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چکیده

 از لحاظ کمی و کیفی تخريب شده و بخش، بهدلیل عوامل مختلف مدیریتی و اقليمي،سطح قابل توجهي از مراتع کشور
 براي ايجاد پايداري در.مهمي از گياهان آن در معرض خطر نابودی قرار گرفته یا جمعيت آنها بهشدت کاهش يافته است
 لذا با توجه به. از اولويت ويژهاي برخوردار است، اصالح و احيای آنها از طريق انتخاب گونههاي مناسب،اين گونه مراتع
نتايج حاصل از طرحهای تحقیقاتی اجراشده قبلی در بخش تحقیقات منابع طبیعی استان بوشهر و با هدف بررسی و مطالعه
 در زمانهاي مناسب، بذرهای چهار جمعیت این گونه،Helianthemum kahiricum Del. تولید علوفه جمعیتهای گونه
 تکرار در3  تیمار و4  آزمایشی با. جمعآوری شد، دلآرام تنگستان و چاهک گناوه، مند دشتی،از مناطق نایبند عسلویه
 در ایستگاه تحقیقات برازجان اجرا و از سال دوم1390 قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شرایط مزرعه در شهریور
 و مقايسه ميانگينها با آزمونSAS  تجزي هوتحليل دادهها با استفاده از نرمافزار.هرساله از صفت تولید یادداشتبرداری شد
 جمعیت منطقه دلآرام بهدليل تولید علوفه، نتايج حاصله نشان داد که از بين جمعیتهای مورد مطالعه.دانکن صورت پذيرفت
 همچنین نقش حفاظتی، تولید علوفه برای دام، کیلوگرم در هکتار) و استقرار موفق2000  گرم در بوته (معادل160 خشک
. ميتواند در امر اصالح و احيای مراتع این مناطق مورد استفاده قرار گیرد،این جمعیت
 تولید علوفه، جمعیت،Helianthemum kahiricum ، احیا:واژههای کلیدی
Helianthemum kahiricum; a forage species for range reclamation in
different vegetative regions of Bushehr province
A. Mohebby1*, H. Mazareei 2, E. Zandi Esfahan3 and A. A Jafari 4

Abstract
Due to different management and climatic factors, a significant level of rangelands of the country is degraded
quantitatively and qualitatively and an important part of its plants is in danger of extinction or their population
has declined sharply. To create stability in these rangelands, range improvement and reclamation practices
through selecting right species has a special priority. Therefore, regarding the results of research projects
carried out in Booshehr province, this study was aimed to investigate the forage production of Helianthemum
kahiricum accessions. The seeds of four accessions of the study species were collected from Chahake
Ganaveh, Delaram, Mand and Naiband. The study was conducted in a randomized complete blocks with
four treatments and three replications under field conditions in the Borazjan station. From the second year
onwards, forage production was recorded each year. Data analysis was performed using SAS software and
mean comparisons were done by Duncan’s test. Our results clearly showed that among the study accessions,
Delaram could be used in range improvement and reclamation due to the forage production of 200 kg/ha and
successful establishment.
Keywords: Rehabilitation, Helianthemum kahiricum, Accession, Yield
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مقدمه
خیزان و پوشیده از کرک است .برگها در پایین متقابل و در
سطح قابل توجهي از مراتع
باال متناوب به طول  ۲تا  ۲۰میلیمتر و به شکل خطی تا
کشور بر اثر عوامل مختلف ازجمله واژ تخممرغی کشیده با نوک گرد یا تیز ،لبهها برگشته و
بهرهبرداريهاي بيرويه ،تغييرات اقليمي پوشیده از کرک هستند .گلها به صورت آذین انتهایی
و ديگر عوامل ،تخريب يافته و بخش مهمي ظاهر میشوند .بذرهایی به رنگ قهوهای روشن تا
از گياهان آن در معرض خطر قرار گرفته يا تیره و چندوجهی مایل به تخممرغی و به تعداد ۱۲
جمعيت آنها بهشدت کاهش يافته است .براي تا  ۱۸عدد تولید میکند .اواخر زمستان تا اواسط
ايجاد پايداري در اين مراتع ،اصالح و احيای بهار گل میدهد .در نواحی نیمهبیابانی و بیابانی
آنها از طريق انتخاب گونههاي مناسب و يافتن مرتفع تا نیمهمرتفع ،کوهپایهای ،دامنهای و دشتی
بهترين شيوههاي کشت و استقرار ،از اولويت حاشیه خلیجفارس در استانهای هرمزگان و
ويژهاي برخوردار است .يکي از مشکالت بوشهر میروید.
موجود در اين امر ،نبود اطالعات کافی در
ایمانـی و همـکاران ( )1387بـا هـدف
ماده
مورد چگونگي تغييرات فصلي و تجمع
دسـتیابی بـه جمعیتهـای پرمحصـول و بـا
خشک و نبود دانش کافي در زمينه راهکارهاي کیفیـت بـاال ،تعـداد  36جمعیـت از گونـه
کشت مزرعهاي گونههايي است که در شرايط ( )Festuca arundinaceaرا در منطقه
آ 
بوهوايي گوناگون داراي پايداري بوده و اردبیل مورد مطالعه قرار داده و در نهایت
اعتقاد
به
هستند.
برخوردار
مناسبی
توليد
از
جمعیتهای روسیه ،شهرکرد و توانکش را
اکثر متخصصان مرتع ،گونههاي بومي نسبت به از نظر تولید علوفه و جمعیتهای بروجن و
گونههاي وارداتي ترجيح داده ميشوند (حسینی آمریکا را از نظر کیفیت علوفه ،برای اصالح و
کهنوج .)1392 ،از مهمترين محدويتهاي احیای مراتع منطقه و تولید علوفه چراگاهی در
بهکارگيري اين گونهها و استفاده نکردن از آنها مناطق استپی معرفی کردند .ميرحاجی ()1387
در اصالح مراتع فرسوده ،نبود شناخت کافي تعداد  9گونه مرتعی شامل انواع گراسها و
از تودههای موجود در هر ناحيه اکولوژيکی ،لگومها را طی  4سال در ايستگاه همند آبسرد
چگونگی کشت و کار و نحوه مناسب استقرار ،مورد ارزيابی قرار داد و نتيجه گرفت که در
کمبود دانش در خصوص نيازهاي بومشناختي طول مدت بررسی اختالف معنیداری بين
آنها و سرانجام نبود بذر مناسب و کافی است .صفات اندازهگيریشده جمعیتها وجود دارد.
لذا شناخت گونههاي مرتعي بومي ،سازگار و همچنین تعداد 11جمعیت از گونه علف گندمی
پرتوليد در عرصههاي متفاوت و استفاده از آنها ( )Elymus hispidusتوسط ظهرابی و
در طرحهاي اصالحي و احيايي موجب احیای همکاران ( )1390با هدف بررسي پايداري
مراتع تخریبشده خواهد شد .این امر موجب عملكرد علوفه مورد بررسی قرار گرفت .آنان
افزايش توليد علوفه ،پوشش گیاهی ،حفاظت در این پژوهش وجود تنوع معنيداری بين
خاک ،کاهش فرسایش و غیره در مراتع شده و جمعیتهاي مورد بررسي و همچنين محيطهاي
افزايش درآمد دامداران و بهرهبرداران را بهدنبال مورد مطالعه مشاهده کردند .بدینمعنی که بین
خواهد داشت .اين موضوع در چهارچوب جمعیتها از نظر میانگین تولید علوفه و
برنامه راهبردی بخش تحقيقات مرتع يکی از پایداری عملکرد ،تفاوت معنیداری وجود
نکات مورد توجه برنامه جامع اصالح و احيای داشت .برایناساس تعدادی از این جمعیتها
مراتع کشور است که در قالب طرحهای مختلف برای برنامههای اصالحی معرفی شدند .در
پيشبينی شده است.
گزارش دیگری میرحاجی و همکاران ()1392
این تحقیق با این فرضیه که از لحاظ تعداد  16جمعیت از گونه Festuca ovina
تولید علوفه ،بين جمعيتهای گونه گیاهی را بهمنظور شناسايي و تفكيك جمعیتها و
 Helianthemum kahiricumاختالف انتخاب بهترين آنها براي توسعه كشت مرتع
معنیداری وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت .و توليد علوفه و بذر مورد بررسی قرار دادند.
گونه  H. kahiricumبا نام فارسی گل در این تحقیق ،متغیرهایی مثل عملكرد علوفه،
آفتابی آهکدوست گیاهی چندساله ،بوتهای یا پوشش تاجي ،ارتفاع گياه ،عملكرد بذر ،تعداد
علفی به ارتفاع  ۱۰تا  ۵۰سانتیمتر ،ایستاده یا ساقههاي گلدار ،پربرگ بودن و شادابي گیاه،

اندازه سطح يقه و قطر تاج مورد مطالعه قرار
گرفت و درنهایت جمعیتهایی با عملكرد
باالتر بذری یا علوفهای معرفی شدند .نتایج
تحقيقات  Rossoو همکاران ( )1966بیانگر
آن بود که بعضی از جمعیتها در برابر شرايط
نامساعد محيطي پايداري بهتری از خود نشان
دادند؛ لذا از میان جمعیتهای آزمایش شده،
جمعیتهایی با خصوصیات مثبت از لحاظ توليد
علوفه ،توليد بذر ،بنيه و شادابي ،هضمپذيري و

یکی
از راههای ايجاد
پايداري م راتع ،اصالح و
احيای م راتع تخ ری بیافته،
انتخاب گ ونههاي مناسب و
يافتن بهت رين شيوههاي کشت
و استق رار آنها است.
مقاومت در برابر حمله بیماریها انتخاب شدند.
 Pianoو همكاران ( )1996نیز در كشور
ايتاليا و در قالب يك برنامه تحقيقاتي ،تعداد
 1900جمعیت از یونجه (�Medicago sati
 )vaرا مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه
رسيدند كه جمعیتهای با تاج گستردهتر داراي
عملكرد علوفهای باالتري هستندBhattarai .
و همكاران ( )2008بذر  67جمعیت از نوعی
گون ( )Astragalus filipesرا جمعآوري
کردند و از نظر ارتفاع گياه ،تعداد ساقهها،
ل آذين ،تلفات زمستانه ،بنيه گياه،
تعداد گ 
وزن خشك توليدي ،زيتوده ،كيفيت علوفه و
توليد بذر مورد ارزيابي قرار دادند .آنها گزارش
کردند که تفاوت معنيداري بین جمعیتها از
نظر صفات مورد مطالعه وجود دارد .گونه
 Cynodon dactylonبهدلیل چندمنظوره
بودن همچون تولید علوفه ،استفاده در
چمنکاری ،تثبیت خاک و تنوع ژنتیکی مورد
توجه  Gulsenو همکاران ( )2009قرار
گرفت .آنها تعداد  182جمعیت از این گونه
را از جنوب تركيه جمعآوري کرده و مورد
ارزيابي قرار دادند .آنها مشاهده کردند كه در
بين جمعیتهای جمعآوري شده ،همه سطوح
پلوئيدي از ديپلوئيد تا هگزاپلوئيد وجود دارد.
یکی از راههای ايجاد پايداري مراتع،
اصالح و احيای مراتع تخریبیافته ،انتخاب
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گونههاي مناسب و يافتن بهترين شيوههاي
کشت و استقرار آنها است .به همین
منظور ،این تحقيق با هدف ارزیابی و
شناسایی جمعيتهای برتر گونه گیاهی
 H. kahiricumاز نظر تولید علوفه و
استفاده از آنها در امر احيا و اصالح مراتع
در مناطق مختلف رویشی استان بوشهر
صورت گرفت.

اقدامات

بـذر جمعیتهـای گونـه بوتـهای چندسـاله
از
Helianthemum
kahiricum
رويشگاههای مختلف آن در استان بوشهر،
در زمان رسیدن بذر که اول شهریور تا آخر
مهرماه را شامل میشود ،جمعآوری و برای
آنها شناسنامه تهيه شد .سپس در داخل
انکوباتور و دمای  20درجه سانتیگراد درصد
جوانهزنی جمعیتها مشخص شد (جدول .)1
سپس براي هر جمعیت حداقل  360بذر
از پايههای مختلف انتخاب و در  120گلدان
(در هر گلدان سه عدد بذر بهصورت مثلثی)
در بیستم شهریور ماه  1390كشت شدند (
شکل  .)1پس از رشد ،در هر گلدان یک
گياهچه نگهداري و در فصل مناسب (اوايل
پاييز) به کرتهایی با ابعاد  40در10متر واقع
در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
برازجان که متوسط دما ،بارش ،بارش در طول
مدت مطالعه همچنین ارتفاع از سطح دریا در
آن بهترتیب  24/7سانتیگراد 211 ،و 242
میلیمتر و  80متر از سطح دریا است ،انتقال
داده شده و به فواصل بین ردیف یک متر و
بین بوته  80سانتیمتر از یکدیگر کشت شدند.
مرکز مذکور با هر یک از سایتهای جمعآوری
بذور که نایبند عسلویه ،مند دشتی ،دلآرام
تنگستان و چاهک گناوه را شامل میشدند
بهترتیب حدود  70 ،16 ،200و  60کیلومتر
فاصله داشت .سال دوم درصد بذور سبزشده
نسبت به كل بذرهای كشتشده مشخص شد.
مقايسـه تولیـد بيـن جمعیتهـاي
اسـتقراریافته ،از سـال سـوم تـا پنجم ،تحت
شـرايط ديـم ،در قالـب طـرح آزمايشـي
بلوكهـاي كامـل تصادفـي و در  3تكـرار
مـورد بررسـی قـرار گرفـت .تجزيهوتحليل
دادهها با اسـتفاده از نرمافزار  SASو مقايسه
ميانگينهـا بـا آزمـون دانکـن انجـام شـد.
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یافتهها

نتایج حاصل از تجزيه واريانس ساده عملکرد
تولید خشک علوفه اين گونه نشان داد كه
اثر جمعیت از نظر آماري در سالهای اول
و سوم در سطح یک درصد و سال دوم در
سطح پنج درصد معنيدار بود (جدول .)2
با توجه به اینکه در تجزیه واریانس ساده
بهتفکیک سالها ممکن است اثر عوامل محیطی
روی عملکرد گیاه تأثیر بگذارد بههمین دلیل
تجزیه مرکب دادههای سهساله ضروری است.
تجزیه دادههای سهسال بهصورت طرح کرتهای
خردشده در زمان انجام شد .این روش برای گیاهان
چندساله مورد استفاده قرار گرفته و جمعیتها
بهعنوان فاکتور اصلی و سالها بهعنوان فاکتور
فرعی در نظر گرفته میشوند (Steel & Torrie,
 .)1986نتایج تجزیه واریانس مرکب در جدول
 3آمده است .نتایج نشان داد که اثر جمعیت ،اثر
سال و اثر متقابل جمعیت در سال در سطح احتمال
یک درصد از نظر آماري معنيدار بود (جدول.)3
نتایج حاصل از مقایسه میانگین جمعیتها
در سـال اول ،نشان داد که بیشترین مقدار علوفه
خشـک تولیـدی با  45گـرم در بوتـه متعلق به
جمعیـت منطقـه دلآرام بـود و از ایـن لحـاظ،
بین جمعیـت مناطق دیگر اختلاف معنیداری
مشـاهده نشـد .در سـال دوم بیشـترین مقـدار

تولید ثبتشـده متعلق به جمعیـت منطقه گناوه
بـا  119گرم در بوته بـود و اختالف معنیداری
بیـن جمعیـت جمـعآوری شـده از ایـن منطقه
بـا جمعیـت منطقه مند دشـتی مشـاهده نشـد.
مقایسـه میانگین عملکرد در سـال سـوم نشان
داد که بیشـترین مقـدار تولید این گونه متعلق به
جمعیـت منطقـه دلآرام با  345گـرم در بوته و
کمتریـن مقدار آن به جمعیت منطقه نایبند با 91
گـرم در بوته مربوط شـده و بین جمعیت منطقه
گناوه و مند اختالف معنیداری مشـاهده نشـد.
درنهایـت مقایسـه میانگین دادههای سـه سـال
گونه مذکور ،نشـان داد که بیشترین مقدار تولید
علوفه بـا  160گرم در بوته بـه جمعیت دلآرام
مربـوط بـوده و کمترین آن با  91گـرم در بوته،
مربـوط به جمعیـت نایبنـد بـود .جمعیتهای
گنـاوه و مند بهترتیب با  135و  125گرم مابین
دو جمعیت گفته شـده قرار گرفـت( .جدول .)4
باال بودن تولید علوفه در جمعیت منطقه
دلآرام تنگستان ،بیارتباط با باال بودن وزن هزار
دانه آن نیست .همچنین ،بوتههای این جمعیت در
تمام طول سال دارای گل بوده لذا از خصوصیت
تولید بذر در مدتزمان بیشتری برخوردار است؛
درنتیجه در شرایط یکسان ،دارا بودن میزان بذر
زیاد در جمعیتی نسبت به سایر جمعیتها ،باال
بودن درصد استقرار آن را میتواند در پی داشته

جدول  -1جمعیت و درصد جوانهزنی بذرهای جمعآوریشده گونه گیاهی

ردیف

منطقه جمعآوری (جمعیت)

2

مند دشتی

1

Helianthemum kahiricum

نایبند عسل ویه

3

35
60

دلآرام تنگستان

4

درصد ج وان هزنی

80
70

چاهک گناوه

جدول  -2تجزيه واريانس ساده به تفکیک هر سال عملکرد علوفه (گرم در بوته) در گونه Helianthemum kahiricum

MS

منابع تغيي رات

درجه آزادي

جمعیت

3

**160/67

تک رار

2

7/77

*956/7

خطا

6

11/53

139/16

478/81

درصد ض ریب تغیی رات

%CV

9/87

11/87

8/74

سال اول

سال دوم

سال سوم

*553/1

**18205/5
701/58

* و**= میانگین مربعات تیمارها بهترتیب در سطح احتمال  5و  1درصد معنیدار هستند

فرم رشد رویشی گونه  Helianthemum kahiricumدر آذر 1390

فرم رشد رویشی گونه  Helianthemum kahiricumدر دی 1390

جوانهزنی گونه  Helianthemumدر آبان 1390

مرحله کشت گلدانی بذرهای جمعیتهای Helianthemum

شکل  -1کشت گلدانی و مراحل جوانهزنی و رشد گونه گیاهی Helianthemum kahiricum

شکل  -2علوفه تولیدی گونه گیاهی  Helianthemum kahiricumدر انتهای رشد رویشی

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره ،1پیاپی  ،8فروردین -اردیبهشت 69 1397

جدول  -3تجزيه واريانس مرکب سه سال عملکرد علوفه گونه Helianthemum kahiricum

منابع تغيي رات

درجه آزادي

میانگین م ربعات

جمعیت

3

**7347/6

2

*1132/97

6

232/12

2

**147283/3

6

**5785/87

16

215/66

تک رار
خطا 1
سال
جمعیت در سال
خطا
درصد ض ریب تغیی رات  CVدرصد

* و**= میانگین مربعات تیمارها بهترتیب در سطح احتمال  5و  1درصد معنیدار هستند

11/47

جدول  -4مقایسه میانگین عملکرد علوفه (گرم در بوته) به تفکیک هر سال و میانگین سه ساله در چهار جمعیت گونه Helianthemum kahiricum

نام جمعیت

سال اول

سال دوم

سال سوم

میانگین سه سال

دلآرام

44/93 a

89/90 b

346/33 a

160/39 a

گناوه

32/67 b

118/87 a

253/33 b

134/96 b

مند دشتی

32/00 b

98/33 ab

246/00 b

125/44 b

نایبند

28/00 b

90/30 b

155/67 c

91/32 c

میانگین جمعیتها (ستونها) که دارای حروف مشابه هستند از لحاظ آماری معنیدار نیست

باشد که این صفت نیز بهطور غیرمستقیم ،بر
عملکرد تأثیر مثبتی خواهد گذاشت.
با توجه به فواصل بین بوتهها در حد 100
در 80سانتیمتر میتوان  12هزار و  500بوته
در یک هکتار کشت کرد .از طرفی میانگین
عملکرد جمعیت دلآرام تنگستان برابر با 160
گرم در بوته معادل  2000کیلوگرم در هکتار
علوفه خشک بود .با توجه به نتايج بهدست آمده
ميتوان گفت که در امر احيا و اصالح مراتع منطقه
مورد مطالعه ،کشت بذرهای گلدانی جمعیت گونه،
 H. kahiricumجمعآوری شده از منطقه
دلآرام را ب هدليل دارا بودن خصوصيات سازگاری
و توليد علوفه بيشتر میتوان مدنظر قرار داد.

پیشنهاد

در امــر احيــا و اصــاح مراتــع ایــن مناطق،
میتــوان کشــت بذرهــای جمعیــت گونــه
 Helianthemum kahiricumمنطقــه
دلآرام را بهدليــل تولیــد علوفــه خشــک
 160گــرم در بوتــه (معــادل  2000کیلوگرم
در هکتــار و دارا بــودن خصوصيــات
ســازگاری بهتــر ،توصيــه کــرد.
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