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    چكيده
 یکي از گندميان (Cenchrus ciliaris) خورنال گونه باشند.مي مرتعي در مناطق گرمسيری هایجزو مهمترین گونه پایا گندميان     
در مراتع ي یسازگاری بسيار باالدارای  بودهکه مختص مناطق گرم  4Cمندی از فتوسنتز نوع با بهره است که مرتعي چندساله ایعلوفه

شده آن  یهااکوتيپ هعلوفهایي در فنوتيپ و عملکرد موجب بروز تفاوت ی این گونههاتنوع در رویشگاه .باشدمي استان خوزستان
های گونه سنکروس در استان های صحرایي رویشگاهی هرباریومي و پيمایشهاابتدا با بررسي آدرس ،این پروژه اجرای برای .است

های مختلف استان برداشت و اقدام به کشت شناسایي شده از رویشگاه جمعيت 13زمان مناسب بذر  سپس در خوزستان مشخص شد.
های مورد بررسي جمعيتبين البته گرفتند.  مدت سه سال پس از استقرار مورد ارزیابي قرارآنها در ایستگاه تحقيقاتي باغملک شد و به

 ciliaris Cenchrusاز گونه  جمعيتبرترین  دار مشاهده شد.از نظر عملکرد علوفه خشک، ارتفاع بوته و تعداد پنجه اختالف معني
 تعداد گرم علوفه خشک در مترمربع با 220کنار با ميانگين عملکرد حدود چم -آوری شده از منطقه شوشترمربوط به جمعيت جمع

های مورد بررسي اختالفات ظاهری از جمعيتبين البته  متر در سال سوم پس از استقرار بود.سانتي 55پنجه در بوته و ارتفاع  130
 آوری شده ازجمعيت جمعکه يدرحال ،کنار کامال افراشته بودچم -منطقه شوشتر جمعيت کهطوریبه، نظر فرم رویشي مشاهده شد
 گسترده بر سطح زمين بود. مارین کامالمنطقه بهبهان حوزه چاه

 
 .ciliaris Cenchrus، جمعيتعلوفه خشک، پنجه، فرم رویشي، ارتفاع بوته،  کلیدی:های واژه

 

 مقدمه
های بومي با عملکرد مطلوب توليد علوفهه و  استفاده از گونه

رشد و استقرار سریع به دليل سازگاری با شرایط آب و ههوایي  
گيهاهي  ها برای اصهال  و احيهاپ پوشهش   یکي از بهترین گزینه

دههد کهه گونهه    های ميهداني نشهان مهي   بررسي باشد.مراتع مي
 از مراتع اسهتان  مختلفي مناطقدر  ciliaris  Cenchrusمرتعي 

صهورت  بهه باشهند  هایي در شرایط اقليمي مهي که دارای تفاوت

در  ایهن گونهه   متنهوع  ههای رویشهگاه  طبيعي مستقر شده است.
وضهعيت رشهد و   هایي در فنوتيهپ و  موجب بروز تفاوت استان
 . Hoveizehآن شههده اسههت  یهههاجمعيههتوفههه عل توليههد
  ciliarisمرتعهي   اکولوژی گونهه آت ،Shahmoradi  (2009)و

Cenchrus  نتهایج   در مناطق مختلف استان بررسهي نمودنهد.  را
 اسهتان  در گونهه  ایهن  اکولهوژیکي  دامنه این تحقيق نشان داد که

 هایشيب در و متری 420 تا 60 ارتفاع در مناطق با خوزستان
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 باشد.مي کوهستاني مناطق و ایاراضي تپه شرق و جنوب به رو

 شهني  سيلتي و لومي شني بافت با هایيخاك در مرتعي گونه این

 .دارد اسهتقرار  سهن   تخهت  و و درشت ریز هایواریزه با همراه
تها   233های ایهن گونهه از   رویشگاه در ساالنه بارندگي متوسط
گهراد در  درجه سانتي -3متر بوده و ميانگين دما بين ميلي 341
 رشهد  شروع باشد.گراد در تيرماه ميدرجه سانتي 51ماه تا دی

 گونهه  ایهن  بود. گياهان سایر از زودتر اوایل پایيز رویشي آن در

 در آن بقهاپ  و رشهد  کهه  اسهت  مرتعهي  مرغوب گياهان از یکي

 .اسهت  پهذیر امکهان  خشهک  منهاطق  سهخت  بسهيار  شهرایط 
Ghanavati خورنهههال ههههایتهههوده (،2011)همکهههاران  و 

) ciliaris Cenchrus( آوری شههده از سههطح اسههتان  جمههع
خوزستان مستقر شهده در ایسهتگاه باغملهک مرکهز تحقيقهات      
 کشاورزی و منابع طبيعي استان خوزستان را از نظر ژنتيکهي بها  

نتایج . ندمورد بررسي قرار داد SSR از نشانگر مولکولي استفاده
سهایر   ICMP3066 (458/0) آغهازگر  جهز نشهان داد بهه  آنهان  

 تنهوع  بودند. 5/0آغازگرها دارای محتوای چند شکلي بيش از 
 از هها شده باعث شناسایي و تفکيک بهتر جمعيهت  مشاهده آللي

 تمهام  در کهه  بهاالیي  هتروزیگوسهيتي  همچنهين  شهد،  یکهدیگر 
 هها يتجمع این که است عواملي دهندهنشان شد دیده هاجمعيت
به که کنند،مي هدایت ژنتيکي ناخالصي یا دگرگشني سمت به را
 ههای جمعيهت . گرددمي تثبيت جامعه در آپوميکسي وجود دليل
 تنهوع  سهطح  بهاالترین  دارای شوشهتر  نهالستان و بهبهان زیدون
  Behnamfar.بودنهد  بررسي مورد هایجمعيت ميان در ژنتيکي
گرمسهيری   گندميان مرتعي مهمترین Alemi Saied (2014،) و

 شهههههههههامل:را  اسهههههههههتان خوزسهههههههههتان

antidotale Panicum، ciliaris Cenchrus، 
 divisum Pennisetum و olivieri Cymbopogon نظهههر زا 

، )(CP خههام)پههروتئين  تغييههرات ترکيبههات شههيميایي علوفههه 
اليهاف  ، (CF) ، فيبهر خهام  (WSC) ههای محلهول  کربوهيهدرات 

خاکستر و ميهزان قابليهت    ،(ADF) نامحلول در شوینده اسيدی
در طهول دوره رشهد )از آغهاز    را  ))DMD (هضم ماده خشک

در اواخر زمستان تها مرحلهه بهذردهي( و تعيهين      دوبارهرویش 
مهورد ارزیهابي قهرار     پذیری علوفه با این ترکيباتارتباط هضم

بها   ciliaris Cenchrus داد کهه گونهه  نشهان  آنهان  نتایج  دادند.

 5/10حههدود  CP و (درصههد 72/49) DMD داشههتن بههاالترین
 ADF  و CF باالترین درصد خاکسهتر و کمتهرین مقهدار    درصد

 Behnamfar .گراس مرتعي بهود  4دارای برترین کيفيت در ميان 
های روان و توليد علوفهه  با هدف تثبيت شن (،2014) همکاران و
مهدت  هبه را ها در فواصل بين درختان و درختچه مرتعي راسگ 4
 هنشهان داد کهه گونه   آنهان  نتایج  مورد ارزیابي قرار دادند.سال  4
 olivieri .C مههانيزنههده درصههد 90 حههدود،P. divisum  84 

 60دود حه  C. ciliaris و گونهه درصهد   P. divisum 70 ،درصد
 نگين علوفهه خشهک در  ااالترین ميه به  .ندداشهت  مانيزندهدرصد 
کيلهوگرم   1437بها   P. divisum های مرتعي مربوط به گونهگونه

 1035بهها  P. antidotale  ترتيههبدر هکتههار و پههس از آن بههه
 کيلهوگرم در هکتهار و   380بها   C. olivieri ،کيلوگرم در هکتهار 

 C. ciliaris  افهزایش   کهه ضهمن   کيلوگرم در هکتار بهود  235با
بهرداری  زایش توليد و بههره تداوم، پایداری و اف سببای تنوع گونه

 .ها شدعلوفه در این عرصه
 محافظت و آوری،جمع برنامه 9619کشور مالزی از سال 

های گرمسيری ها و لگومهای مهمترین گراسجمعيتارزیابي 
مداوم  طورو به آغاز کرد MADDIدر ایستگاه تحقيقاتي را 

 .نمودهای مناسب اقدام شنسها یا اکنسبت به معرفي گونه
فرایند گراس و لگوم گرمسيری در  700تاکنون بيش از 

مبنای ارزیابي بر  اند. در این برنامهارزیابي معرفي و بررسي شده
 خاك روی گياهاني است که سازگاری با شرایط آب و هوایي،

های مرتعي را دارند و قابليت مخلوط شدن با سایر گونه و
ی یافتن مدیریت صحيح اهای علوفههدف کلي از ارزیابي گونه

عنوان یک آنها در جهت افزایش توليدات دامي تا زماني که به
. )(Wong choi,1989شوند گونه جدید در یک منطقه معرفي 

Piano ( 1996و همکاران)،  در کشور ایتاليا در یک برنامه
 1991را در سال  sativa Medicagoاکسشن از  90تحقيقاتي 
 دهي،زمان گل عملکرد ماده خشک،آوری و از نظر جمع

قطر تاج پوشش، مقاومت ساقه، رشد  ،دوبارهحداکثر رشد 
 توانایي برقراری همزیستي با ای بعد از زمستان،سبزینهدوباره 

ریزوبيوم و مقاومت به چرا به مدت سه سال مورد ارزیابي قرار 
بيشتر های مورد بررسي در شنسکه اککرد نتایج مشخص  دادند.
هایي با یکدیگر بوده اما همگي مورد نظر دارای تفاوتصفات 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/555237
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/555237
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/555237
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/555237
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/555237
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هایي که دارای تاج گسترده و تيپ دارای قابليت چرا بودند.
عملکرد باال بودند عمدتاً مربوط به هيبریدهای حاصل از زیر 

از نظر قطر تاج  بودند. variaو  falcata, Sativaهای گونه
 بندیبقهدسته کلي ط 4های مورد بررسي به پوشش اکشن
تر دارای عملکرد خوب و های با تاج گستردهشدند. اکشن
در کشور ویتنام تری بودند. ای منشعب و گستردهسيستم ریشه

لگوم  8گراس و  9های شنسای مشتمل بر اکگونه علوفه 17
با ميانگين بارش ساالنه ) در دو منطقه مرکز و شمال این کشور

سال مورد  10به مدت  (مترميلي 1540و  1710ترتيب به
که از ميان داشت از آن حکایت ارزیابي قرار گرفتند و نتایج 

دارای رشد خوبي در یک دامنه  sp Pennisetum.ها گراس
باالترین عملکرد ماده  grass Kingها بود و گسترده از خاك

تن ماده خشک در هکتار در سال  19- 5/23با را خشک 
نيز سازگاری  milHa cv: maximum Panicum، داشت

 – 2/17ها داشت و عملکرد آن بين خوبي در تمامي سایت
cv. P. maximum همچنين  تن در هکتار در سال بود. 7/9

Liconi  دارای سازگاری خوبي در مناطق شمالي با عملکرد
در ميان  تن ماده خشک در هکتار در سال بود. 9/18-5/17
 ighamcv. Cunn leucocephala Leucaenaهایلگوم

-4/13در حد  PH>5های با خاك عملکرد را در باالترین
مختلف  هایاکسشن .داشته استخشک تن ماده 9/9

scabra Stylosanthes  و  فقيرهای خاك درخوبي سازگاری
 خشک ماده تن 6/1-10/4 دار با عملکردشيب اسيدی
دارای رشد  ropurpureum Macroptilium گونهداشتند. 

های شني و یزرع با خاكخوبي در نواحي گرم و خشک لم
تن  3/9اسيدی با زهکش مناسب داشت و عملکرد آن در حد 

  . et al.(Khai(2003 ,ماده خشک در هکتار در سال بود 
 بذر 1998تا  1994 یهاطول سال مغولستان در کشور در

 و  Douglas -Johnsonهای مرتعي توسطمهمترین گونه
با طي  برنامه در این آوری شدند.جمع (2006همکارانش )
نمونه بذر از مهمترین  1300کيلومتر مسافت بيش از  20000
های مناطق مهم اکولوژیک مغولستان ها و فوربگراس
های ارزیابي قرار گرفتند و پس از آوری و در برنامهجمع

یل شر  ذگونه( به 17های اميدبخش )ارزیابي، مهمترین گونه

احياپ مراتع، مزارع رها شده گندم، اصال  و احياپ اراضي برای 
ها و اراضي بهم خورده ناشي از رو به زوال نزدیک روستا
در تحقيقي که در ایالت ویومين   .اکتشاف معدن معرفي شد

های مربوط به کوليتوار از گراس 60تعداد  شدآمریکا اجرا 
عملکرد ماده  فصول سرد و گرم سال در دو منطقه از نظر

هر دو ایستگاه در اراضي  خشک مورد ارزیابي قرار گرفتند.
های متر با خاكميلي 254 -356خشک با متوسط بارندگي 

 عملکرد Geierنتایج نشان داد که در سایت  لومي بودند.
)مربوط هکتار  کيلوگرم در 7/3354بين  سرد فصل هایگراس
کيلوگرم در هکتار  2/8542و ( Latar orchardgrass به گونه

های بود و گراس )Bromus erectus 1566)مربوط به گونه 
 حداقلدارای عملکرد ماده خشک  فصل گرم نيز در این سایت

Andropogon مربوط به کيلوگرم در هکتار ) 5/2896

531gerardii )  و حداکثر آن مربوط به گونه Panicum

1417 virgatum  در اما بود. کيلوگرم در هکتار 5/7729با 
سرد مورد بررسي  های فصلگراس تنها که Materiسایت 
کيلوگرم در هکتار  4631عملکرد ماده خشک بين  قرارگرفتند

 5/10609و  Thinopyrum ponticumمربوط به گونه 
 ایجاد شد tectorum Bromusدر گونه کيلوگرم در هکتار 

, 2002)et al.(Hybner . 
های ارزیابي اکسشن و آوریجمع هدف با پروژهاین 

که از مهمترین گندميان  ciliaris (Cenchrus( گونه خورنال
ها برترین اکسشنای است به اجرا درآمد تا در نهایت علوفه

استقرار مناسب و توليد علوفه انتخاب و  از نظر سازگاری،
های توليد بذر و اصال  و توسعه پوشش در برنامه
 .گيرندقرار های مرتعي عرصه
 

 هامواد و روش
های این گونه در مراتع استان از شناسایي رویشگاه پس

های مختلف آن از جمعيتآوری بذر اقدام به جمع
 بذرهایسپس  .(1)جدول  های مرتعي استان شدعرصه
آوری شده مورد ارزیابي قرار گرفته و در فصل مناسب جمع

حاصل در های اتيلني کشت و نهالهای پليدر گلدان
 × متر 01 ابعاد هایي باایستگاه تحقيقاتي باغملک در کرت
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شدند و در سه  کاشته از هم متر 1 ×متر 1فواصل با متر  01
 ، ارتفاع بوته و تعداد پنجهسال متوالي از نظر عملکرد علوفه

افزار آماری نرم کمک نتایج به مورد ارزیابي قرار گرفتند.

SAS قرار گرفت و نمودارها  وتحليل آماریتجزیه مورد
 ترسيم شدند. Excelافزار بوسيله نرم

 

 )Cenchrus ciliaris( خورنال آوری شده گونههای جمعجمعیتلیست  -1جدول              

 کد محل جمعآوری ردیف

 G2 جاده مسجدسليمان-شوشتر- روستای آبگاه 1

 G3 شوشتر- چمکنار 2

 G5 شوشتر- منطقه عقيلي 3

 G7 شوشتر- انتهای حوزه آبخيز مدرس-چمکنار 4

 G9 جاده اهواز- حميدیه-فوليآباد 5

 G11 بهبهان- چاه مارین 6

 G12 بهبهان- نهالستان منابعطبيعي 7

 G13 رامهرمز- بابااحمدی-ایستگاه کرنجپارسي 8

 G17 شوشتر- نهالستان منابع طبيعي 9

 G18 مسجدسليمان- آبگاه 10

 G19 جاده دیلم 1 11

 G20 جاده دیلم 2 12

 

   )Cenchrus ciliaris( خورنال هگونهای جمعیتارزیابی های شاخص واریانس مرکب خالصه نتایج تجزیه -2جدول 

  ميانگين مربعات  درجه آزادی منابع تغييرات 

 تعداد پنجه رشد طولي پنجهها عملکرد علوفه

 **1846/33 **687/84 **7448/20 11 جمعيت

 19/29ns ns84/8 ns98/29 5 تکرار

 a 10 18/35 9/68 24/14خطای 

 **19218/98 **2919/94 **4083/62 2 سال

 **991/58 **250/46 **2752/67 21 سال ×اکسشن

 b 46 17/09 14/17 11/76خطای 

    113 کل 
cv  8/19 10/99 6/97 

 درصد 5و  1دار در سطو  اختالف معني *: دارای ** و
  n.s باشنددار نمي: دارای اختالف معني. 
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 نتایج

  Cenchrusبر اساس نتایج تجزیه واریانس در گونه 

ciliarisگيری شده )عملکرد علوفه،، از نظر صفات اندازه 
اجرای پروژه  هایو تعداد پنجه( بين سال هارشد طولي پنجه

( و اثر جمعيت 12ها )جمعيت های مورد ارزیابي(،)سن نهال
اختالف آماری با سطح خطای یک  جمعيتمتقابل سال و 

 (.2درصد وجود داشت )جدول 

ها نشان داد با افزایش سن گياهان مقایسه ميانگين
 دها و تعداعملکرد علوفه در واحد سطح، رشد طولي پنجه

که باالترین طوریبه ،افزایشي داشتپنجه در بوته روند 
گرم( در واحد سطح در سال سوم  92عملکرد علوفه )حدود 
و تعداد پنجه نيز که  ارتفاع بوته پس از انتقال ایجاد شد.

در سال سوم در  هستندعملکرد مطر   یعنوان اجزابه
 (.3باالترین حد خود بودند )جدول 

 

 (%5)دانکن  )Cenchrus ciliaris( خورنال های مختلف گونهگیری شده در سالمقایسه میانگین صفات اندازه –3ل جدو

 عملکرد ماده خشک  سال

 )گرم در مترمربع( 

 تعداد پنجه متر(ها )سانتيرشد طولي پنجه

 )در بوته( 

 c64/17 b2/24 c16/31 اول

 b64/53 a06/38 b36/43 دوم

 a85/91 a79/43 a27/80 سوم
 است. دارحروف مشابه در یک ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني                 

 
های مختلف اکسشنعلوفه ميانگين عملکرد  بررسي
های مختلف در سال )Cenchrus ciliaris( خورنال گونه

ها جمعيتاجرای پروژه نشان داد که نه تنها بين برخي از 
هر علوفه توليد ، بلکه داری وجود دارداختالف معني
اکشسن  باشد.های مختلف نيز متفاوت ميدر سالجمعيت 
در هر سه سال دارای باالترین عملکرد علوفه  3Gبا کد 

سال اول تا  ترتيب ازکه بهطوریبه ،در واحد سطح بود
گرم در مترمربع علوفه  220و  120، 50سوم با حدود 

ترتيب با به 7G جمعيتپس از آن  خشک توليد کرد.
گرم در مترمربع در  120و  80، 30توليدی در حدود 

های در سال سوم اکسشن های پس از استقرار بود.سال
19G ،2G ،5G  9وG  گرم علوفه  100با توليدی حدود

پس از  بع در گروه بعدی قرار گرفتند.خشک در مترمر
گرم  60با توليدی حدود  12Gو  18Gهای جمعيتآنها 

جمعيتعلوفه خشک بودند و کمترین توليد مربوط به 
گرم علوفه خشک  30با توليد حدود  20Gو  11Gهای 

 (.1در مترمربع بود )شکل 

ها نشان داد که بين مقایسه ميانگين رشد طولي ساقه
دار معنياختالف  Cenchrus ciliarisهای مختلف جمعيت

وجود داشت. همچنين معلوم شد که رشد طولي ساقه در 
های  این گونه در سال دوم به حد نهایي خود جمعيت

ها رشد طولي رسيد و در سال سوم پس از بازرویش بوته
ها در حد سال دوم بود. البته بين جمعيتدر بيشتر 
ترتيب ها بهپنجه G7و  G9 ،G3سي های مورد بررجمعيت
متر دارای بيشترین رشد سانتي 50و  55، 65با حدود 
متر سانتي 30با حدود  G19و  G20 ،G12 ،G17طولي و 

 (.  5ها بودند )جدول ترین طول پنجهدارای کوتاه
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 (%5)دانکن  های مختلفهای مختلف گونه خورنال در سالجمعیتمقایسه میانگین عملکرد علوفه در  -4جدول 

ميانگين سه  سال 3 سال 2 سال 1 محل جمعآوری کد ژنوتيپ ردیف

 سال

1 G2 جاده مسجدسليمان-شوشتر- روستای آبگاه c14/76  c66/45  c101/39  60/87 

2 G3 شوشتر- چمکنار a51/35  a126/19  a228/34  135/29 

3 G5 شوشتر- منطقه عقيلي b26/00  c60/26  c97/40  61/22 

4 G7 شوشتر- انتهای حوزه آبخيز مدرس-چمکنار b29/23  b79/53  b117/60  75/45 

5 G9 جاده اهواز- حميدیه-فوليآباد b25/60  bc72/07  c94/37  64/01 

6 G11 بهبهان- چاه مارین c13/10  ef27/59   g28/92 23/20 

7 G12 بهبهان- نهالستان منابعطبيعي d10/10  ef23/13  e56/85  30/03 

8 G13 رامهرمز- بابااحمدی-ایستگاه کرنجپارسي d9/36  d35/99  d84/20  43/18 

9 G17 شوشتر- نهالستان منابع طبيعي d9/30  e28/42  e64/66  34/15 

10 G18 مسجدسليمان- آبگاه e5/18  f18/70  g32/33  18/74 

11 G19 1 جاده دیلم bc20/07  c60/04  c104/26  61/45 

12 G20 2 جاده دیلم e2/77  de30/30  f42/31  25/13 
 است. دارحروف مشابه در یک ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني

 

 (%5)دانکن  های مختلفهای مختلف گونه خورنال در سالجمعیتها در مقایسه میانگین رشد طولی پنجه -5 جدول

ميانگين سه  سال 3 سال 2 سال 1 محل جمعآوری کد ژنوتيپ ردیف

 سال

1 G2 جاده مسجدسليمان-شوشتر- روستای آبگاه bc26/67  b37/00  bc46/00  36/56 

2 G3 شوشتر- چمکنار a40/33  a51/67  b50/33  47/44 

3 G5 شوشتر- منطقه عقيلي cd23/00  b38/67  c42/00  34/56 

4 G7 شوشتر- انتهای حوزه آبخيز مدرس-چمکنار ab33/67  b41/00  b52/67  42/44 

5 G9 جاده اهواز- حميدیه-فوليآباد d21/80  a56/33  a67/00  48/38 

6 G11 بهبهان- چاه مارین ab31/25  b41/00   c40/33 37/53 

7 G12 بهبهان- نهالستان منابعطبيعي cd23/17  c28/67  c43/67  31/83 

8 G13 رامهرمز- بابااحمدی-ایستگاه کرنجپارسي d19/33  b39/00  d35/67  31/33 

9 G17 شوشتر- نهالستان منابع طبيعي cd23/60  c29/67  e30/34  28/87 

10 G18 مسجدسليمان- آبگاه cd22/00  d23/00  ef25/00  23/33 

11 G19 1 جاده دیلم cd23/00  c29/33  e28/67  27/00 

12 G20 2 جاده دیلم e8/50  d21/33  f22/31  17/38 
 است. دارحروف مشابه در یک ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني
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 Cenchrus ciliarisهای مختلف جمعيتپنجه در  تعداد
طوریدر سال سوم پس از استقرار به حداکثر خود رسيد. به

دار سوم و دو سال اول استقرار اختالف معنيبين سال  که
دارای  3Gهای مورد بررسي جمعيتدر بين  مشاهده گردید.

پنجه در بوته( بود و پس از  130باالترین تعداد پنجه )حدود 

پنجه در بوته در رتبه بعدی  110با حدود  7G جمعيتآن 
 100با حدود  13Gو  2G ،9Gهای جمعيتقرار گرفت و 

دارای کمترین تعداد  18Gپنجه در گروه بعدی قرار گرفتند و 
 (.6 جدولپنجه در بوته( بود ) 40پنجه )با حدود 

 
 (%5)دانکن  های مختلفهای مختلف گونه خورنال در سالجمعیتمقایسه میانگین تعداد پنجه در  -6جدول 

کد  ردیف

 ژنوتيپ

ميانگين سه  سال 3 سال 2 سال 1 محل جمعآوری

 سال

1 G2 جاده مسجدسليمان-شوشتر- روستای آبگاه bc24/67  e40/67  c101/33  55/56 

2 G3 شوشتر- چمکنار a45/67  d46/67  a131/00  74/44 

3 G5 شوشتر- منطقه عقيلي bc32/00  b60/00  f58/33  50/11 

4 G7 شوشتر- انتهای حوزه آبخيز مدرس-چمکنار a41/67  c51/67  b115/33  69/56 

5 G9 جاده اهواز- حميدیه-فوليآباد a45/20  ab61/33  c101/00  69/18 

6 G11 بهبهان- چاه مارین abc33/00  a66/33   f62/67 54/00 

7 G12 بهبهان- نهالستان منابعطبيعي d17/67  e39/00  g51/00  35/89 

8 G13 رامهرمز- بابااحمدی-ایستگاه کرنجپارسي d18/67  e43/00  d94/00  51/89 

9 G17 شوشتر- نهالستان منابع طبيعي ab36/00  f28/33  g47/67  37/33 

10 G18 مسجدسليمان- آبگاه d15/00  e41/00  h36/00  30/67 

11 G19 1 جاده دیلم ab35/00  e42/67  e84/67  54/11 

12 G20 2 جاده دیلم e7/50  g19/67  h32/31  19/83 

 است. دارحروف مشابه در یک ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني

 

 بحث 
مرتعي در مناطق  ياهانگندميان پایا جزو مهمترین گ

با  Cenchrus ciliarisهایي مانند باشند. گونهگرمسيری مي
 که مختص مناطق گرم بوده 4Cمندی از فتوسنتز نوع بهره

 ;Akhila, 2010 ;, 2013et al.Mohammadi (

 , 2005)et al. Ghannoum،  در صورت وجود رطوبت
 این گونه بيوماس قابل توجهي توليد نماید. است کافي قادر

نحویبه ،باشداز قدرت سازگاری بسيار باالیي برخوردار مي
بودن( در تابستان  4C که عالوه بر رکود زمستانه )با توجه به

 کافي در منطقه خوزستان نيز به دليل عدم وجود رطوبت
آب مورد نياز گياه  اگرکه  شودوارد یک رکود اجباری مي

قادر است  4Cگردد مانند سایر گياهان مين أتدر شرایطي 
تنوع اقليمي  عملکرد بسيار باالیي از علوفه توليد نماید.

 جمعيتتعداد  سبب شد تا موجود در استان خوزستان
و تا حدود  باشدآوری شده از این گونه قابل توجه جمع

هایي در ها موجب بروز تفاوتزیادی تنوع در رویشگاه
ها، فنوتيپ، ميزان رشد و عملکرد علوفه حساسيت به تنش

های جمعيتکه فرم رویشي در طوریبه ها شد.جمعيتدر 



 245 2شماره  27تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

های تفاوت و دمختلف از وضعيت کامال گسترده تا افراشته بو
ها )طول و عرض برگ( مشاهده در اندازه برگ حظهمالقابل 
 Cenchrus ciliarisهای مربوط به گونه جمعيتدر بين  .شد

کنار شهرستان آوری شده از منطقه چمجمع 3G جمعيت
دارای  جمعيتاین  شوشتر باالترین عملکرد را توليد نمود.

های افراشته و های متراکم با برگباالترین تعداد پنجه و بوته
 یهاگستردگي بوته حداکثر فتوسنتز بود. برای شدهسازگار 
 قادر است در حدی است که هر تک بوته جمعيتاین 

وجود البته مساحتي در حدود یک مترمربع را اشغال نماید. 
ص سطح باال های متراکم با شاخهای افراشته در بوتهبرگ

.eiger(Z&  ,E باشدمزیتي برای افزایش ميزان فتوسنتز مي

, 2002)Taiz. 
 raDe la Barre (2008،)  در مکزیک نيز گزارش

 Cenchrus ciliarisهای جمعيتبرخي از  موردمشابهي در 
های مرتعي یک های متراکم در گونهارائه نمود. ایجاد بوته

و  در خاك مراتع طرف موجب جلوگيری از بروز فرسایش
دیگر با توليد علوفه مرغوب موجب افزایش توليد  سویاز 

با  9Gو  7G ،19G ،2G ،5Gهای جمعيت گردد.علوفه مي
های رویشي گرم در مترمربع نيز با فرم 100ميانگين توليد 

تنوع  افزایش سویيپوشش بهتر خاك و از  به دليل گسترده
 توانند موجب پایداری در توليد مرتع گردند وميژنتيکي 
 های احياپ مرتع قرار گيرند.برتر در برنامه جمعيتهمراه با 

 

  

  
  )Cenchrus ciliaris(های مختلف گونه خورنال جمعیتتفاوت فرم رویشی در  -1شکل 
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Abstract 
     Perennial forage grasses are the most important range species in tropical regions. Cenchrus 

ciliaris is one of the forage perennial grasses with the C4 photosynthesis type, which is specific 

to tropical regions and has very high adaptability to the rangelands of Khuzestan province. 

Diversity in such habitats has led to differences in phenotype and yield of ecotype. To 

implement this project, the habitats were first determined by examining the herbarium addresses 

and field observations of Cenchrus in Khuzestan province. Subsequently, at the appropriate 

time, the seeds were harvested from 13 habitats identified in the province and cultivated in the 

research station Baghmalek and evaluated for three years after the establishment. Results 

indicated that there was a significant difference between the populations for dry forage yield, 

plant height, and tiller number. The highest forage yield, the number of tillers, and the height of 

plant belonged to Cenchrus ciliaris, collected from Shushtar – Cham-Konar with an average of 

220 g of dry forage/m2, 130 tillers in the plant, and 55 cm height in the third year after 

establishment. Among the studied accessions, apparent differences were observed in the 

vegetative form, so that the population of the Shushtar-Chamknar was erect completely, while, 

the population of the Behbahan was quite wide on the ground. 
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