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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.
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Helianthemum kahiricum; a forage species for range reclamation in 
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چکیده
سطح قابل توجهي از مراتع کشور، به دلیل عوامل مختلف مديريتی و اقلیمي، از لحاظ کمی و کیفی تخريب شده و بخش 
مهمي از گیاهان آن در معرض خطر نابودی قرار گرفته يا جمعیت آنها به شدت کاهش يافته است. براي ايجاد پايداري در 
اين گونه مراتع، اصالح و احیای آنها از طريق انتخاب گونه هاي مناسب، از اولويت ويژه اي برخوردار است. لذا با توجه به 
نتايج حاصل از طرح های تحقیقاتی اجراشده قبلی در بخش تحقیقات منابع طبیعی استان بوشهر و با هدف بررسی و مطالعه 
تولید علوفه جمعیت های گونه .Helianthemum kahiricum Del، بذرهای چهار جمعیت اين گونه، در زمان هاي مناسب 
از مناطق نايبند عسلويه، مند دشتی، دل آرام تنگستان و چاهک گناوه، جمع آوری شد. آزمايشی با 4 تیمار و 3 تکرار در 
قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شرايط مزرعه در شهريور 1390 در ايستگاه تحقیقات برازجان اجرا و از سال دوم 
هرساله از صفت تولید يادداشت برداری شد. تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و مقايسه میانگین ها با آزمون 
دانکن صورت پذيرفت. نتايج حاصله نشان داد که از بین جمعیت های مورد مطالعه، جمعیت منطقه دل آرام به دلیل تولید علوفه 
خشک 160 گرم در بوته )معادل 2000 کیلوگرم در هکتار( و استقرار موفق، تولید علوفه برای دام، همچنین نقش حفاظتی 

اين جمعیت، مي تواند در امر اصالح و احیای مراتع اين مناطق مورد استفاده قرار گیرد. 

واژه های کلیدی: احیا، Helianthemum kahiricum، جمعیت، تولید علوفه

تاريخ دريافت  1396/01/14      
تاريخ پذيرش 1396/09/05      

10
.2

20
92

/ir
n.

20
18

.1
16

11
6



67 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره1، پیاپی 8، فروردین- اردیبهشت  1397

خیزان و پوشیده از کرک است. برگ ها در پايین متقابل و در 
باال متناوب به طول 2 تا 20 میلی متر و به شکل خطی تا 
واژ تخم مرغی کشیده با نوک گرد يا تیز، لبه ها برگشته و 
پوشیده از کرک هستند. گل ها به صورت آذين انتهايی 
ظاهر می شوند. بذرهايی به رنگ قهوه ای روشن تا 
تیره و چندوجهی مايل به تخم مرغی و به تعداد 12 
تا 1۸ عدد تولید می کند. اواخر زمستان تا اواسط 
بهار گل می دهد. در نواحی نیمه بیابانی و بیابانی 
مرتفع تا نیمه مرتفع، کوهپايه ای، دامنه ای و دشتی 
و  هرمزگان  استان های  در  خلیج فارس  حاشیه 

بوشهر می رويد.
هـدف  بـا   )13۸7( همـکاران  و  ايمانـی 
دسـتیابی بـه جمعیت هـای پرمحصـول و بـا 
گونـه  از  جمعیـت  تعـداد 36  بـاال،  کیفیـت 
منطقه  در  را   (Festuca arundinacea)
نهايت  در  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  اردبیل 
را  توانکش  و  شهرکرد  روسیه،  جمعیت های 
از نظر تولید علوفه و جمعیت های بروجن و 
آمريکا را از نظر کیفیت علوفه، برای اصالح و 
احیای مراتع منطقه و تولید علوفه چراگاهی در 
مناطق استپی معرفی کردند. میرحاجی )13۸7( 
انواع گراس ها و  تعداد 9 گونه مرتعی شامل 
لگوم ها را طی 4 سال در ايستگاه همند آبسرد 
مورد ارزيابی قرار داد و نتیجه گرفت که در 
بین  معنی داری  اختالف  بررسی  مدت  طول 
صفات اندازه گیری شده جمعیت ها وجود دارد. 
همچنین تعداد 11جمعیت از گونه علف گندمی

و  ظهرابی  توسط   (Elymus hispidus)
پايداري  بررسي  هدف  با   )1390( همکاران 
عملکرد علوفه مورد بررسی قرار گرفت. آنان 
بین  معني داری  تنوع  وجود  پژوهش  اين  در 
جمعیت هاي مورد بررسي و همچنین محیط هاي 
مورد مطالعه مشاهده کردند. بدين معنی که بین 
و  علوفه  تولید  میانگین  نظر  از  جمعیت ها 
وجود  معنی داری  تفاوت  عملکرد،  پايداری 
داشت. براين اساس تعدادی از اين جمعیت ها 
در  شدند.  معرفی  اصالحی  برنامه های  برای 
گزارش ديگری میرحاجی و همکاران )1392( 
 Festuca ovina تعداد 16 جمعیت از گونه
و  تفکیک جمعیت ها  و  به منظور شناسايي  را 
مرتع  توسعه کشت  براي  آنها  بهترين  انتخاب 
و تولید علوفه و بذر مورد بررسی قرار دادند. 
در اين تحقیق، متغیرهايی مثل عملکرد علوفه، 
پوشش تاجي، ارتفاع گیاه، عملکرد بذر، تعداد 
ساقه هاي گلدار، پربرگ بودن و شادابي گیاه، 

اندازه سطح يقه و قطر تاج مورد مطالعه قرار 
عملکرد  با  جمعیت هايی  درنهايت  و  گرفت 
نتايج  يا علوفه ای معرفی شدند.  باالتر بذری 
تحقیقات Rosso و همکاران (1966) بیانگر 
آن بود که بعضی از جمعیت ها در برابر شرايط 
نامساعد محیطي پايداري بهتری از خود نشان 
دادند؛ لذا از میان جمعیت های آزمايش شده، 
جمعیت هايی با خصوصیات مثبت از لحاظ تولید 
علوفه، تولید بذر، بنیه و شادابي، هضم پذيري و 

مقاومت در برابر حمله بیماری ها انتخاب شدند.
کشور  در  نیز   )1996( همکاران  و   Piano
ايتالیا و در قالب يک برنامه تحقیقاتي، تعداد 
Medicago sati�) يونجه  از  جمعیت   190

va) را مورد بررسي قرار داده و به اين نتیجه 
رسیدند که جمعیت های با تاج گسترده تر داراي 
 Bhattarai .عملکرد علوفه ای باالتري هستند
و همکاران )200۸( بذر 67 جمعیت از نوعی 
جمع آوري  را   (Astragalus filipes) گون 
ساقه ها،  تعداد  گیاه،  ارتفاع  نظر  از  و  کردند 
گیاه،  بنیه  زمستانه،  تلفات  آذين،  گل   تعداد 
وزن خشک تولیدي، زي توده، کیفیت علوفه و 
تولید بذر مورد ارزيابي قرار دادند. آنها گزارش 
کردند که تفاوت معني داري بین جمعیت ها از 
گونه دارد.  وجود  مطالعه  مورد  صفات  نظر 

 Cynodon dactylon  به دلیل چندمنظوره 
در  استفاده  علوفه،  تولید  همچون  بودن 
چمن کاری، تثبیت خاک و تنوع ژنتیکی مورد 
قرار   )2009( همکاران  و   Gulsen توجه 
اين گونه  از  تعداد 1۸2 جمعیت  آنها  گرفت. 
مورد  و  کرده  جمع آوري  ترکیه  جنوب  از  را 
ارزيابي قرار دادند. آنها مشاهده کردند که در 
بین جمعیت های جمع آوري شده، همه سطوح 
پلوئیدي از ديپلوئید تا هگزاپلوئید وجود دارد. 
مراتع،  پايداري  ايجاد  راه های  از  يکی 
انتخاب  تخريب يافته،  مراتع  احیای  و  اصالح 

 مقدمه
مراتع  از  توجهي  قابل  سطح 

کشور بر اثر عوامل مختلف ازجمله 
بهره برداري هاي بي رويه، تغییرات اقلیمي 

و ديگر عوامل، تخريب يافته و بخش مهمي 
از گیاهان آن در معرض خطر قرار گرفته يا 

جمعیت آنها به شدت کاهش يافته است. براي 
ايجاد پايداري در اين مراتع، اصالح و احیای 
آنها از طريق انتخاب گونه هاي مناسب و يافتن 
بهترين شیوه هاي کشت و استقرار، از اولويت 
مشکالت  از  يکي  است.  برخوردار  ويژه اي 
در  کافی  اطالعات  نبود  امر،  اين  در  موجود 
مورد چگونگي تغییرات فصلي و تجمع ماده 
خشک و نبود دانش کافي در زمینه راهکارهاي 
کشت مزرعه اي گونه هايي است که در شرايط 
و  بوده  پايداري  داراي  گوناگون  آب و هوايي 
اعتقاد  به  برخوردار هستند.  مناسبی  تولید  از 
اکثر متخصصان مرتع، گونه هاي بومي نسبت به 
گونه هاي وارداتي ترجیح داده مي شوند )حسینی 
محدويت هاي  مهم ترين  از   .)1392 کهنوج، 
به کار گیري اين گونه ها و استفاده نکردن از آنها 
در اصالح مراتع فرسوده، نبود شناخت کافي 
از توده های موجود در هر ناحیه اکولوژيکی، 
چگونگی کشت و کار و نحوه مناسب استقرار، 
کمبود دانش در خصوص نیاز هاي بوم شناختي 
آنها و سرانجام نبود بذر مناسب و کافی است. 
لذا شناخت گونه هاي مرتعي بومي، سازگار و 
پرتولید در عرصه هاي متفاوت و استفاده از آنها 
در طرح هاي اصالحي و احیايي موجب احیای 
مراتع تخريب شده خواهد شد. اين امر موجب 
افزايش تولید علوفه، پوشش گیاهی، حفاظت 
خاک، کاهش فرسايش و غیره در مراتع شده و 
افزايش در آمد دامداران و بهره برداران را به دنبال 
چهار چوب  در  موضوع  اين  داشت.  خواهد 
برنامه راهبردی بخش تحقیقات مرتع يکی از 
نکات مورد توجه برنامه جامع اصالح و احیای 
مراتع کشور است که در قالب طرح های مختلف 

پیش بینی شده است. 
لحاظ  از  که  فرضیه  اين  با  تحقیق  اين 
گیاهی گونه  جمعیت های  بین  علوفه،  تولید 
اختالف   Helianthemum kahiricum
معنی داری وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت. 
گل  فارسی  نام  با   H. kahiricum گونه 
آفتابی آهک دوست گیاهی چندساله، بوته ای يا 
علفی به ارتفاع 10 تا 50 سانتی متر، ايستاده يا 

یکی 
ایجاد  راه های  از 

و  اصالح  مراتع،  پایداري 
تخریب یافته،  مراتع  احیای 
و  مناسب  گونه هاي  انتخاب 
یافتن بهترین شیوه هاي کشت 

و استقرار آنها است.
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گونه هاي مناسب و يافتن بهترين شیوه هاي 
همین  به  است.  آنها  استقرار  و  کشت 
و  ارزيابی  هدف  با  تحقیق  اين  منظور، 
شناسايی جمعیت های برتر گونه گیاهی
 H. kahiricum از نظر تولید علوفه و 
استفاده از آنها در امر احیا و اصالح مراتع 
در مناطق مختلف رويشی استان بوشهر 

صورت گرفت. 

 اقدامات
بـذر جمعیت هـای گونـه بوتـه ای چندسـاله

از   Helianthemum kahiricum
بوشهر،  استان  در  آن  مختلف  رويشگاه های 
در زمان رسیدن بذر که اول شهريور تا آخر 
مهرماه را شامل می شود، جمع آوری و برای 
داخل  در  سپس  شد.  تهیه  شناسنامه  آنها 
انکوباتور و دمای 20 درجه سانتی گراد درصد 
جوانه زنی جمعیت ها مشخص شد )جدول 1(.

سپس براي هر جمعیت حداقل 360 بذر 
از پايه های مختلف انتخاب و در 120 گلدان 
)در هر گلدان سه عدد بذر به صورت مثلثی( 
 ( ماه 1390 کشت شدند  بیستم شهريور  در 
يک  گلدان  هر  در  رشد،  از  پس   .)1 شکل 
)اوايل  گیاهچه نگهداري و در فصل مناسب 
پايیز( به کرت هايی با ابعاد 40 در10متر واقع 
در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 
برازجان که متوسط دما، بارش، بارش در طول 
مدت مطالعه همچنین ارتفاع از سطح دريا در 
آن به ترتیب 24/7 سانتی گراد، 211 و 242 
میلی متر و ۸0 متر از سطح دريا است، انتقال 
داده شده و به فواصل بین رديف يک متر و 
بین بوته ۸0 سانتی متر از يکديگر کشت شدند. 
مرکز مذکور با هر يک از سايت های جمع آوری 
دل آرام  دشتی،  مند  عسلويه،  نايبند  که  بذور 
تنگستان و چاهک گناوه را شامل می شدند 
به ترتیب حدود 200، 16، 70 و 60 کیلومتر 
فاصله داشت. سال دوم درصد بذور سبزشده 
نسبت به کل بذرهای کشت شده مشخص شد.
جمعیت هـاي  بیـن  تولیـد  مقايسـه 
اسـتقراريافته، از سـال سـوم تـا پنجم، تحت 
آزمايشـي  طـرح  قالـب  در  ديـم،  شـرايط 
بلوک هـاي کامـل تصادفـي و در 3 تکـرار 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت. تجزيه و تحلیل 
داده ها با اسـتفاده از نرم افزار SAS و مقايسه 
میانگین هـا بـا آزمـون دانکـن انجـام شـد. 

 یافته ها
نتايج حاصل از تجزيه واريانس ساده عملکرد 
که  داد  نشان  گونه  اين  علوفه  خشک  تولید 
اول  سال های  در  آماري  نظر  از  جمعیت  اثر 
در  دوم  سال  و  درصد  يک  سطح  در  سوم  و 
.)2 )جدول  بود  معني دار  درصد  پنج  سطح 
با توجه به اينکه در تجزيه واريانس ساده 
به تفکیک سال ها ممکن است اثر عوامل محیطی 
به همین دلیل  تأثیر بگذارد  روی عملکرد گیاه 
تجزيه مرکب داده های سه ساله ضروری است. 
تجزيه داده های سه  سال به صورت طرح کرت های 
خردشده در زمان انجام شد. اين روش برای گیاهان 
چندساله مورد استفاده قرار گرفته و جمعیت ها 
به عنوان فاکتور اصلی و سال ها به عنوان فاکتور 
 Steel & Torrie,) فرعی در نظر گرفته می شوند
1986). نتايج تجزيه واريانس مرکب در جدول 
3 آمده است. نتايج نشان داد که اثر جمعیت، اثر 
سال و اثر متقابل جمعیت در سال در سطح احتمال 
يک درصد از نظر آماري معني دار بود )جدول3(.

نتايج حاصل از مقايسه میانگین جمعیت ها 
در سـال اول، نشان داد که بیشترين مقدار علوفه 
خشـک تولیـدی با 45 گـرم در بوتـه متعلق به 
جمعیـت منطقـه دل آرام بـود و از ايـن لحـاظ، 
بین جمعیـت مناطق ديگر اختـالف معنی داری 
مشـاهده نشـد. در سـال دوم بیشـترين مقـدار 

تولید ثبت شـده متعلق به جمعیـت منطقه گناوه 
بـا 119 گرم در بوته بـود و اختالف معنی داری 
بیـن جمعیـت جمـع آوری شـده از ايـن منطقه 
بـا جمعیـت منطقه مند دشـتی مشـاهده نشـد. 
مقايسـه میانگین عملکرد در سـال سـوم نشان 
داد که بیشـترين مقـدار تولید اين گونه متعلق به 
جمعیـت منطقـه دل آرام با 345 گـرم در بوته و 
کمتريـن مقدار آن به جمعیت منطقه نايبند با 91 
گـرم در بوته مربوط شـده و بین جمعیت منطقه 
گناوه و مند اختالف معنی داری مشـاهده نشـد. 
درنهايـت مقايسـه میانگین داده های سـه سـال 
گونه مذکور، نشـان داد که بیشترين مقدار تولید 
علوفه بـا 160 گرم در بوته بـه جمعیت دل آرام 
مربـوط بـوده و کمترين آن با 91 گـرم در بوته، 
مربـوط به جمعیـت نايبنـد بـود. جمعیت های 
گنـاوه و مند به ترتیب با 135 و 125 گرم مابین 
دو جمعیت گفته شـده قرار گرفـت. )جدول 4(.

منطقه  جمعیت  در  علوفه  تولید  بودن  باال 
دل آرام تنگستان، بی ارتباط با باال بودن وزن هزار 
دانه آن نیست. همچنین، بوته های اين جمعیت در 
تمام طول سال دارای گل بوده لذا از خصوصیت 
تولید بذر در مدت زمان بیشتری برخوردار است؛ 
درنتیجه در شرايط يکسان، دارا بودن میزان بذر 
زياد در جمعیتی نسبت به ساير جمعیت ها، باال 
بودن درصد استقرار آن را می تواند در پی داشته 

درصد جوانه زنیمنطقه جمع آوری )جمعیت(رديف
35نايبند عسلويه1
60مند دشتی2
۸0دل آرام تنگستان3
70چاهک گناوه4

درجه آزاديمنابع تغییرات
MS

سال سومسال دومسال اول

**1۸205/5*553/1**3160/67جمعیت

701/5۸*27/77956/7تکرار

611/53139/1647۸/۸1خطا

CV9/۸711/۸7۸/74%درصد ضريب تغییرات 

 Helianthemum kahiricum جدول 1- جمعیت و درصد جوانه زنی بذرهای جمع آوری شده گونه گیاهی

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

* و**= میانگین مربعات تیمارها به ترتیب در سطح احتمال 5 و 1 درصد معنی دار هستند
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69 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره1، پیاپی 8، فروردین- اردیبهشت  1397

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

شکل 2- علوفه تولیدی گونه گیاهی  Helianthemum kahiricum در انتهای رشد رويشی

جوانه زنی گونه Helianthemum در آبان 1390

فرم رشد رويشی گونه Helianthemum kahiricum در آذر 1390

Helianthemum مرحله کشت گلدانی بذرهای جمعیت های

فرم رشد رويشی گونه Helianthemum kahiricum در دی 1390

69
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بر  به طور غیر مستقیم،  نیز  اين صفت  که  باشد 
عملکرد تأثیر مثبتی خواهد گذاشت.

در حد 100  بوته ها  بین  فواصل  به  توجه  با   
در۸0 سانتی متر می توان 12 هزار و 500 بوته 
میانگین  طرفی  از  کرد.  کشت  هکتار  يک  در 
عملکرد جمعیت دل آرام تنگستان برابر با 160 
گرم در بوته معادل 2000 کیلوگرم در هکتار 
علوفه خشک بود. با توجه به نتايج به دست آمده 
مي توان گفت که در امر احیا و اصالح مراتع منطقه 
مورد مطالعه، کشت بذرهای گلدانی جمعیت گونه،
منطقه  از  شده  جمع آوری   H. kahiricum  
دل آرام را به دلیل دارا بودن خصوصیات سازگاری 
و تولید علوفه بیشتر می توان مدنظر قرار داد. 

 پیشنهاد 
در امــر احیــا و اصــالح مراتــع ايــن مناطق، 
ــه ــت گون ــای جمعی ــت بذره ــوان کش می ت

منطقــه   Helianthemum kahiricum
ــک  ــه خش ــد علوف ــل تولی دل آرام را به دلی
160 گــرم در بوتــه )معــادل 2000 کیلوگرم 
خصوصیــات  بــودن  دارا  و  هکتــار  در 

ــرد.  ــه ک ــر، توصی ــازگاری بهت س

 منابع
ايمانی، ع.الف.، جعفری، ع.، چوگان، ر.، اصغری، ع. و 
 36 کیفی  و  کمی  بررسی   .13۸7 ف.،  درويش، 
 Festuca arundinacea گونه  از  جمعیت 
برای اصالح مراتع مناسب  ارقام  به منظور معرفی 
مناطق سردسیری تولید علوفه در چراگاه های  و 
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.507-493 :)4(15
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مدل با   Elymus hispidus گونه  اکسشن هاي 

AMMI و ساير روش هاي تجزيه پايداري در دو 
محیط تنش دار و بدون تنش. مجله مرتع، 2: 21۸-209.
میرحاجي، ت.، 13۸7. گزارش نهايي طرح تحقیقاتي
 ارزيابي گونه هاي موجود در خزانه گیاهان مرتعي. 
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میانگین مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییرات

**37347/6جمعیت 
*21132/97تکرار
6232/12خطا 1
**21472۸3/3سال

**657۸5/۸7جمعیت در سال
16215/66خطا

11/47درصد ضريب تغییرات CV درصد

میانگین سه سالسال سومسال دومسال اولنام جمعیت 

a۸9/90 b346/33 a160/39 a 44/93دل آرام

b11۸/۸7 a253/33 b134/96 b 32/67گناوه

b9۸/33 ab246/00 b125/44 b 32/00مند دشتی

b90/30 b155/67 c91/32 c 2۸/00نايبند

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

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

میانگین جمعیت ها )ستون ها( که دارای حروف مشابه هستند از لحاظ آماری معنی دار نیست

* و**= میانگین مربعات تیمارها به ترتیب در سطح احتمال 5 و 1 درصد معنی دار هستند
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