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 چکیده        
در معرض خطر قرار گرفته  يمرتع ياهانگاز  يمهمو بخش  یافته یبتخراز مراتع کشور در اثر عوامل مختلف  يتوجهسطح قابل      

 یهاگونهانتخاب  یقطراز  آنها ياءاحاصالح و  گونه مراتع، ینادر  یداریپا یجادا یبرا است. یافتهشدت کاهش به آنها يتجمع یاو 
اصل از طرح حیج اتنبا توجه به رو ازاین ،برخوردار است یایژهو یتاولوکشت و استقرار از  هایيوهش ینبهتر یافتنمناسب و 

 از مناطق مختلف مراتع استان آنهاهای موجود جمعيت، همراه با Sa.arbuscula ه چند سال ياهيگگونه بذر  ،شدهتحقيقاتي انجام 
، آزمایشي با طرح بلوکهای کامل تصادفي در مذکورجمعيت گونه درصد استقرار منظور بررسي و مطالعه به .یدگردآوری جمع سمنان

 عمل آمد.به یبرداریادداشت صفت مذکور ازو  شداجرا  سال 5بمدت  8335محل ایستگاه تحقيقات سمنان از سال سه تکرار در 
 ينباز  که حاصل نشان داد یجنتا. انجام شدآزمون دانکن  با هايانگينم یسهمقاو  SASافزار با استفاده از نرم هاداده يلتحلویهتجز

درصد دارای بيشترین و  56/14و  29/12ترتيب با به 634و  635دو ژنوتيپ  ،Sa. arbusculaگونه  مورد مطالعه یهااکسشن
در امر اصالح و  توانيمرو ازایندرصد کمترین استقرار را از خود نشان دادند.  29/42و  29/62ترتيب با به 835و  682ژنوتيپهای 

 گونه مذکور استفاده نمود. 634و  635های ژنوتيپ هایيتجمعمنطقه و مناطق مشابه از  ینا یهاعرصه ياءاح

 
 .سمنان، درصد استقراراکسشن،  ،arbuscula Salsola،یابيارز :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

از مراتع کشور در اثر عوامل مختلف  يتوجهسطح قابل 
 گریدو  يمياقل راتييتغ ،هیرويب یهایبرداربهرهازجمله 

 يمرتع اهانيگاز  يمهمشده و بخش  بیتخرعوامل دچار 
به شدت  آنها تيجمع ایو  اندگرفتهدر معرض خطر قرار 

گونه مراتع،  نیادر  یداریپا جادیا یبرا است. افتهیکاهش 
مناسب و  یهاگونهانتخاب  قیطراز  آنها اءياحاصالح و 

 یاژهیو تیاولوکشت و استقرار از  یهاوهيش نیبهتر افتنی
امر نبود  نیااز مشکالت موجود در  يکی برخوردار است.

و تجمع  يفصل راتييتغ يچگونگاطالعات کافي در مورد 
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کشت  یراهکارها نهيزمدر  يکافماده خشک و نبود دانش 
 یيهواآب و  طیشرااست که در  یيهاگونه یامزرعه

مناسبي برخوردار  ديتولبوده و از  یداریپا یداراگوناگون 
متخصصان مرتع،  بيشترلحاظ به اعتقاد  نیااز  باشند.
داده  حيترج يواردات یهاگونهنسبت به  يبوم یهاگونه

 هاگونه نیا یريگبکار یتهایدمحدو نیمهمتراز  يول شونديم
نبود شناخت  در اصالح مراتع فرسوده، آنهاو عدم استفاده از 

، چگونگي يکیاکولوژ هيناحموجود در هر  یهاتودهاز  يکاف
 موردکشت و کار و نحوه مناسب استقرار و کمبود دانش در 

و سرانجام عدم وجود بذر مناسب  آنها يشناختبوم یازهاين
، يبوم يمرتع یهاگونهشناخت  روازاین .و کافي است

در  آنهامتفاوت و استفاده از  یهاعرصهدر  ديپرتولسازگار و 
موجب رونق مراتع کشور شده  یياياحو  ياصالح یهاپروژه

 شیافزا، هاگونه ریساکه ضمن کمک به مساعد شدن رشد 
درآمد دامداران و  شیافزاو علوفه در مراتع  ديتول

دنبال  به توانديم یيهواآب و  هيناحدر هر را برداران بهره
موضوع در چارچوب برنامه راهبردی بخش  نیاداشته باشد. 

از نکات مورد توجه برنامه جامع اصالح  يکیمرتع  قاتيتحق
مختلف  یهاپروژهکه در قالب  باشديممراتع کشور  اءياحو 
 شده است. ينيبشيپ

 از: اندعبارت قيتحق نیا اتيفرض نیمهمتر
چندساله مهم مورد  ایبوته یهاتيجمع نيبالف( از 

از نظر صفات مورد  هاتيجمع ای تيجمع نیبرتر، يبررس
 بررسي کدامند؟

در طول  هاگونه ریساقدرت رقابت با  هاگونه نیا ایآب( 
مختلف را  يطيمح یهاتنشرشد و تحت  هياولمراحل 

 ؟دارند
 یآورجمع و مراتع کشور هاجنگلتحقيقات سسه ؤمدر 

با هدف حفظ و  يملدر قالب طرح  يمرتع اهانيگبذر 
 بانک تیتقوبا هدف  آنها ريتکثنادر و  یهاگونهحراست از 

 کشور یهااستاندر اغلب  کیاکولوژمختلف  طیشراژن در 
پالسم با طرح حفظ ژرم در همين زمينه .اجرا شده است

 ستگاهیادر  ابيکم باارزش و يمرتع اهانيگ ريتکثهدف 
 ستگاهیادر این  .ه استشد ااجر آبسرد نيزهومندتحقيقات 

 انيماند و از قرار گرفته يابیارزمورد  ونجهیارقام مختلف 
 یساریکر واريکولت، يخارجو  يداخلمختلف  یوارهايکولت

علوفه  ديتولرقم از نظر  نیبهتر هيترک( با مبدأ 6866رقم )
خانواده  اهانيگ کشتبرآن، شناخته شده است. عالوه

در سطح  زين رونهایآگروپا، بروموسها و سکالهمانند  انيگندم
 يبررس همراه بوده است. تيموفقبا  که شدهانجام  عيوس

 یکشاورز قاتيتحق مرکزتوسط  يچالک ستگاهیادر  یگرید
 ینگهداراستان گلستان تحت عنوان حفظ و  يعيطبو منابع 

مراتع در  یبذرکار یبرا. است شده يمرتع اهانيگپالسم ژرم
اقداماتي انجام شده است. در  يشمس یهجر 8361 یسالها

مختلف از  یهاگونهبذر از  یادیز ریمقاد هاسال نیا
 کارشناسان لهيبوسشد و  رانیاوارد  کایامر يغرب یهاقسمت

و  هاستگاهیااز  یادیزدر تعداد  يرانیا کارشناسان کمکو 
موجود  هایگزارششد.  کشتمختلف  یهااستاندر 

ازجمله انواع  هاگونهاز  یادیزتعداد  که دارداز آن  حکایت
برخوردار بودند و توانستند  يخوب تيموفقاز  هايگندمعلف

 يبخوبدر سال  متريليم 325از  شتريب يبارندگدر مناطق با 
های گياهي و سازگاری گونه موردمستقر شوند. در 

کم و  ما کشوردر  زينای گونه یهاتيجمعو تنوع  هايژگیو
اولين اقدامات برای  است.شده انجام  يمطالعاتبيش 
سازگار  یهاگونه، بررسي سازگاری و معرفي يیشناسا
کشور و مراتع  هاجنگلتحقيقات سسه ؤن مامحقق توسط

معرفي  یهاگونهبه  توانيماست که از این ميان انجام شده 
 ( اشاره نمود.8329) Babakhanlou شده توسط

Peimanifard  وTarighi (8314 در ارتباط با اصالح )
مراتع فرسوده منطقه کالك کرج از طریق بذرکاری، 

گونه از نباتات مرتعي  88های تهيه بستر کاشت روش
مورد مطالعه قرار دادند.  سازگار با شرایط محل بررسي را در

این محققان نتيجه گرفتند که استقرار نونهالها در بسترهای 
سازد کاشتي که امکان ذخيره رطوبت بيشتری را فراهم مي

Sanadghoul (8338 ) بهتر از بسترهای کاشت عادی است.
 یهاگونهاز  یادیزتعداد  یسازگاراستقرار و  یهاروش
منطقه  زينگنبد و  مهیقوه و چپرتپرا در مناطق مراوه يمرتع
در  کهگرفت  جهينتقرار داده و  يبررسقال مورد آق
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روش مناسب استقرار بذر و  یشورفاقد  یهاعرصه
 کشتهرز و  یهاعلفاز  یعاربستر  هيته، روش هانونهال

 Eimaniدر تحقيقي توسط  .باشديم بذرکار نيماشبا  يخط
 Festucaگونه ) جمعيت از 32تعداد  (6551و همکاران )

arundinacea)  پرمحصول  یهاتيجمعبا هدف دستيابي به
 و با کيفيت باال در منطقه اردبيل مورد بررسي قرار گرفت.

شده آوری داخلي جمع یهاتيجمعنشان داد که آنان نتایج 
از بروجن، شهرکرد و توانکش از نظر توليد علوفه و 

خارجي روسيه و امریکا از نظر کيفيت علوفه  یهاتيجمع
منطقه و توليد علوفه چراگاهي در  برای اصالح و احياء مراتع

تعداد نه گونه  Mirhaji (6583)مناطق استپي معرفي شدند. 
سال در  4را طي  مرتعي شامل انواع گراسها و لگومها

گرفت که  جهينتقرار داد و  يابیارزآبسرد مورد همند ستگاهیا
صفات  نيبداری طول مدت بررسي اختالف معني در

Abbasi (6585 )شده اکسشنها وجود دارد.  یريگاندازه
گونه شبدر را با کشت در  69توده از  8558تنوع ژنتيکي 

مزرعه بررسي و با ثبت صفات مرفولوژیکي و زراعي 
را به تفکيک یکساله و چند ساله مشخص و  آنهاها، توده

های زراعي را برای استفاده در سيستمها توده نیترمناسب
 88تعداد  ،(6588و همکاران ) ihrabaZپيشنهاد نمود. 

را  (Elymus hispidus) يوحشچاودار  هگون از تيجمع
علوفه مورد بررسي قرار  عملکرد یداریپا يبررسمنظور به

 یهاتيجمع نيب یداريمعن تفاوتدادند. در این پژوهش 
مورد مطالعه مشاهده شد؛  یهاطيمح نيهمچنو  يبررسمورد 

ها از نظر ميانگين توليد علوفه و بدین معني که بين جمعيت
اساس تعدادی از براین ،پایداری عملکرد تفاوت وجود داشت

در  های اصالحي معرفي شدند.ها برای برنامهاین جمعيت
 82( تعداد 6583و همکاران ) Mirhajiگزارش دیگری 
و  یيشناسامنظور را به vinaFestuca oجمعيت از گونه

 کشتتوسعه  یبرا آنها نیبهترها و انتخاب جمعيت کيتفک
عنوان علوفه و بذر مورد بررسي قراردادند و به ديتولمرتع و 

علوفه،  عملکردنتيجه طرح، انتخاب براساس متغيرهای 
 یهاساقهبذر، تعداد  عملکرد، اهيگ، ارتفاع يتاجپوشش 

و قطر  قهیگياه، اندازه سطح  يشادابگلدار، پربرگ بودن و 

مورد نظر  یهاتيجمعو انتخاب  یريگتاج را برای اندازه
باالتر بذری و  عملکردبا  هایي رامناسب دانستند و جمعيت

 قاتيتحق زينکشورها  ریسا در معرفي نمودند. اییا علوفه
 آنهااز  يبرخاست که به  انجام شده نهيزم نیامفصلي در 

در کشور مالزی برنامه  8339از سال  .گردديماشاره 
 یريگرمسهای مهم مناطق اکسشن يابیارزآوری و جمع

گونه گراس و لگوم مورد  955از  شيبانجام شده و تاکنون 
 ياهيگاز منابع  کارآمدقرار گرفته است. استفاده  يابیارز
مناظر و  جادیاو  یبازساز، ميترم حفاظت، مانند ياهداف یبرا

 ایهر گونه  یسازگارشناخت از  ازمندين يستیز شیپاال
 ای هاتيجمعارقام، نژادها،  یسازگار ترياختصاصطور هب

 .مناطق مشخص است ای هامکانگونه از  کی یهااکسشن
 gelVo  ( و6555همکاران )و. Bhattarai  همکارانو 
 Astragalus) آستراگالوس اهيگجمعيت از  29( بذر 6551)

filipes) هاساقه، تعداد اهيگو از نظر ارتفاع  یآوررا جمع ،
 خشک، وزن اهيگ هيبن، تلفات زمستانه، نیآذتعداد گل

قرار  يابیارزبذر مورد  ديتولعلوفه و  تيفيک، تودهیز، یديتول
بين  یداريمعنتفاوت  کهدند کرگزارش  نانآ دادند.

 ها از نظر صفات مورد مطالعه وجود دارد.جمعيت
  برتر گونه یهاتيجمعشناسایي  قيتحقاین  ياصلهدف 

arbuscula Salsola منظور استفاده از نظر درصد استقرار به
 از و باشديمو اصالح مراتع نواحي مربوطه  اءياحدر امر 

زني مطالعه راهکارهای بهبود جوانه توانيمآن اهداف فرعي 
 نیترمناسب ارائه ،یابوتهبرتر  یهاتيجمعو استقرار 

گلخانه و عرصه  طیشرادر  آنهاهای کاشت و استقرار روش
نواحي مختلف های اکسشن ایاکسشن  نیرمناسبو انتخاب 

 را برشمرد. آیندههای و معرفي برای اجرای پروژه استان

 

 هاروشمواد و 
 منطقه عمومیمشخصات  -

شروع بکار  8393ایستگاه تحقيقات سمنان از سال 
کيلومتر بوده و در  9شهر  نموده است. فاصله آن تا مرکز

 35˚و 35˝و 55˝و عرض جغرافيایي  53˚و 61˝و 45˝طول 
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متر  8563 یادراز سطح آن  قرار گرفته است. ارتفاع
متر يليم 1/833 يانهسال يبارندگ يانگينممنطقه با  .باشديم

 يانهسال یدما يانگينم. باشديمبرخوردار  خشک يماقلاز 
 يگرادسانتدرجه  44مطلق  حداکثرو  يگرادسانتدرجه  3/89

 است. يگرادسانتدرجه  -9و حداقل مطلق 
 مورد مطالعهگونه  یهااکسشنانتخاب  -

 Salsola arbuscula های انتخابي گونه گياهياکسشن
 آورده شده است. 8 جدول شماره در در استان سمنان

 

 در استان سمنان Salsola arbuscula های مختلف گونه گیاهیاکسشن -1 جدول

 مبدأ بذر کد مبدأ بذر کد

 شرقي روستای اعالهفت کيلومتری جنوب 683 از روستای اعالئ ترجاده نظامي پایين 663

 معدن بطرف جاده دوزهير، 845 شماره شش چاهک کویر حاج عليقلي، 635

 آبخوان نمکزار ی بيارجمند اطرافيلومترک 88حدود  682 نزدیک کویر حاج عليقلي 634

 آبادبطرف جاده عباس دستجرد از بعد کيلومتر دو 653 مانده به روستای مزج وجيالن منطقه قرق یک کيلومتر 669

 آبادجنوب حسن 683 شرقي سمنانجنوب 55 يلومترک 835

 دامغان مرتع دنبوی کویر 833 دشت سيالبي منطقه صفائيه آخر 665

 شرقي روستای اعالهفت کيلومتری جنوب 666 سمنان يقاتتحق یستگاها 859

 روستای احمدآباد کنار 862 منطقه جماران 863

 بطرف جاده اصلي دستجرد از بعد بيارجمند، 664و  663  خانخودی بطرف غزازان 635

 سمنان يقاتتحق یستگاها 854 جاده نظامي بعد از معدن نمک ملحه 661

 سمت چپ احمدآباد به يدنرس بيارجمند، 638 بطرف چاه باقر شاهرود 882

 

 روش تحقیق

حاصل از طرح علوفه قابل برداشت  یهادادهتوجه به  با 
 ینمهمتربذر  استان، يقاتيتحقمراتع کشور و استعالم از مرکز 

دام ارزش  یهتغذای چند ساله که در علوفه یابوته هایيتجمع
از مناطق  آنهاهای موجود ای دارند همراه با اکسشنیژهو

 325حداقل  اکسشنهر  یبراسپس  .یدگردآوری جمع مختلف
گلدان )در هر گلدان  865و در  انتخابهای مختلف یهاپ ازبذر 

پس از رشد در  .یدندگرد کشتسه عدد بذر به صورت مثلثي( 
( یيزپا یلاوادر فصل مناسب ) و ینگهدار ياهچهگ 8هر گلدان 

سبز شده نسبت به بذرهای درصد  .یدگردمنتقل  ياصل ينزمبه 
 5تا  3سال شده مشخص گردیده و از  کشتبذرهای  کل
در قالب  و یمد یطشراهر گونه در  یهااکسشن ينب یسهمقا

 .انجام شد تکرار 3در  يتصادف کامل یهابلوك یشيآزماطرح 
 یسهمقاو  SASافزار با استفاده از نرم هاداده يلتحلویهتجز

 .انجام گردیدبا آزمون دانکن  هايانگينم
 

 نتایج
مختلف  تجزیه واریانس نشان داد بين ژنوتيپهای نتایج

درصد استقرار در سطح یک  از نظر Sa.arbuscula گونه
همچنين سالهای اجرای  دار وجود دارد.درصد اختالف معني

دارای اختالف  %8درصد استقرار در سطح  طرح نيز از نظر
 (.3و  6ول ااست )جد بوده داريمعن

در سال اول نشان داد که  هانيانگيممقایسه 
ترتيب با به 635و  634 ،635، 664، 863های ژنوتيپ

درصد دارای  43/14و  49/14، 29/12، 3/11، 35
با ژنوتيپ شماره  آنهابيشترین استقرار هستند و اختالف 

کمترین درصد استقرار را در سال اول  %45که با  682
 دار است.دارد، معني
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 .arbuscula Sa در گونه درصد استقراربرای صفت  هاسالتجزیه واریانس ساده به تفکیک هر سال و تجزیه مرکب بین  -2جدول 

 درصد استقرار سال سوم  درصد استقرار سال دوم  درصد استقرار سال اول DF منابع تغييرات

 533/54 543/8 453/58 68 ژنوتيپ

 825/14 342/5 539/55 6 تکرار

 345/95 361/1 625/31 65 خطا

CV  66/53 69/93 63/59 

 

 .arbuscula Sa در گونه درصد استقرارتجزیه واریانس ساده برای صفت  -3جدول 

 درصد استقرار DF منابع تغييرات

 1/8483** 68 ژنوتيپ

 3/399** 6 تکرار

 9/151 65 8خطای 

 82/8865** 6 سال

 8/59 46 ژنوتيپ در سال

 3/45 54 6 یخطا

CV  5/3 

 درصد 5و  8دار در سطوح ترتيب دارای اختالف معنيبه :* و**

 
ها با سایر ژنوتيپهای مورد بررسي در این این ژنوتيپ

نتایج سال  داری از نظر آماری ندارند.تحقيق تفاوت معني
، 665، 664، 634، 635های ژنوتيپکه دوم نشان داد 

بيشترین درصد  854و  666، 863، 833، 653، 635
که  682با ژنوتيپ شماره  آنهاو اختالف  دارنداستقرار را 

دار بوده اما با کمترین درصد استقرار را دارد، معني %65با 
های مورد بررسي در این تحقيق اختالف سایر ژنوتيپ

رای طرح نيز در سال سوم اج داری ندارند.معني
، 833، 638، 635، 665، 664، 635، 634های ژنوتيپ

. اندبودهدارای بيشترین درصد استقرار  863و  666
به  %65با  682همچنين کمترین درصد استقرار را ژنوتيپ 

از نظر  آنهاخود اختصاص داده است که اختالف بين 
سالهای قبل، اختالف این  اما همانند دار است.آماری معني

های مورد بررسي از نظر آماری ها با سایر ژنوتيپژنوتيپ
 ميانگين درصد استقرار گونه کليطوربه دار نيست.معني

arbuscula Sa. دو ژنوتيپ که سه سال نشان داد  در
درصد دارای  56/14و  29/12ترتيب با به 634و  635

و  29/62ترتيب با به 835و  682های بيشترین و ژنوتيپ
و تعداد  اندبودهدرصد دارای کمترین استقرار  29/42

های مستقر شده در سه سال روند کاهشي داشته ژنوتيپ
 (.4 است )جدول
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  Sa.arbuscula در گونه درصد استقرارمقایسه میانگین  -4جدول  

 درصد استقرار درصد استقرار سال سوم درصد استقرار سال دوم درصد استقرار سال اول ژنوتيپ

854 ba45/92 a63/96 ba55/25 cdef98/23 

859 ba65/25 ba83/28 ba45/59 ghf64/28 

882 ba55/55 ba55/45 ba55/45 i29/42 

863 a55/35 a95/94 a55/95 cab63/91 

835 ba55/25 a55/45 ba55/45 i29/42 

833 ba55/95 a55/95 ba55/25 cde55/95 

845 ba55/15 ba55/25 ba55/25 gdef29/22 

653 ba55/15 a55/15 ba25/52 cdeb65/96 

683 ba55/25 ba55/25 ba55/25 gh55/25 

682 b55/45 b55/65 b55/65 j29/62 

683 ba55/25 ba55/25 ba55/25 gh55/25 

666 ba55/15 a55/95 a55/95 cdb33/93 

663 ba33/53 ba33/53 ba33/53 hi33/53 

664 a35/11 a65/16 a33/98 ab18/15 

665 ba55/15 a55/15 a55/15 ab55/15 

669 ba59/95 ba39/53 ba99/59 gef43/24 

661 33/53ba ba33/53 ba33/53 hi33/53 

635 a29/12 a29/12 a29/12 a29/12 

638 ba55/15 ba43/25 a83/91 cdb56/94 

634 a49/14 a49/14 a83/13 a5/14 

635 a43/14 a59/95 a59/95 cab56/91 

Arb663 ba85/98 ba63/26 ba15/59 ghf98/23 

 34/25 43/28 25/24 93/98 ميانگين
 .باشنديمدار درصد و حروف مشترك فاقد اختالف معني 5دار در سطح حروف غير مشترك دارای اختالف معني

 

 بحث
با  یهاتيجمعمطالعه رسيدن به جمعيت یا این هدف از 

حصول به توليد علوفه مورد  برایدرصد استقرار قابل قبول 
مورد مطالعه  یهاتيجمعاز بين  روازاین استفاده دام بود،

ترتيب با به 634و  635، دو ژنوتيپ Sa.arbusculaگونه 

های درصد دارای بيشترین و ژنوتيپ 56/14و  29/12
درصد کمترین  29/42و  29/62ترتيب با به 835و  682

دیگری که همين ن امحققاستقرار را از خود نشان دادند. 
 متفاوت در یهاگونهمختلف  یهاتيجمعمطالعه را بر روی 

 دادنديمخراسان رضوی و کرمان انجام  یهااستان
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(, 2016Tavakkoli &Mohebbi  ) و( &Mohebbi 

, 2016Arabzadeh از پائين بودن کيفيت بذرهای مورد )
استفاده نارضایتي خود را اعالم نمودند و عقيده داشتند که 

خسارت  هایماريباز آفات و  معموالًطبيعي  یهاعرصه بذر
و از کيفيت الزم برخوردار  دیده و پوك و الغر هستند

نيز  Sanadghoul (8338)که طوریهمان روازاین نيستند.
زني و در درصد جوانه منفي خود را ريتأث ،استکرده اشاره 

، درصد ایچنين پدیده با وجوداما  .گذارديماستقرار گياهان 
نيز مشاهده  %29/12تا  در منطقهگونه مورد مطالعه  استقرار
محيطي موجود و  یهاتنشبا توجه به  روازاین گردید.

موضوع گرم شدن )احتمال افزایش بالیای طبيعي در آینده 
 رسديمبه نظر  (هاگونهاکولوژیکي  ینيو جایگزره زمين ک

عنوان گونه به تواننديم Sa.arbusculaگونه  یهاتيجمع
بومي، سازگار و پرتوليد در این منطقه و مناطق مشابه نقش 

د. نکته قابل توجه این است که با عنایت نای ایفا نمایارزنده
تمام  باًیتقر بعد از استقرار اوليه، هانهالعدم آبياری  به

های سه گونه مورد بررسي نه تنها به حيات خود ژنوتيپ
 نتایجاین یافته با  .نمودندادامه دادند بلکه توليد علوفه هم 

Sanadghoul (8338 که بيان نمود سالسوال مقاومت  )
  .دینمايمباالتری نسبت به خشکي دارد، مطابقت 

 گونه مورد مطالعه یهاتيجمع نيباز اینکه  نتيجه
Sa.arbuscula ،مبدأبا  ترتيببه 634و  635های ژنوتيپ 

نزدیک و  چاهک شماره شش کویر حاج عليقلي،بذری 
درصد استقرار را از خود نشان  نیشتريب کویر حاج عليقلي

 نیا یهاعرصه اياحدر امر اصالح و  توانيم بنابراین، ندداد
و  635های ژنوتيپ یهاتيجمعاز منطقه و مناطق مشابه 

 .گونه مذکور استفاده نمود 634
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Abstract 

     A significant area of the country's rangelands is degraded due to various factors and an 

important part of rangeland species is endangered or their population is severely reduced. 

Rangeland improvement and reclamation through selecting suitable species and finding the best 

cultivation methods are of utmost importance in these rangelands. Therefore, according to the 

results of the research project performed in the Research Institute of Forests and Rangelands, 

the seeds of Sa.arbuscula were collected from different rangelands of Semnan province along 

with the existing populations. The study was conducted in a randomized complete block design 

with three replications at Semnan Research Station since 2011 for five years. The data were 

analyzed using SAS software and the means were compared with Duncan's test. Our results 

clearly showed that among the study accessions of Sa. arbuscular, the genotypes 230 and 234 

with an establishment percentage of 86.67% and 84.02% were superior, respectively. Therefore, 

the genotypes 230 and 234 could be recommended for rangeland improvement and reclamation. 
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