396تابستان، 2، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي550

درصد سـبز شـدن   12نیز از سرعت سبز شدن کمتر و هريارزن پادز
برخوردار بودند. در این زمینه تحقیقات متعددي به رابطـه مثبـت بـین    

Sangakara(انـد  ها اشاره کردهاستقرارگیاهچه و اندازه دانه در گراس

et al., 1985; Sanderson et al., 2002; Gazanchian et al.,

2006; Ansari, et al., 2011; Asay & Johnson, 1983( الزم
ذکر است به درصد خلوص و وزن هزار دانه بـذور در زمـان کاشـت    به

سـازي مناسـب   بایستی توجه شود. همچنین تمهیدات الزم براي آماده
تر بذور ریز دانه بایستی در نظر گرفته شود. همچنین استقرار دو گونه 

O. sativa(لگوم اسپرس  Lam.(انجـام شـده در   در آزمایشو شبدر
زیمنس بر متر مورد دسی5/3خاك لومی با متوسط شوري آب آبیاري 

). 5درصد بود (جدول 71و 87مطالعه به ترتیب 
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تولید علوفه و یا بـذر در گیاهـان   

ویژه در اراضی دست کاشت موفقیت در مرحلـه سـبز   مرتعی دائمی به
باشد. بذر گیاهان مرتعی ین سال از دوره رشد میشدن و استقرار در اول

دلیل ریز بودن و یا بنیه کم در این مرحله جهت ایجـاد سـطح سـبز    به
ویژه اگر که شـرایط خـاك و آبیـاري،    مطلوب با مشکل مواجه بوده به

تاریخ کاشت و عمق مناسب کشت و سایر عملیات مهم زراعـی مـورد   
هایی کـه از اسـتقرار کـافی در    نهتوجه قرار نگیرد. در مطالعه حاضر گو

سال اول برخوردار بودند نه تنها در سال اول تولیـد خـوب بلکـه ایـن     
سطح سبز مطلوب در سال دوم نیز اثرات مثبت خود را نشـان داد. بـه   
این ترتیب براي داشتن یـک تولیـد خـوب بایسـتی بـه یکنـواختی و       

در ايمطالعـه سرعت سبز شدن در سال اول توجه ویژه داشـت. طـی  
گزارش شده که استقرار موفق و تراکم مناسب گیاهـان  منطقه آریزونا

مرتعی در سال اول روي عملکرد علوفه تا ده سال دیگـر تـأثیر معنـی    
. (Cox & Jordan, 1983)داري دارد 

)1392-93سال دوم (
گونـه  11سال دوم نشان داد که اختالف درنتایج تجزیه واریانس

نه گندمیان و یک گونه لگوم براي تمامی صـفات  گو10مورد مطالعه (
مورد بررسی شامل درصد استقرار، ارتفاع بوته، تعـداد پنجـه در بوتـه،    
درصد پنجه بارور، عملکرد علوفـه و دانـه، شـاخص برداشـت (نسـبت      
عملکرد دانه به مجموع عملکرد کاه و دانه)، تعداد دانه و وزن دانـه در  

زنی ها) و درصد جوانهه گلدهنده (لگومسنبله (گندمیان) و خوشه یا ساق
(P≤0.001)دار بـود  بذر و درصد خلوص پس از برداشت بسیار معنـی 

. )4و 3(جداول 

عملکرد علوفه 
پنجه در بوتـه بیشـترین و   113با گونه چمن گندمی تاج خروسی

گونه چاودار کوهی با نه عدد کمترین پنجـه در بوتـه را نشـان دادنـد.     
چمن گندمی بلندهاي بارور در گونهدوم درصد پنجهل همچنین در سا

F. arundinaceaeو در گونه فتان بلند ( Schreb.(  و 18به ترتیـب
درصد بودند (جـدول  100تا 80ها بین درصد بوده و در بقیه گونه76
7 .(

گونه مـورد مطالعـه   11در سال دوم متوسط عملکرد ماده خشک 
کیلوگرم در هکتار رسید در ایـن میـان   3663برداري به در یکبار چین

کیلـوگرم در هکتـار بـاالترین    10584بـا نیز گونه چمن گندمی بلنـد  
هاي چاودار کوهی عملکرد ماده خشک را نشان داده و کمترین را گونه

کیلوگرم در هکتار تشـکیل دادنـد   2561و 1887به ترتیب و اسپرس
هـاي مـورد   ه گونـه ). در مطالعه حاضر متوسـط تولیـد علوفـ   6(جدول 

تن در 6/3تن در هکتار ولی در سال دوم به 4/1مطالعه در سال اول 
هـاي مـورد   طور متوسط افزایش عملکـرد در گونـه  که بههکتار رسید 

). یکـی از دالیـل عمـده    5(جـدول  برابر شده اسـت.  3تا 5/2مطالعه 
-کاهش عملکرد ماده خشک به ویژه در گندمیان در سال اول سرمایه

ري گیاهان چند ساله و هدایت مـواد فتوسـنتزي بـه خصـوص در     گذا
باشد. یکی بخش زیر زمینی و توسعه ریشه در راستاي بقاي بیشتر می

هـاي  از نکات مهم رشد گندمیان در سال اول، توانایی غلبه بـر علـف  
هرز در سال اول است. در آزمایش حاضر در شرایط برابر تولید علوفـه  

و  فتـان بلنـد در هـر دو    علف پشـمکی  و ندچمن گندمی بلهايگونه
سال باال بوده ولی رشد مناسب سال اول تأثیر مثبتی بر عملکرد سـال  

هاي مورد مطالعه گونـه چمـن گنـدمی    دوم داشته است. در میان گونه
آبـی بـود و از   هاي مورد بررسی به کـم ترین گونهیکی از متحملبلند

ردار بـود. مطالعـه گارسـیا و    تولید علوفه باالیی در هـر دوسـال برخـو   
نشان چمن گندمی بلندروي گونه(Garcia et al., 2002)همکاران 

هاي تحمل به خشـکی در ایـن   روز قطع آب مکانیسم21داد که طی 
هـاي  گیاه از کاهش عملکرد علوفه جلوگیري کـرده اسـت. مکانیسـم   

گونـه حفـظ محتـواي نسـبی آب بـرگ بـا       ایـن  تحمل به خشکی در 
هـاي ضـد سـمیت    اسمزي، کاهش تبخیر و تعرق و فعالیـت تنظیمات 

,.Gazanchian et al)ها) گزارش شده است خشکی (آنتی اکسیدانت

2007).
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1393و 1392هاي مورد مطالعه در مزرعه نمونه آستان قدس سال ارتفاع بوته گونهمیانگین درصد استقرار و مقایسه - 5جدول
Table 5- Mean comparisons of seedling establishment percent and plant height on the studied species at Mazra-e-Nemoneh of

Astan Ghodes in 2014 and 2015

گونه
Species

نام فارسی
Persian name

)1392درصد استقرار (
Establishment percent (2013)

)1392متر، سانتی(ارتفاع
Height (cm, 2013)

)1393متر،ارتفاع (سانتی
Height (cm, 2014)

Agropyron cristatum L. چمن گندمی تاج خروسی  76.3
d*

39.2
cdef

79.6
c

Agropyron elongatum Host. چمن گندمی بلند 89.3
b

112.4
a

129.2
a

Agropyron intermedium Host. چمن گندمی میانی 43.8
e

57.8
c 101.2b

Agropyron repense L. چمن گندمی رونده 71.2
d

44.1
cde

80.6
c

Bromus inermis Leyss. علف پشمکی 88.8
b

47.9
cde

101.9
b

Bromus riparius Rehmann جارو علفی جویباري 30.3
f

21.9
f

62.7
d

Dactylis glomerata L. علف باغ 74.5
d

42.9
cde

83.8
c

Festuca arundinacea Schreb. فتان بلند  81.3
cd

31.6
ef

83.6
c

Panicum antidutata Retz. ارزن پادزهري 12.8
g

57.8
c

80.5
c

Secale montanu Guss. چاودار کوهی 98.5
a

94.0
b

106.1
b

Onobrychis sativa Lam. اسپرس 86.8b
c

50.5
cd

76.2
c

Trifolium pretense L. شبدر قرمز 70.5
d

32.3
def -

میانگین
Mean

71 53 90

.(p≤0.05)داري ندارنددر سطح احنمال پنج درصد اختالف معنیLSDهستند، بر اساس آزمون هایی که داراي حروف مشترك انگینتون میدر هر س*
*Means with the same letter within each column are not significantly different by LSD test (p≤0.05).

سـازگاري خـوبی برخـوردار    همچنین گونه فتان بلند از استقرار و 
بود. اگرچه در سال اول از کمترین ارتفاع و رشد زایشی برخوردار بـود  

). 5دهی مطلوب از سال دوم بـه بعـد شـروع شـد (جـدول      ولی خوشه
ها در سال اول فرصـت توسـعه   همچنین از دالیل عدم گلدهی گراس

گذاري گیاه در بخش زیر زمینی در جهت بقايسیستم ریشه و سرمایه
هـاي ایـن گونـه بـه تـنش      که یکی از پاسخباشد. از آنجاییبیشتر می

ها آغاز می شـود مشـاهده ایـن وضـعیت در     خشکی با لوله شدن برگ
بار در این آزمایش پس از خاتمه بارندگی در فصـل  روز یک20آبیاري 
ویژه در تابستان سال اول مشهود بود بنـابراین اسـتفاده از ایـن    بهار به

تري نیـاز دارد.  ولید علوفه در سال اول به دور آبیاري کوتاهگونه براي ت
اثـر دور  Ghamari Zare et al., 2004)قمـري زارع و همکـاران (  

فتان هایی ازروز) بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ21و14، 7آبیاري (
در چین تابستانه در کرج را بررسی کـرده و دریافتنـد کـه گرچـه     بلند 

رد در تیمار هفت روز آبیاري با میانگین هفت تن بیشترین میزان عملک
21و 14دست آمد ولی بین دور آبیـاري  در علوفه خشک در هکتار به

-ها توصیه کردهها وجود نداشت. آنروز، اختالفی بین عملکرد ژنوتیپ
14جـاي  اند اگر در مناطقی با کمبود آب مواجه باشیم، بهتر اسـت بـه  

ي این گونه صورت گیرد. در مطالعه حاضر روز یک بار آبیار21روز هر 

D. glomerataگونه علف باغ ( L. درصد استقرار از  سازگاري 75) با
خوبی برخوردار بود. از طرفی تغییر رنگ برگ به رنگ آتشی و زرد در 

هاي مورد مطالعه نشان از تحمل کمتر این فصل تابستان در بین گونه
).5ي دارد (جدول گونه به افزایش مدت زمان دور آبیار

عملکرد دانه 
در مطالعه حاضر عملکرد دانه گندمیان پایاي مورد مطالعه در سال 

کیلـوگرم در هکتـار   1082تـا  185گیري بوده و بـین  دوم قابل اندازه
چمن گندمی تـاج خروسـی   عملکرد دانه را گونهبیشترین متفاوت بود. 

هـاي چمـن   گونـه کیلـوگرم در هکتـار و کمتـرین را    1082به میزان 
.L.Aگندمی رونده ( repense و 204ترتیـب  به) و چمن گندمی بلند

ها در شرایط حد واسط کیلوگرم در هکتار نشان داده و سایر گونه185
بـاال  ،). مهمترین عوامل مـؤثر در عملکـرد دانـه   5قرار داشتند (جدول 

سنبله بود بودن تعداد پنجه در بوته (درصد پنجه بارور) و تعداد دانه در 
در بیشترین حـد و در  چمن گندمی تاج خروسیاین دو عامل در گونه

,Wagoner)گونه چمن گندمی بلند در کمتـرین مقـدار بـود. واگنـر     

51دالیل کمبود عملکرد بذر در گندمیان چنـد سـاله را طـی    (1990
خـاطر ذخیـره   سـاله بـه  هاي یکگونه نسبت به گونه27آزمایش روي 
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شـود  مانی در زمستان ذکر کرده که سـبب مـی  و زندهانرژي در ریشه 
دهـی اختصـاص یابـد. بـه ایـن      بخشی کمتري از مواد فتوسنتز به بذر

در باشـد.  کیلوگرم در هکتـار مـی  1000طور متوسط ترتیب عملکرد به
درصـد متفـاوت   34تـا  2هاي مورد مطالعه شاخص برداشت بین گونه

ي چـاودار کـوهی، چمـن    هـا د. بیشترین شاخص برداشت را  گونـه بو
درصـد  16و 27، 34بـه ترتیـب   علف پشمکیگندمی تاج خروسی و
خاطر کاهش درصد باروري و یا پوکی بذر ها بهنشان دادند. سایر گونه

). اگـر چـه کـه    6از شاخص برداشت کمتري برخوردار بودنـد (جـدول   
دلیل رشد ریشه و پایین بودن شاخص برداشت در گیاهان چند ساله به

همچنین کاهش شاخص برداشـت در  باشد.قاء گیاه امري طبیعی میب
خـاطر افـزایش رشـد رویشـی نسـبت بـه بخـش        گیاهان چند ساله به

هـا و یـا   باشد که ناشی از عقیم بـودن پنجـه  اقتصادي و تولید دانه می
افشانی کـافی  افشانی با فصل گرما و عدم گردهمواجه شدن زمان گرده

باشـد. در ایـن راسـتا    دن به پوکی بـذر مـی  و پر شدن دانه و منجر ش
هاي چمن گندمی بلند، چمن گندمی میـانی بیشترین بذر پوك را گونه

اسپرس و چاودار کمترین بذر پوك را نشان دادند و متقابالًو علف باغ
). 7(جدول ها در حدواسط بودند داشته و سایر گونه

-ر در خوشه بهبررسی اجزاء عملکرد نشان داد که از نظر تعداد بذ
عدد بوده که بیشـترین  20طور متوسط تعداد بذر در خوشه و یا سنبله 

عـدد و  34هاي چمن گندمی تـاج خروسـی و چـاودار کـوهی    را گونه
و چمن گندمی میانی دو عدد را هاي چمن گندمی بلند کمترین را گونه

و علـف پشـمکی  از   هـاي چـاودار کـوهی   نشان دادند. همچنین گونه
باالترین تعـداد  ). 7وزن بذر در سنبله برخوردار بودند (جدول بیشترین 

بذر در خوشه متعلق به گونه علف پشمکی  بود و این نشان از موفقیت 
افشانی در اواخر اردیبهشت و سپس مرحله پر شدن دانه در زمان گرده

هـایی  از  باشد. گونهخرداد ماه قبل از شروع فصل گرما در تابستان می
افشـانی بـه زمـان    ندمی بلند و میـانی کـه مرحلـه گـرده    قبیل چمن گ

کننـد از درصـد پـوکی بیشـتري     خشکی و گرماي شدید برخـورد مـی  
برخوردار بودند.

بـذر  که تمامی گندمیان پس از برداشت نکته قابل توجه دیگر این
ولی سرعت و بنیه گیاهچه متفـاوتی  ،اندزنی خوبی داشتهقابلیت جوانه

آوري متوسط درصد خلوص فیزیکـی بـذور جمـع   ند. ااز خود نشان داده
ارزن ،هـاي چـاودار کـوهی   درصـد بـود و گونـه   39ه در سال دوم شد

16و 58، 65، 95و علف باغ به ترتیب ، جارو علفی جویباريپادزهري
). 7درصد را نشان دادند (جدول 
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1393سال طالعه در مزرعه نمونه آستان قدس هاي مورد مدر گونهروز 10زنی بذر پس از برداشت طی سرعت جوانه-1شکل
Fig. 1- Seed germination rate after harvesting over 10 days on the studied species at Mazra-e-Nemoneh of Astan Ghodes in

2014

زنـی بـذر پـس از برداشـت بـراي      همچنین متوسط درصد جوانـه 
-بود. همچنین بیشترین درصد جوانهدرصد 66هاي مورد مطالعهگونه

،علف پشـمکی هاي چاودار کوهی، چمن گندمی بلند،زنی بذر را گونه
، 90، 96بـه ترتیـب   و جارو علفی جویباري چمن گندمی تاج خروسی

بـا  چمن گندمی میـانی  ،از طرفیدرصد را نشان دادند. 40و 55، 58
را فاصـله پـس از برداشـت    زنی بذر بالدرصد کمترین میزان جوانه10

زنی بـذر بالفاصـله پـس از    بررسی سرعت جوانه).7نشان داد (جدول 
زنی روز آزمایش نشان داد که بیشترین سرعت جوانه10برداشت طی 

جارو علفی جویباري و علف پشـمکی و  چاودار کوهی، هاي بذر را گونه
سط چمن گندمی رونده در حد واهاي چمن گندمی تاج خروسی وگونه

). 1گیـري شـدند (شـکل    اندازهو کمترین را گونه چمن گندمی میانی 
زنی نداشـته و  خاطر بذر سخت درصد جوانههمچنین جنس اسپرس به

بـه روش نیاز به شکستن خواب بذر از طریق حذف پوسته سخت بـذر  
اسکاریفیکاسیون دارد.

گیري  نتیجه
زده بخـاطر  بـا که سطح اراضی زراعی رها شده یـا کـم  جاییاز آن

توان بر اساس نتایج کمبود آب آبیاري در کشور رو به افزایش است می
هاي جنس آگروپایرون حاصله این را پیشنهاد نمود که استفاده از گونه

وري از ایـن اراضـی و بـه منظـور جلـوگیري از      با هدف افزایش بهـره 

فرسایش خاك و تولید علوفه و دانه مد نظر قـرار گیـرد. از مهمتـرین    
باشد از هاي خارج فصل زراعی میها استفاده از بارشمزایاي این گونه

راحتـی از  باشند بـه هاي فصل سرد میکه این گونه جزء گراسآنجایی
درصد سـهم  75هاي فصول پاییز و زمستان که تقریبا در کشور بارش

همچنـین  ). FAO, 1997(کننـد  دهد استفاده میبارش را تشکیل می
باشد به طوري مدار طوالنی آبیاري در فصول گرم میتحمل بیشتر به 

صورت تکمیلی پـس از خاتمـه   هتوانند با حداقل میزان آبیاري بکه می
بارندگی در فصل بهار از تولید علوفه یـا دانـه قابـل قبـولی برخـوردار      

از چمن گندمی تاج خروسـی ها از قبیلباشند. از طرفی برخی از گونه
شـتري بـراي اسـتفاده بهینـه از ایـن اراضـی       پتانسیل عملکرد دانه بی

برخوردار بودند. 
هاي برتر کم نیاز بـه آب بـا پتانسـیل    انتخاب گونه،به این ترتیب

هاي هرز و عملیات زراعی هر هزینه از نظر کنترل علفتولید باال و کم
باشـد. از مهمتـرین نکـات مـؤثر در     دلیل پایا بودن میسـر مـی  سال به

نیـاز بـه   هاي کم نهاده یـا کـم  گونهو استفاده از موفقیت توسعه کشت 
توجـه بـه   بـازده  در اراضی زراعی رها رشده و یا کمویژه کم آب طلب 

هـاي  هـاي منطقـه و یـا آبیـاري    تاریخ کاشت مناسب منطبق بر بارش
سازي زمین، استفاده از بذر تکمیلی پس از کاشت در صورت نیاز، آماده

-هاي پرتولید و سازگار،کنترل علفز گونهمرغوب با بنیه باال، استفاده ا
عملکـرد  ،باشد. از طرفیهاي هرز به ویژه در مراحل اولیه گیاهچه می
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اقتصادي تولید علوفه و دانه در گیاهان چند ساله از سـال دوم شـروع   
ویـژه عـدم   هاي سازگار در هر منطقه بـه شده و توجه به انتخاب گونه

شدن دانه با فصـل گرمـا در افـزایش    افشانی و یا پر انطباق دوره گرده
عملکرد دانه مـؤثر اسـت. همچنـین جهـت تولیـد پایـدار و برداشـت        

تواند اقتصادي توجه به آبیاري تکمیلی پس از خاتمه فصل بارندگی می
به افزایش عملکرد علوفه و دانه این گیاهان کمک کند. 

هـاي  هاي تولید (کنتـرل علـف  طور کلی توجه به کاهش هزینهبه
هـاي منطبـق بـر اسـتفاده بهینـه از      رز و مصرف کود)، انتخاب گونهه

بینی ویژه در فصل سرما، چراي مستقیم دام، پیشهاي طبیعی بهبارش

توانــد از هــاي مخلــوط، مکــانیزه شــدن عملیــات زراعــی مــیکشــت
هاي بیشتر این طرح در آینده باشد.   موفقیت

قدردانی
نعت آستان قـدس رضـوي   از مدیر عامل مزرعه نمونه کشت و ص

جناب آقاي مهندس اورعی به جهت فـراهم نمـودن امکانـات اجـراي     
.پروژه سپاسگزاریم
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Introduction

Drought is a natural phenomenon in arid and semi-arid regions of the world. It is created by low
precipitation, high evaporation and reduced soil moisture. Today, they are the major threats to agricultural lands
due to fluctuations in rainfall, limited water resources, wells salinization and subsequently abandoned farming
lands. Iran is located on the world's dry belt and more than 90 percent of its area is located in the arid and semi-
arid climatic regions. It has been reported that the annual rate of soil erosion is up to 33 t.ha-1 and 5 to 6 times
more than the standard limit. Also, 90% of the country's protein production comes from animals sources. Due to
the lack of adequate forage production, the main burden of protein production is imposed on the natural
resources and pastures. Therefore, In order to enhance soil stabilization and maintain its fertility, optimum use of
off-season precipitations, preventing the flow of water and protecting the abandoned farming lands from the
flood risk, increasing the water permeability in the soil, and helping to feed the underwater aquifers and finally
the production of forage and seeds, the development of perennial plants cultivation is an important conservative
practice. The aim of this study is to emphasize on the selection of the best perennial forage species with low
water requirements and acceptable yield for renovation of the abandoned farming lands and moving towards
sustainable agriculture approaches.

Material and Methods

In this experiment, 10 species of perennial grasses (Agropyron elongatum Host., Secale montanum Guss.,
Festuca arundinaceae Schreb., Dactylis glomerata L., Agropyron intermedium Host., Agropyron repense L.,
Agropyron cristatum L., Panicum antidutale Retz., Bromus inermis Leyss., Bromus riparius Rehmann,
Agropyron cristatum L.) and two legumes includes Trifolium pratense L., Onobrychis sativa Lam. were studied
at Asatan-e-Ghods Razavi farm in Mashhad from 2013 to 2014. The seeds were sown in early November and
well-watered for twice after planting and then irrigated by the end of rainfall from May to August, every 22 days.
The harvesting time was late August.

Results and Discussion

The results showed that in the first year, the average of seedling establishment was 71% for all species with
the lowest 13% for P. antidutale Retz. and the highest 99% for S. montanum Guss. Also, in the years 2013 and
2014 the average of dry forage yield were 1432 and 3663 kg.ha-1, respectively. In the second year, the highest
dry forage yield among the species belonged to A. elongatum Host.and B. inermis Leyss. with 10584 and 4029
kg.ha-1, respectively. Also, the grain yield of perennial grasses varied between 185 for A. elongatum Host. to
1085 kg.ha-1for A. cristatum L. In the studied species harvest index was between 2 and 34%. In the first year of
perennial species growth, emergence and seedling establishment are one of the most important factors affecting
on the increasing seed yield and forage yield. Also, the grain yield was affected by the high number of fertile
tillers or stem per plant and number of grains per spike. Another remarkable point was that some grasses showed
good seed germination and seedling vigor after immediately harvesting time. The highest seed germination
percentage for S. montanum Guss., A. elongatum Host., B. inermis Leyss., A. cristatum L. and B. riparius
Rehmann were 96%, 90%, 58%, 55% and 40%, respectively.
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Conclusion

The results suggest that the yield of perennial species in the first year was very low and weak to compete
with weeds (except S. montanum Guss.). But in the second year, dry forage yield has increased up to 2 or 3
times. Due to limited water resources in Iran, area of abandoned lands (low yield) is increasing. Therefore, the
selection of Agropyron genera as a drought tolerant species with the aim of increasing the productivity of the
land and to prevent soil erosion and to produce forage or grain yield could be considered.
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