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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 Sanguisorbaمرتعی  صاستقرار پهن برگان علوفه ای دو گونه  شاخ شت وک

minor و Astragalus lilacinus در استان اردبیل 
2محمدیحمید  ،2دولت محمدی ،1، علی صمد زاده*1اللهویردی نوری  
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 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

 

 چكیده 
 Astragalus lilacinus ،Sanguisorba ای مرتعی استان اردبیل اکسشن های دو گونه ترین پهن برگان علوفه منظور ارزیابی مهم به

minor متری از سطح دریا( 1531)ارتفاع  در میان اردبیل سا ای دارند، در عرصه ایستگاهای در تغذیه دام ارزش ویژهکه از لحاظ علوفه 

این تحقیق درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه   جاده اردبیل به مشگین شهر در اراضی دشتی شمال واقع گردیده است 11کیلومتر 

ته و تاچ پوشش مورد ارزیابی قرارگرفتند. مانی، تولید علوفه، تولید بذر، ارتفاع بوتکراردر سه سال در شرایط دیم کشت شدند و صفات زنده

 Sanguisorbaهای هر گونه وجود داشت. در گونه داری از نظر صفات مورد بررسی در بین اکسشننتایج نشان داد اختالف معنی

minor 1211متر(، تاج پوشش)سانتی 11/25شهر و بیشترین ارتفاع بوته ) ( به اکسشن مشگین87/82مانی )بیشترین درصد زنده 

)خلخال( تعلق داشت.. در گونه  5گرم در بوته( به اکسشن 53/23گرم در بوته( و تولید بذر ) 53/23مربع(، تولید علوفه )متر سانتی

Astragalus lilacinus متر(، تاج پوشش سانتی 22/33)خلخال(، بیشترین ارتفاع بوته ) 5( به اکسشن11/33مانی )بیشترین درصد زنده

)مشگین شهر( تعلق داشت. در مقایسه بین گونه ها  1گرم در بوته( به اکسشن  17/21مربع(، تولید علوفه با )ترمسانتی 1117)

Sanguisorba minor  در شرایط کاشته شده هر چند از نظر عملکرد تولید علوفه و بذر ضعیف است اما از نظر ارتفاع بوته وتاج پوشش

تری نشان دادند در  های که از نظر تولید بذر و تولید علوفه نتایج مطلوب گردد جمعیت هاد میها برتری داشت. پیشننسبت به سایر گونه

 مرطوب و نیمه خشک مورد استفاده قرار گیرد.  احیاء و اصالح مراتع نیمه

 مانی و اردبیل.تولید بذر، زنده ، As lilacinus ،Sa minor: های کلیدی واژه

 

 مقدمه 
وسیستم های طبیعی متأثر از رابطه متقابل عوامل اقلیمی، خاکی و موجودات زنده است. در این راستا ثبات تعادل و پایداری اک

مدیریت رابطه متقابل دام و گیاه معرف مدیریت منابع آب، خاک و گیاه است. به طوریکه چرای مناسب دام ضامن حفاظت از 

سیستم های مرتعی است. بنابراین تعادل و ثبات اکوسیستم منابع و عامل افزایش کمی و کیفی ترکیب گیاهی و تولید در اکو

های مرتعی در گذشته مرهون تعادل نسبی بین تعداد دام و ظرفیت مراتع بوده است که هم اکنون با افزایش روز افزون 

جمعیت و نیازهای غذایی و نیز دخالت هش قدرت های نامعقول، تعادل آن به هم خورده و موجب تخریب منابع آب، خاک، کا

رویشی و زادآوری گونه های با اهمیت مرتعی، فشردگی خاک، افزایش جریانات سطحی و تشدید فرسایش است. مراتع از جمله 

اکوسیستم های زنده در بخش منابع طبیعی تجدید شونده هر کشوری محسوب می شود که در ابعاد مختلف اقتصادی، 

ب و تنظیم گردش آب در طبیعت، حفاظت خاک، جلوگیری از فرسایش، اجتماعی و زیست محیطی به ویژه از نظر تولید آ  

برای  . از این روی دام چرنده نیز در مقاطع زمانی مختلف فصل چرا علوفه معینیکنندامها نقش مهمی ایفا میدمورد نیاز 

 .در اختیار دارد مصرف

mailto:a_nori16@yahoo.com
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 علفی)مرتعی شامل:گون ( بررسی سازگاری کشت مستقیم چهار گونه از بذور 1572فالحی و فراهانی) 
stevenious(آتریپلکس ،)Atriplex leucoclada( شال دم ،)Stipa hohenackeriana  )( و درمنهArtemisia 

sieberi) ها گون علفی و آتریپلکس با دو گونه اند، نتایج آن نشان داد که در بین گونهرا در منطقه بیجین تهران انجام داده

الف معنی داری داشته و بهترین استقرار بوته را در سه سال نشان دادند ولی بین گون علفی و اخت 1/1دیگردر سطح احتمال 

 22کاشت اول آذر ) اختالف معنی دار وجود داشته وگون استقرار بهتری داشته است، از نظر زمان 13/1آترپلکس در سطح 

داشته و بهترین  11/1داری در سطح احتمال ینوامبر( نسبت به دو مرحله دیگر)دهم اسفند و دهم فروردین( اختالف معن

 زمان کاشت آن محسوب میشود.

درحوزه آبخیز قره سو  (1571شریفی و همکاران ) Astragalus brachyudontusعلفی )خصوصیات اکولوژیکی گون  

های دیگر  روشاستان اردبیل بررسی نموده و نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که کشت بذر با غالف خورد شده نسبت به 

 موفقیت آمیز بوده است. 

et al., (2001) (Roger  31 اکسشن از گراس های مربوط به فصل گرم و سرد در دو ایستگاه در ویومینگ امریکا مورد

رویه و  برداری بی بهره و عوامل نامساعد متعدد محیطیارزیابی قرار دادند و میزان تولید هریک به تفکیک مشخص شده است، 

غالباً تعادل زیست محیطی را برهم زده و در بسیاری از مناطق در و هدیرنامه ریزی موجب نابودی گیاهان مرتعی گردبدون ب

هایی که دارای پتانسیل  انتخاب اکسشن، است  نتیجه انحطاط اراضی و میکرو کلیما این تعادل به هیچ وجه دوباره برقرار نشده

مختلف اکولوژیک و در نتیجه  در شرایط های اصالح و احیاء مراتع در برنامه باالیی از نظر کمیت و کیفیت علوفه هستند

 .جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی مراتع دارای اهمیت زیادی است

 Agropyronمرتعی  گونه اکسشنهای علوفه عملکرد مبنای بر خشکی به مقاومت ( ارزیابی1511صفری و جعفری)

trichophorum آباد غرب اسالم تحقیقات ایستگاه تحقیقاتی مزرعة خشکی را در به مقاومت شاخصهای از استفاده با 

 مقایسه از بدست آمده دیم، نتایج و نرمال آبیاری محیط دو خشک علوفه عملکرد از استفاده )کرمانشاه( بررسی نمودند، با

 3)گرگان(،  21ازندران(، )م 25)سمیرم(،  11اکسشن های  که داد نشان و آبی تنش محیط خشک علوفه عملکرد میانگین

 25)سمیرم(،  11خشکی اکسشنهای به مقاومت شاخصهای به با توجه .بودند )اقلید( برتر 1)یاسوج( و  28)چهارمحال(، 

 اصلی مؤلفه های به تجزیه و خوشهای تجزیه نتایج دادند. البته را نشان خشکی به مقاومت )گرگان(، بیشترین 21)مازندران(، 

  .نمود تأیید را آمدهبدست  نتایج نیز

سبالن را در  شرقی جنوب مراتع در Festuca ovina L گونه اکولوژیک خصوصیات ( بررسی1512قربانی و همکاران )

 بارندگی با مراتع اصالح و احیاء برای مناسب گونه استان اردبیل مطالعه نمودند، نتایج تحقیقات آنها نشان داده که این

 نتایج به توجه با چرا آمادگی زمان باشد، بهترینفوق می بلندی و پستی و خاکی شرایط و مترمیلی 333 تا 511 حدود

 تا 8 متر 1111 هر افزایش ازای به و خرداد ماه اواسط تا خرداد اوایل از پائین ارتفاعات در و بذر شیمیایی تجزیهفنولوژی، 

 گردد منظور باید تأخیر در چرا سال به توجه با روز 13

ش هامواد و رو  
زنی و سپس درصد جوانه(. 1ابتدا بذور دو گونه مورد مطالعه از مناطق خلخال، اردبیل و مشکین شهر جمع آوری شد ) جدول  

های پالستیکی) های مذکور در سینی ها قبل از کاشت مورد آزمایش قرار گرفتند، بدلیل محدود بودن بذور، ابتدا بذور گونه بذر

 بستر سازی آماده از و بعد از سبز شدن و دوره کوتاه عملیات داشت، در اوایل شهریور پس( مشبک کشت شدند، 2و 1شکل 

 خط روی هر اکسشن از پایه21 که شدند کشت طوری متر 3 طول به سه خط کاشت در پایگاه تحقیقاتی سامیان اردبیل، روی

 سال در .شد گرفته نظر در متر یکدیگر یک از خطوط فاصله و متر 31/1 کاشت هایروی ردیف آنها گرفتند، فاصله قرار کشت

گردید،  شروع1512سال  بهار از مقدماتی انجام نشد، ارزیابی برداری یادداشت صفات از گیاه استقرار اول و دوم به منظور

 و، تولید علوفه پوشش تاجیدر زمان تکمیل شدن رشدرویشی سطح  ارتفاع گیاه،  شامل گیاه انتخاب برای ارزیابی معیارهای
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ارتفاع گیاه با استفاده از خط کش از پایه های در زمان تکمیل شدن رشدرویشی،  ارتفاع گیاه ..تولید بذر به شرح زیر بود

پوشش تاجی: پس از استقرار انتهای بلندترین ساقه گیاه اندازه گیری گردید.سطح تا  و از یک نقطه ثابت متعدد از سطح خاک

وسیله تاج پوشش گیاه اشغال   ها )سطحی را که قطعات یا ردیفهای کاشت به پوشش تاجی تک تک پایهسطح گیاهان، 

میزان تولید علوفه  .: تولید علوفه:شدتعیین حسب سانتی متر مربع  برگیری و  شود( با استفاده از خط کش تاج پوشش اندازه می

ها بطور دامهای هوایی کلیه پایهبرحسب تولیدگرم در بوته محاسبه شد، بدین ترتیب هر سال پس از خشک شدن گیاه ان

بر حسب  بذر های حاصل وزن غالفخارج کردن بذر از ر: پس از وبذگردد. وزن جداگانه برداشت و با ترازوی حساس توزین 

دیر زیستی: پایداری و طول عمر گیاه به عوامل متعدد محیطی بستگی دارد در صورت ضعیف شدن،  تعیین شد.گرم در بوته 

 دهد. نشان میرا  عمر طوالنی ترین 3کوتاهترین و عدد  1 استفاده شد که عدد 3تا  1 هایامتیازاز ش تولید خشک شدن، کاه

 SPSSمحیط  طبقه بندی نموده و در Excelبرنامه  از استفاده را با طرح اجرای هایسال طول در بدست آمده داده های

 .گرفتند ارقر محیط تحلیل در چند متغیره آنالیز و تجزیه آماری مورد
 مناطق جمع آوری بذور در استان اردبیل -1جدول 

 ارتفاع )متر از سطح دریا( محل جمع آوری  ردیف

1151تا  2118 مشکین شهر 1  

1587تا  2331 اردبیل 2  

1813تا  2131 خلخال 5  

 

 

 

 

 
Sanguisorba minor   در   گونهتصویر-1شکل

 اردبیلعرصه ایستگاه سامیان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایستگاه تحقیقاتي سامیان اردبیل در سینی lilacinus   Astragalus گونهکاشت  -2شکل

 نتايج
( نشان داد که اثرات اصلی تیمار و سال درصفات 1511-1515-1512درتجزیه واریانس صفات هورد مطالعه درطی سه سال )

قابل سال*تیمار فقط درصفات ارتفاع بوته و / درصد اختالف معنی داری دارد واثر مت1ارتفاع بوته و تاج پوشش در سطح خطای
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 استان اردبیل 

 13داد بیشترین درصد زنده مانی) (.نتایج نشان1/درصد اختالف معنی داری داشتند )جدول1تولید علوفه درسطح خطای 

سانتی   11/32سانتی متر( و تاج پوشش   33/51تعلق دارد و و بیشترین ارتفاع بوته )   Astragalus Lilacinus درصد(

 تعلق دارد  Sanguisorba  minorع در پایه به جمعیت متر مرب

 تجزیه واریانس مرکب صفات در گونه های مورد مطالعه  -2جدول 

 تولید بذر  تولید علوفه  تاج پوشش  ارتفاع بوته درجه آزادی منبع تغییرات

 **ns 85/11**  78/27 37/1 ** 13/11 5 تیمار

 ns  11/1 ns 28/1 **31/22 ** 13/23 2 سال

 **ns 15/1**  15/2 11/1 **21/1 3 تیمار× سال

 11/21  17/521 81/281 27/38 13 اشتباه

 غیر معنی دار nsدرصد معنی دار می باشند.  3و  1میانگین مربعات به ترتیب در سطح احتمال  *و  **

(1512 -1511های مختلف توت روباهی در سه سال رویشی )تجزیه واریانس عملکرد اکسشن -5جدول   
 

   میانگین مربعات   درجه آزادی منابع تغییرات 

 تولید بذر تولید علوفه تاج پوشش  ارتفاع بوته  زنده مانی

 جمعیت

 تکرار

2 

2 
44/4 ** 

5/1  
ns 

14/0 * 

78/1  
ns

 

71/1 ** 

11/2 *
 

21/1 * 

11/5  
ns 

21/1 * 

11/1 * 

1اشتباه   3 11/1  15/1  12/1  11/1  15/1  

11/1 2 سال * 15/1 ** 31/2 **
 71/1 *

 11/1 * 

12/2 1 جمعیت در سال * 15/1 ns
 31/2 *

 71/1  
ns 11/1  

ns 

2اشتباه   3 11/1  15/1  12/1  11/1  11/1  

 غیر معنی دار nsدرصد معنی دار می باشند.  3و  1میانگین مربعات به ترتیب در سطح احتمال  *و  **
1515ن در سال مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه بر اساس آزمون دانک  -5جدول   

    S. minor A. lilacinus صفات / گونه   

) سانتی متر( ارتفاع بوته  a 71/51 ab 22/51 

متر() سانتی تاج پوشش   ab31/11 b 11/13 

)کیلو گرم( تولید علوفه  a31/31 c 23/11 

)کیلو گرم( تولید بذر  b 11/3 c 13/2 

)درصد( زنده مانی  38/71  ab b 11/33 

داری با  % از لحاظ آماری اختالف معنی1تیمارهایی که دارای حروف مشابهی هستند بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن میانگین   

 همدیگر ندارند
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 در عرصه پایگاه تحقیقاتي سامیان اردبیل Sanguisorba  minor ، Astragalus lilacinus تصویری -3شکل

 بحث      

باشد، زیرا پوشش گیاهی وتعیین کمیت علوفه میکشت و استقرار همترین فاکتورهای بررسی در فاکتور تولید علوفه از م

باشد. همچنین از نظر کیفیت علوفه انرژی این عامل متاثر از عامل تراکم، درصد پوشش گیاهی و ارتفاع از سطح دریا می

 باشد عین کننده میمتابو لیسمی، قابلیت هضم پذیری پروتئینی خام از مهمترین فاکتورهای ت

کنتورفارو، های سطوح آبگیر )( که اثر استحصال آب باران بوسیله سیستم1511دراین زمینه تحقیق مقدم و همکاران )

 57مانی مانی گونه توت روباه در منطقه مشهد نشان دادند که درصد زندهای و هاللی( بر استقرار و زندهی کپهچاله ها

 Festucaگونه  اکسشنهای علوفه خشکی و عملکرد به ( نیز مقاومت1512و همکاران ).فرشادفر  درصد می باشد

arundinacea آباد غرب اسالم تحقیقات ایستگاه تحقیقاتی مزرعة خشکی را در به مقاومت شاخصهای از استفاده با 

 دیم و آبی محیط دو خشک علوفه عملکرد از استفاده )کرمانشاه( بررسی نمودند، نتایج تحقیقات آنها نشان داد که با

شد. در  محاسبه ها ژنوتیپ برای خشکی به متوسط، تحمل وری خشکی، بهره تنش، تحمل به به حساسیت شاخصهای

های گونه میتواند بخشی از احتیاجات غذایی دام های نهایت با عنایت به باال بودن خوشخوراکی و عملکرد باالی اکسشن

تواند جمعیت آنها و پوشش ها و تکثیر آن میآوری بذر این گونهین نماید. بنابراین با جمعچراکننده در مراتع استان را تام

-گیاهی مراتع استان قدمهای مثبت برداشت. با این وجود الزم است مطالعات بیشتری برای ارزیابی مطلوبترین اکسشن

نها و پوشش گیاهی مراتع استان قدمهای تواند جمعیت آتکثیر آن میهای مورد مطالعه از تولید عملکرد انجام گیرد.

های مورد مطالعه از تولید مثبت برداشت. با این وجود الزم است مطالعات بیشتری برای ارزیابی مطلوبترین اکسشن

 عملکرد انجام گیرد.

 منابع

( Astragalus brachyudontus)(. بررسی خصوصیات اکولوژیکی گون علفی 1571، ج، امرعلی، ش و ایمانی، ع، )شریفی -

 ..71تابستان  51پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان شماره پی آیند، -درحوزه آبخیز قره سو استان اردبیل، فصلنامه علمی



 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
 

 

4 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 Agropyronمرتعی  گونه اکسشنهای علوفه عملکرد مبنای بر خشکی به مقاومت (. ارزیابی1511ع. ا .) ،جعفری صفری، ه و -

trichophorum 11 جلد ایران بیابان و مرتع تحقیقات پژوهشی-علمی خشکی؛ فصلنامة به مقاومت شاخصهای از استفاده با، 

 .331تا  311، صفحة 1 شمارة

، 31شماره  مجله جنگل و مرتع،، گونه ازبذور مرتعی ( بررسی سازگاری کشت مستقیم چهار1572فالحی خلیل و ابراهیم فراهانی، ) -

 . 58تا  51ص

 عملکرد خشکی به مقاومت (، ارزیابی1512صفری، ه ) هوشمند و مرادی، ف ؛ ، ا ؛ فرشادفر، عع. ا ؛ رضایی ،جعفری فرشادفر، م؛ -

 پژوهشی-علمی خشکی؛ فصلنامة به مقاومت شاخصهای از استفاده با Festuca arundinaceaگونه  اکسشنهای علوفه

 .117تا  172، صفحة 1 شمارة ،21 جلد ایران بیابان و مرتع تحقیقات

 هگون اکولوژیک خصوصیات (. بررسی1512یفی، ج؛ کاویانی، ا. ح ؛ ملک پور، ب و میرزایی آقچه قشالق، ف، )قربانی، ا. شر -

Festuca ovina L 2 شمارة ،21 ایران، جلد بیابان و مرتع تحقیقات پژوهشی-علمی سبالن، فصلنامة شرقی جنوب مراتع در ،

 . 513تا  581صفحة 

 انتشارات دانشگاه تهران.(. مرتع و مرتعداری. 1588مقدم، م، ) -

- Assuero, S.G., Matthew, C., Kemp, P., Barker, D.J. and Mazzanti, T.L., 2002. Effects of water deficit on 

Mediterranean and temperate cultivars of tall fescue. Australian Journal of Agricultural Research, 53: 29-40. 

- Roger Hybner; Byron Nelson; Bill Taylor; Brendan Brazee; and Tim Nordquist; 2001; Comparative Evaluation 

plantings of cool and warm season grasses; www. Sharpseed. 
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Abstract 

In order to evaluate the most common broadleaf forests in Ardebil province, the accessions of two species of 

Astragalus lilacinus, Sanguisorba minor, which have a special value forage in livestock feeding, were 
selected.This research was carried out in a randomized complete block design with three replications in rainfed 

conditions.Viability%, forage production, seed production, plant height crown cover were evaluated.The results 

showed that there was a significant difference between the traits in any of the extras. In Sanguisorba minor 

species, the highest living weight (72.78) was obtained from Mashgin Shahr Extension and the highest plant 

height (23.41 cm), canopy (1209 cm / m2), forage production (36.66 g per plant), and Seed production (36.26 g 

per plant) belonged to the Khalkhal.In the species of Astragalus lilacinus, viability (66.11) was in Acs 3, the 

highest plant height (65.22 cm), canopy (1998 cm-2), forage production with (98. 21 g per plant) belonged to 1 

(Meshgin). Compared to the Sanguisorba minor species under cultivated conditions, although it was weak in 

terms of livestock yield and seed yield, it was superior to other species in terms of plant height and dressing.It is 

suggested that the populations which have shown better results in terms of seed production and forage 

production, to be used in the restoration and modification of semi-humid and semi-arid rangelands. 
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