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یدهچک
دچار رویه، تغییرات اقلیمی و دیگر عواملهاي بیبرداريدر اثر عوامل مختلف ازجمله بهرهقابل توجهی از مراتع کشور سطح

ایجادبرايشدت کاهش یافته است.و یا جمعیت آنها بهاندو بخش مهمی از گیاهان مرتعی در معرض خطر قرار گرفتهتخریب شده
اهمیتاز در هر گونههاي مقاومجمعیتو تعیین مناسبهايگونهطریق انتخاب آنها از احیاءاصالح و گونه مراتع،ایندر پایداري

مچند ساله قابل چراي داايبوتهت مراتع کشور، بذر مهمترین طرح تحقیقاتی علوفه قابل برداشدر رواز این.برخوردار استايویژه
آوري و در ایستگاه تحقیقات کرمان هاي مناسب جمعتاریخهاي موجود آنها، از مناطق مختلف مراتع استان کرمان در همراه با اکسشن

هاي هاي گیاهی، آزمایشی با طرح بلوكگونههاي مختلفجمعیتدرصد استقرار وزنیمقایسه قدرت جوانهمنظور بهت گردید.کش
ها با وتحلیل دادهعمل آمد. تجزیهبهبرداريیادداشتمورد نظر تاصفازو شداجرا کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط مزرعه 

از بین گیاهان مورد مطالعه گیاهکهنتایج حاصل نشان داد.انجام شدآزمون دانکن ها با و مقایسه میانگینSASافزار استفاده از نرم
Fortuynia bungeiگیاه مورد مطالعههايجمعیتاز بین همچنین زنی و استقرار بهتري بود.جوانهقدرت ها داراي نسبت به سایر گونه

را به خود اختصاص دادند.درصد استقرار بیشترین میزان درصد، 52و 03/53ترتیب با بههاي کوهپایه و بم، جمعیتمزبور

Fortuynia،درصد استقرار، ، اکسشنايبوتهگیاهان : هاي کلیديواژه bungei ،کرمان.

مقدمه
ر در اثر عوامل مختلف سطح قابل توجهی از مراتع کشو

رویه، تغییرات اقلیمی و دیگر هاي بیبرداريازجمله بهره
و بخش مهمی از گیاهان مرتعی در عوامل دچار تخریب شده

شدت کاهش بهو یا جمعیت آنهااندخطر قرار گرفتهمعرض
,Ansari(یافته است یجاد پایداري در این گونه براي ا.)2007

، هاي مناسباحیاء آنها از طریق انتخاب گونهاصالح ومراتع،
اي کشت و استقرار هبهترین شیوهیافتنو هاي مقاومجمعیت

اي برخوردار است. یکی از مشکالت موجود از اولویت ویژه
هاي مناسب گونهدر این امر نبود اطالعات کافی در مورد 

اتع و همچنین عدم آگاهی از براي کشت و اصالح مر
این به باشد. مقاوم موجود در هر گونه گیاهی میهاي جمعیت

هاي بومی نسبت به متخصصان مرتع، گونهبیشتر به اعتقاد دلیل 
.),2005Moghimi(شوندهاي وارداتی ترجیح داده میگونه

ها و عدم هاي بکارگیري این گونهیتدین محدوولی از مهمتر
نبود شناخت تخریب شده،استفاده از آنها در اصالح مراتع 
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هاي موجود در تودهویژهبههاي بومی کشور وگونهکافی از 
مورد تقرار و کمبود دانش در اسقدرتهر ناحیه اکولوژیکی، 

شناختی آنها و سرانجام عدم وجود بذر مناسب و هاي بومنیاز
سازگار هاي مرتعی بومی وشناخت گونهرو ازاین. کافی است

هاي هر و پرتولیدترین اکسشنترینمقاومهمچنین شناسایی و 
هاي فاوت و استفاده از آنها در پروژههاي متدر عرصهگونه

اصالحی و احیایی موجب رونق مراتع کشور شده که ضمن
ها، افزایش تولید علوفه کمک به مساعد شدن رشد سایر گونه

برداران در هر ناحیه در مراتع و افزایش درآمد دامداران و بهره
مورد در دنبال داشته باشد.هتواند برا نیز میآب و هوایی 

ها و هاي گیاهی و ویژگیسازگاري گونهمطالعات در زمینه 
شده مطالعاتی انجام در کشورگیاهی.هاي گونهتنوع جمعیت

، بررسی سازگاري و شناساییاست. اولین اقدامات براي 
تحقیقات محققان مؤسسه هاي سازگار توسط معرفی گونه

توان به است که از این میان میانجام شدهجنگلها و مراتع 
، )Babakhanlo)1967هاي معرفی شده توسطگونه

PeymanifardوMalekpour)1984 (وPeymanifard

36تعداد )2008(ایمانی و همکاران.کرداشاره ) 1987(
Festucaجمعیت از گونه ( arundinacea( با هدف دستیابی

در منطقه اردبیلرا هاي پرمحصول و با کیفیت باال به جمعیت
هاي جمعیتنشان داد کهآنان . نتایج دادندمورد بررسی قرار 
، شهرکرد و توانکش از نظر بروجنآوري از داخلی مورد جمع

تولید علوفه براي اصالح و احیاء مراتع منطقه و تولید علوفه 
Mirhaji.باشندمناسب میچراگاهی در مناطق استپی 

ها ها و لگومگونه مرتعی شامل انواع گراستعداد نه،)2008(
آبسرد مورد ارزیابی قرار داد سال در ایستگاه همند4را طی 

داري ه در طول مدت بررسی اختالف معنینتیجه گرفت کو
Zahrabi.داشتها وجود گیري شده اکسشنبین صفات اندازه

Elymus(چاودار وحشیگونه جمعیت از11تعداد )،2011(

hispidusمنظور بررسی پایداري عملکرد علوفه مورد ) را به
داري بین بررسی قرار داد. در این پژوهش وجود تنوع معنی

هاي مورد مطالعه مورد بررسی و همچنین محیطهايجمعیت
ها از نظر میانگین مشاهده شد؛ بدین معنی که بین جمعیت

بر این تفاوت وجود داشت وتولید علوفه و پایداري عملکرد

هاي اصالحی ها براي برنامهاساس تعدادي از این جمعیت
Mirhaji(در گزارش دیگري دند.معرفی ش et al., 2013(

Festucaجمعیت از گونه 16تعداد  ovinaمنظور را به
ها و انتخاب بهترین آنها براي شناسایی و تفکیک جمعیت

توسعه کشت مرتع و تولید علوفه و بذر مورد بررسی قراردادند 
عنوان نتیجه طرح، انتخاب براساس متغیرهاي عملکرد و به

علوفه، پوشش تاجی، ارتفاع گیاه، عملکرد بذر، تعداد 
هاي گلدار، پربرگ بودن و شادابی گیاه، اندازه سطح یقه ساقه

هاي مورد گیري و انتخاب جمعیتو قطر تاج را براي اندازه
هایی را با عملکرد باالتر بذري نظر مناسب دانستند و جمعیت

در سایر کشورها نیز روي اي معرفی نمودند.و یا علوفه
ن تحقیقات هاي مختلف براي اهداف گوناگوها و جمعیتگونه

Rosso(1966نتایج تحقیقاتطور نمونه شود. بهانجام می et

al.,(ها در برابر شرایط بیانگر آن بود که بعضی از جمعیت
نشان دادند و امکان نامساعد محیطی پایداري بهتري از خود 

تولید علوفه، تولید بذر، بنیه و ی را از نظریهاانتخاب جمعیت
اري زنگ مقاومت در برابر حمله بیمپذیري و هضمشادابی،

Pianoي مورد آزمایش فراهم کردند. هاگندم از میان جمعیت

در کشور ایتالیا و در قالب یک برنامه ) 1996و همکاران (
)Medicago sativaجمعیت از یونجه (190تحقیقاتی، تعداد 

را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که 
اي باالتري تر داراي عملکرد علوفهج گستردههاي با تاجمعیت
جمعیت از 67بذر ) 2008و همکاران (Bhattaraiهستند.

Astragalus(گیاه filipesاز نظر ارتفاع آوري و) را جمع
آذین، تلفات زمستانه، بنیه گیاه، ها، تعداد گلگیاه، تعداد ساقه

مورد وزن خشک تولیدي، زیتوده، کیفیت علوفه و تولید بذر
داري گزارش نمودند که تفاوت معنیآنان ارزیابی قرار دادند. 

ها از نظر صفات مورد مطالعه وجود دارد. گونه بین جمعیت
Cynodon dactylonتولید همانند دلیل چند منظوره بودن به

عنوان چمن، تثبیت خاك و تنوع ژنتیکی علوفه، استفاده به
Gulsen)مورد توجه  et al., تعدادآنان قرار گرفت. (2009

آوري و جمعیت از این گونه را از جنوب ترکیه جمع182
مورد ارزیابی قرار داده و مشاهده نمودند که در بین 

آوري شده، همه سطوح پلوئیدي از دیپلوئید هاي جمعجمعیت



2337شماره 25فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

در با توجه به مطالب عنوان شده تا هگزاپلوئید وجود دارد.
اي قابل هاي بوتهگونه یا گونهق هدف تعیین بهتریناین تحقی

ترین چراي دام از بین چند گونه کلیدي و نیز تعیین مقاوم
هاي آنها در استان کرمان بود.جمعیت

هاروشمواد و 
مشخصات منطقه موردمطالعه-الف

نیو برانیايفالت مرکزیشرقجنوباستان کرمان در 
یطول شرققهیدق29درجه و 59تا قهیدق26درجه و 53
قرار یدرجه عرض شمال32تا قهیدق55درجه و 25و 

گرفته ودرصد وسعت کشور را دربر11این استاندارد. 
گرددمحسوب میاستان کشور نیو پهناورترنیتربزرگ

در یمیاقلطیشرا.)1381کرمان، یعی(اداره کل منابع طب
خشک، در ي آب و هواداراي یغربشمالوشمالینواح
و یغربجنوبگرم و مرطوب و دریشرقب و جنوبجنو

60-30يهایبارندگاست.یمرکز سرد و کوهستان
ي متریلیم400- 350و شهداد و ریدشت نرماشيمتریلیم

400از شیبیبارز و حتکوهرشتهو يرابر، دهبکريهاکوه
متفاوت کیمناطق اکولوژيایمتر در گوغر و بافت گویلیم
.استان استنیمتنوع در او

هاي مورد مطالعه ها و اکسشنگونهانتخاب -ب
Fortuyniaايبوتهگونه bungei اغلب در مناطق

هاي مرتعی شرقی کشور تشکیل تیپجنوب و جنوب
زیبا و به دلیل داشتن گلهاي فراوان،قلم دهد. وسیعی می

کند. گیاهی رنگ منظره زیبایی در طبیعت ایجاد میخوش
هاي طوالنی باشد اما خشکیمقاوم به خشکی میبسیار 

هاي چرمی گیاه کمتر مورد کند. برگمدت را تحمل نمی
هاي داراي بذر آن با رغبت توجه دام بوده اما سرشاخه

Eurotiaايبوتهگیرد. گونهها قرار میمورد چراي دام

ceratoidesهاي ظاهري گیاهی است که از نظر ویژگی
هاي دهد و داراي اکوتیپد نشان میتنوع زیادي از خو

اکثرا به صورت گونه همراه و ايبرگ نقرهباشد. فراوانی می
استپی و عنوان گونه غالب تیپ در مراتع ندرت بهبه

یافته است. به سرما، خشکی، گسترشاستپی سرد نیمه
خشکسالی و چرا مقاوم بوده و در حفاظت خاك هم بسیار 

به باشد.به تحمل شوري نمیباشد. اما قادر میمؤثر 
استثناي اوایل دوره رشد در بقیه مراحل از خوشخوراکی 

ايگونه بوته.)1386(مقیمی،خوبی برخوردار است
chamaecistusAjugaهاي اقلیماست که در گیاهی

در محدوده سرد تا بسیار سردخشک تا مرطوب نیمه
ع فصل . شروکندرشد میمتر میلی270- 500بین بارندگی

اوایل خرداد تا آنفصل گلبوده ورویشی اواسط اسفند
اواسط خرداد تشکیل و تا درهامیوهباشد.میر تیراواخ

مشکک سفید داراي .شوندها دیده میروي بوتهیز بعدپای
باشداثرات ضد قارچی میویژه بهاثر ضد باکتریایی و 

هاي دادهبا توجه به 1389در سال .)1389(جان قربانی،
بق حاصل از طرح علوفه قابل برداشت مراتع کشور و سوا

اکسشن از 31بذر ، موجود در مرکز تحقیقاتی استان
قابل چندساله يابوتههايگونهمهمترین يهاتیجمع

Fortuynia bungei ،Eurotiaي (هاشامل گونهچراي دام 

ceratoides وAjuga chamaecistus(16ترتیب با به
، باغین، اسفندقه،3و 2، 1کوهپایه هاينامهاکسشن ب

و 1راین ، 2و 1، افالطون، بم کرمان نایلون، سیرچ، ماهان
Fortuyniaو دهسرد براي گونه 2و 1زرند ، 2 bungeiو
، کوهپایه، دامپروري، آبادعربماهان،هاينامبهاکسشن9

، خبر و کراسکین براي گونه زارالله، سنگ صیاد، بردسیر
Eurotia ceratoidesسنگوئیههاينامبهاکسشن6و ،

پنج براي گونهو کوهوارخشک، سیه بنوئیه، خبر،انجرك
Ajuga chamaecistusاز بذردنیدر زمان رس

شده ي آوردر استان کرمان جمعهامختلف آنيهارویشگاه
.شرح ذیل تداوم یافتبهمراحل تحقیقو 

روش تحقیق -ج
هـاي  پایـه بـذر از 360ي هر اکسشن حـداقل  براابتدا 
مـاه همـان   در بهمنبعد آوري و جمع91در خرداد مختلف 

روح مرکز تحقیقات کشاورزي و در ایستگاه شهید زندهسال
هـاي  در قالب طرح آزمایشـی بلـوك  ومنابع طبیعی کرمان
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دنـد.  تکرار به طور مستقیم کشت گردی3کامل تصادفی در 
90علت کشت مستقیم عدم توفیق در کشت گلـدانی سـال   

ـ  مزرعه و بـه طیدر شرابذرهابود. در سـه  یصـورت خط
ياریآباًو فوردیکشت گرديمتریسانت50تکرار با فاصله 

يهـا با علفیکیفصل رشد مبارزه مکانی. در طانجام شد
سـبز شـده   بذرهاي درصد . دیهرز توسط کارگر انجام گرد

(سـال  مشـخص گردیـد  هبه کل بذرهاي کشت شـد نسبت 
ـ مقایسـه  هـاي اسـتقرار یافتـه   با بررسی نهال. )1391 ین ب

تـا  مسـو هاي هاي هر گونه در شرایط دیم بین سالاکسشن
.انجام شـد )1393و 1392هاي (سالاجراي طرحچهارم
و مقایسـه  SASافـزار  ها با استفاده از نرمدادهوتحلیلتجزیه

براي کاشت بذرها . انجام گردیدها با آزمون دانکن میانگین
,استفاده شدISTAاستانداردهايو تعیین قوه نامیه آنها از 

2005)Azarnivand,(Javadi خالص و بذرهاي . یعنی &
تمیز از هر گونه و هر اکسشن تهیه و پس از ضـدعفونی بـا   

درصد هیپوکلریت سدیم در بسـتر کاغـذي بـه    10محلول 
ــداد  ــدد و در 25تع ــرار4ع ــريتک ــا در پت ــیط ه در مح

هـا در شـرایط روشـنایی در    . پتريکاشته شدندآزمایشگاه 
درجه قرار گرفتند. بـراي مرطـوب   25ژرمیناتور در دماي 

نگه داشتن بستر کشت از آب مقطر استفاده شد. بـه مـدت   
سه هفته به طور روزانه تعداد بذرهاي جوانه زده یادداشـت  

گیـري از  در پایـان بـا معـدل   ارج شـد.  و از بستر کشت خ
دسـت  زنی بـه زده در هر تکرار درصد جوانهبذرهاي جوانه

آمد. 

نتایج
مورد بررسی در جدول گونه3هاي قوه نامیه اکسشن

ارائه شده است. 3تا 1شماره 
3هاي قوه نامیه اکسشنهايجدولبا مشاهده و بررسی 

گردد که قوه نامیه یا درصد گونه مورد بررسی مشخص می
Fortuyniaزنی گونه جوانه bungei به طور بارزي بیش

باشد. از دو گیاه دیگر می

Fortuyniaزنی گونه جوانهدرصد-1جدول  bungei

درصد قوه نامیهاکسشن
88اسفندقه
76کوهبنان
84باغین

77کوهپایه
81دارزین
75ماهان

68دو راهی دهبکري
80شهر)زرند (ریحان
90سیرجان

66کرمان نایلون
71راین

82دهسرد

Eurotiaزنی گونهجوانهدرصد-2جدول  ceratoides

درصد قوه نامیهاکسشن
55بلبلوئیه
60ماهان

52دهبکري
50آبادعرب

66کوهپایه
68زنگیباب 

64سیرچ

Ajugaزنی گونهدرصد جوانه-3جدول  chamaecistus

درصد قوه نامیهاکسشن
28اسکر بافت
32بحر آسمان
30خبر بافت
26هنزا رابر
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هاها و جمعیتتعیین درصد استقرار گونه-ب
Foشان داد که تنها گونه ننتایج  bu توانست داراي

درصد قابل قبولی استقرار در عرصه باشد و دو گونه دیگر 
4(زیرکه قابل اغماض استداشتنددرصد اندکی استقرار 

اکسشن از 5تنها ها نیز نشان داد که اکسشن. بررسی درصد)

Foگونه  buقابل قبولی داشته باشند و در رشد توانستند
لکرد قابل اکسشن دیگر عم11و عرصه مستقر شوند

که از ها نشان داد. تجزیه واریانس دادهاي نداشتندمالحظه
Foهاي بین جمعیتلحاظ درصد استقرار bu اختالف آماري

).4% وجود داشت (جدول 1در سطح داري معنی

Fortuynia(هايمورد مطالعه در بین جمعیتصفاتتجزیه واریانس -4جدول  bungei(

درجه آزاديمنابع تغییرات
میانگین مربعات

استقراردرصد

67/94**4ژنوتیپ
251/18بلوك

864/5ي نوع اولخطا
2/1002**1سال

00/16**4ژنوتیپ در سال
1053/2خطاي کل

29کل
% 1در سطح دار اختالف معنی:**% 5در سطح دارمعنیاختالف :*

ها به روش دانکن نیز همچنین نتایج مقایسه میانگین
) از جمعیت 03/53%نشان داد که بیشترین درصد استقرار (

.جمعیت باغین حاصل شداز) 6/46%کوهپایه و کمترین آن (
بین البته % بود. 50ها در محدوده درصد استقرار تمامی گونه
و بم از لحاظ آماري اختالفی جمعیت کوهپایه، سیرچ 

% نسبت به سال 48درصد استقرار در سال دوم مشاهده نشد.
ها مقایسه میانگین داده).1(شکلاول افزایش نشان داد 

نشان داد که اثرات متقابل سال و ژنوتیب بر صفت درصد 

دار بود. کمینه درصد استقرار مربوط به ها معنیاستقرار بوته
6/47درصد در سال اول تا 3/39از اکسشن زرند بود که

درصد در سال دوم نوسان داشت. بیشینه این مقدار به 
درصد در سال اول 4/47اکسشن کوهپایه تعلق داشت که از 

بیشینهدرصد در سال دوم متفاوت بود. اگرچه 6/58تا 
59درصد استقرار در سال دوم در اکسشن سیرچ به میزان 

کوهپایه ت آن با اکسشندرصد اتفاق افتاد ولی تفاو
).2شکلبود (دارغیرمعنی
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Fortuynia(هاي مقایسه میانگین درصد استقرار در جمعیت-1شکل  bungei(آوري شده از مناطق مختلف استان کرمانجمع

Fortuyniaهاي (اثرات متقابل سال و جمعیت-2شکل bungeiشده از مناطق مختلف استان کرمان بر درصد استقرارآوري ) جمع

بحث 
شامل تعیین بهترین گونه یا با توجه به اهداف تحقیق که

ترین اي قابل چراي دام و نیز تعیین مقاومهاي بوتهگونه
کرد که از بیانتوان هاي آنها در استان کرمان بود؛ میجمعیت

بین سه گونه مهم بررسی شده در استان کرمان گونه گیاهی 

Fortuynia bungei تحمل دلیلبه ترمقاومگونه برتر و
اي بود تنها گونهباشد. زیرا شرایط و سازگاري با محیط می

موردهاي که توانست در شرایط خشک و سخت سال
42به علت گرماي احتماالًبررسی مستقر گردد. اگرچه 

دو هاي مستقرشده بسیاري از پایه92درجه تیرماه تابستان 
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گیاه دیگر در عرصه کاشت از بین رفت. اما باید پذیرفت که 
تکرار شود و دوبارهاین شرایط ممکن است هر چند سال 

اي بنا باشد در مراتع استان عملیات اصالح مرتع با گونهاگر
باره ظهور کند اي انجام شود ممکن است این شرایط دوبوته

و عملیات اصالح و کاشت مراتع را با عدم موفقیت مواجه 
گونه پیشنهادي براي اصالح و توسعه بهترینروازاین؛سازد

مراتع استان کرمان از بین سه گونه مورد بررسی گونه 
Fortuynia bungeiهاي گونهجمعیتبررسیباشد. می
Fortuynia bungeiدرصد به اینکهبا توجه نشان داد نیز

زنی و استقرار در سه اکسشن بم، کوهپایه و سیرچ با جوانه
هاي باغین و زرند بیشتر بوده و با در محیط نسبت به اکسشن

ها نظر گرفتن این نکته که شرایط استقرار براي تمامی اکسشن
و هوایی یکسان ویژه از نظر عوامل آبدر عرصه کشت به

تفاوت در میزان توان دریافت کهمیبنابراینبوده است؛ 
باشد. ی آنها مربوط میها به قدرت ژنوتیپاستقرار اکسشن

هایی با قدرت ژنوتیپی باالتر از قدرت اکسشنروازاین
در نتیجه براي ،زنی و استقرار بهتري برخوردار هستندجوانه

دست نتایج بهباشند. کشت و اصالح و احیا مراتع مفیدتر می
نتیکی ژبه دالیل ذاتی و پژوهش نشان داد کهآمده از این

اطراف خود با محیطاز سازگاري بیشتري ها برخی از گونه
رشدشرایط آب و هوایی منطقه برخوردار هستند. همچنین

در میزان سازگاري و مقاومت هاي مختلف جمعیت
رد. این نتایج با نتایج بسیاري از سزایی دابهثیر أتها جمعیت

,Sanadgol;(ن امحقق 1991: Sanadghol & Malkoum,

1994; Khaksar et al., 2012;Eizadi et al., 2014 ;

Gholinejad, 2014; Piano et al., 1996; Rosso et al .,

1966; Lehman et al., 2007; Bhattarai et al., 2008

Gulsen et al., هاي گونهاستقرار تواناییمورددر ،);(1996
خوانی و مطابقت همهاي مختلفو جمعیتمختلف گیاهی 

هاي گیاهی ونهنیز عقیده دارند بین گن امحققتمام این .رددا
زنی،هایی در درصد جوانهتفاوتهاي مختلف و جمعیت

هاي مشابه وجود دارد.قدرت سازگاري و استقرار در محیط
به دلیل قدرت ذاتی و ن امحققاین بیشترها را این تفاوت

ژنتیکی یک جمعیت و یا شرایط آب و هوایی بهتري که یک 

دست با توجه به نتایج بهدانند.می،جمعیت در آن وجود دارد
مطالعه مشخص گردید آمده از تجزیه واریانس صفت مورد

Fortuynia bungeiهاي مختلف گونه که بین اکسشن

تواند مؤید وع می. این موضداشتداري وجود اختالف معنی
هایی در هاي این گونه تفاوتاین نکته باشد که در جمعیت

هاي گیاهان جمعیتجزء خصوصیاتصفات وجود دارد که 
منشأ این اختالفات بیشتر ژنتیکی بوده و در باشد.وحشی می

,Mirhaji)است که با نتایجه شدها توزیع همه جمعیت

محیط رویشگاهی خوانی و مطابقت دارد. تفاوتهم(2008
ها شده است. علت این امر نیز باعث تفاوت در این جمعیت

تواند به دور بودن مناطق جغرافیایی پراکنش این گونه می
آوري شده و بررسی هاي جمعمربوط باشد، زیرا جمعیت

شده در این تحقیق مربوط به مناطق مختلف اکولوژیکی 
دار شدن اثر متقابل با توجه به معنیاند. استان کرمان بوده
هاي متفاوت توان نتیجه گرفت که جمعیتسال و جمعیت می

هاي هاي متفاوت عملکرد متفاوتی دارند. جمعیتدر سال
زرند و باغین داراي کمترین عملکرد در هر دو سال مورد 

هاي کوهپایه و بم داراي بیشترین معیتمطالعه بوده و ج
باشند. ضمن اینکه عملکرد در هر دو سال مورد مطالعه می

عملکرد ضعیف در سال اول داراي با وجودجمعیت سیرچ 
باشد. در تمامی سال دوم میعملکرد خوب و مناسبی در 

باشد که ها عملکرد در سال دوم بهتر از سال اول میجمعیت
از لحاظ درصد توان نتیجه گرفت میبنابراین طبیعی است. 

ه در استان کرمان و د مطالعهاي مورنهاز بین گو،استقرار
Fortuyniaهاي آنها گونه گیاهی جمعیت bungeiعنوان به

عنوان بههاي کوهپایه و بم جمعیتبرترین گونه و
.هستندها جمعیتترینمناسب
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Abstract
A large surface area of rangelands in Iran is degraded due to some different factors such as

overgrazing, climate-change and so forth. Therefore, an important part of rangelands species is
endangered. Rangeland improvement and rehabilitation as well as introducing tolerant species
are of utmost importance towards rangeland sustainability. For this, the seeds of different
accessions of most important perennial shrubs were collected from the rangelands in Kerman
province and cultivated in the research station of Kerman province. A study was conducted in a
randomized complete block design with three replications under field conditions, to comparing
the germination and establishment of the accessions. Data analysis was performed using SAS
software and mean comparisons were made by Duncan's multiple range test. According to the
results, Fortuynia bungei showed a better germination and establishment rate as compared with
other species. In addition, among the accessions, the highest establishment percentage was
recorded for Kouhpayeh (53.03%) and Bam (52%) populations.

Keywords: Shrubs, accessions, establishment percentage, Fortuynia bungei, Kerman.


