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بررسی امکان استقرار گونههای Cenchrus ciliaris,
Cymbopogon olivieri, Panicum turgidum, Sporobolus arabicus

به منظور احیای پوشش گیاهی منطقۀ کاکی استان بوشهر
 سمیه دهداری*؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتماالنبیاء ،بهبهان.
 مهدی ریاستی؛ دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری ،کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر.
 فرهاد فخری؛ عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر.
 مرتضی پوزش شیرازی؛ عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر.
چکیده
شناخت پتانسیل و قابلیتهای موجود در مناطق بیابانی و شناسایی و معرفی گیاهان سازگار با آن شرایط ،جهت تعدیل شرایط سخت و
شکننده و تولید علوفه بسیار حائز اهمیت است .در این مطالعه برای شناسایی و معرفی گونه های مناسب مرتعی جهت کاشت و استقرار با
هدف احیای پوشششگ گیاهی منطقۀ اسششتان بوشششهر از گونههای مرغوب Cenchrus ciliaris, Cymbopogon olivieri, Panicum
 turgidum, Sporobolus arabicusا ستفاده شد .بدین منظور طی ف صل بهار سال  1394بذر گونههای مورد مطالعه جمعآوری و در
نیمۀ دوم همان سال در مزرعۀ آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر کشت شد .صفات مورد سنجگ شامل
ارتفاع ،درصد جوانه زنی ،قطر تاج پوشگ ،تولید علوفۀ تر ،تولید علوفۀ خشک ،وزن هزار دانه و قدرت نهال بود .دادههای جمعآوری شده
در یک طرح بلوک کامل تصششادفی در نرم افزار  SASتجزیه واریانس شششدند و میاننین نمونههای جمعآوری شششده با آزمون دند دامنهای
دانکن مورد مقایسۀ میاننین قرار گرفتند .نتایج حاصله نشان داد که اختالف معنیداری از نظر ارتفاع ،درصد جوانه زنی ،قطر تاج پوشگ،
تولید علوفۀ تر ،تولید علوفۀ خ شک ،وزن هزار دانه در سطح  %1بین و اختالف معنیدار در سطح  5در صد از نظر صفت قدرت نهال بین
گونههای مورد بررسی وجود دارد .همچنین مقایسۀ میاننین دادهها نشان داد بهترین گونه از نظر عوامل اندازگیری شده گونۀ Panicum
 turgidumبا بیشترین امتیاز بود .به طوری که امتیاز عوامل ارتفاع ،قطر تاج پوشگ ،تولید علوفۀ تر ،تولید علوفۀ خشک ،درصد جوانه زنی
و قدرت ن هال به ترت یب  %98 ،25/6 ،73/13 ،2521/65 ،71/05و  7/87می باشششش ند .همچنین گو نه های  Panicum turgidumو
 Cenchrus ciliarisبه ترتیب با  %98و  %96دارای بی شترین در صد جوانه زنی در بین گونهها بودند .نتایج همچنین حاکی از سازگاری
باالی گونه های  Cymbopogon olivieri ،Panicum turgidumو  Cenchrus ciliarisدر منطقه بود و این گونهها به ترتیب به عنوان
بهترین گونهها در شرایط آب و هوایی منطقۀ شهرستان دشتی ،شهر کاکی معرفی شدند .گونۀ  Sporobolus arabicusدر بعضی صفات
توانست از میاننین آماری معنیداری برخوردار باشد ولی از لحاظ استقرار و سازگاری معنیدار نبود.
کلید واژگان ،Cenchrus ciliaris, Cymbopogon olivieri, Panicum turgidum, Sporobolus arabicus :احیای پوشششگ
گیاهی ،استان بوشهر.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989163718409 :

Email: dehdari@bkatu.ac.ir
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 .1مقدمه
مراتع یکی از و سیعترین اکو سی ستمهای کرۀ زمین را
تششکیل میدهند که به عنوان بسشتر حیات و رکن اصشلی
اکوسشیسششتمهای خشششکی ،نقگ بهسششزایی در حیات بشششر
دارند.
امروزه به دالیل مختلف از جمله بهرهبرداری نامناسششب
و درای مفرط دام ،این منابع با ارزش در معرض تخریب و
نابودی قرار گرفتهاند که پیامدهای ناخوشششایندی همچون
بروز سیلهای ویراننر ،حرکت شنهای روان ،کمبود علوفه
و گسترش بیابانها را به دنبال دارد  .13انجام طرحهایی
که منجر به حفظ محیط طبیعی ان سانها و محیط زی ست
گردد ،امر ضشششروری محسشششوب میششششود .بنابراین باید از
ا قدا ماتی که با عث بروز سشششیر قهقرایی مراتع میششششود
جلوگیری کرده و عمل یات اصشششالحی و اح یایی در مراتع
تخریب ششششده افزایگ یابد که در این راسشششتا اصشششالح و
بهرهبرداری صحیح از مرتع در قالب طرحهای مرتعداری از
نخسششتین اقدامات علمی و فنی در مرتعداری ایران اسششت.
یکی از اقدامات مناسشششب مدیریتی به منظور جلوگیری از
دنین ن تایج نامطلوب ،اح یای پوششششگ گ یاهی از طریق
کشششت گونههای سششازگار اسششت .در این زمینه انتخاب نوع
گونه بسششیار حائز اهمیت اسششت که با سششازگاری گیاه به
شششرایط محیطی و تیریری که بر اکوسششیسششتم میگذارد
ارتباط م ستقیم دارد و از نظر بوم شنا سی میتواند باعث
تغییراتی در شرایط محیطی منطقه شود .17
و سعت ننران کنندۀ مناطق خ شک و نیمه خ شک در
ایران لزوم توجه به اصششالح و احیاا این مراتع و بررسششی و
شششناخت گونههای جاینزین را که تطابق بیشششتری با این
شرایط نامساعد داشته و بتوانند عالوه بر استفادۀ بهینه از
منابع ،تولید باالیی نیز داشته باشند  14را بیگ از پیگ
آ شکار میکند .از طرف دینر اکو سی ستم شکنندۀ مناطق
خشک و بیابانی دخالت در این اکوسیستمها را با مشکالت
جبران نا پذیری رو به رو میسشششازد به طوری که دورۀ
برگشت پوشگ گیاهی طوالنی و در بعضی مواقع غیر قابل
برگشت است .7
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بی شک اجرای عملیات مدیریتی در طبیعت و عنا صر
تشششکیل دهندۀ آن یعنی خاک و پوشششگ گیاهی بسششیار
ظریف و مستلزم کمال دقت و توجه میباشد ،بهطوری که
د خا لت بدون بر نا مه و غیرمنطقی میتوا ند ت مام اجزاا و
عناصششر این سشیسششتم بزرگ را تحت تیریر قرار دهد .10
نبود اطالعات کافی در مورد جوانهزنی و ا ستقرار گونههای
مرتعی و دنوننی تغییرات فصششلی و تجمع مادۀ خشششک،
همچنین نبود دانگ کافی در زمینۀ راهکار های کششششت
مزرعهای گونه هایی که در ششششرایط آب و هوایی گوناگون
دارای پایداری بوده و از تولید مناسبی برخوردار هستند از
جمله مشکالتی است که در امر اصالح و احیاا مراتع وجود
دارند  .2به منظور مدیریت صششحیح این اکوسششیسششتمها
بای ستی شناخت رفتار و عملکرد گونههای گیاهی با ارزش
بومی و ارت باط اکولوژیکی آن ها با متغیر های محیطی از
جمله خاک رویششششناه آن ها را به عنوان بخگ مهمی از
اطال عات مورد ن یاز در بر نا مه های اصشششالح ،اح یاا و
بهرهبرداری صحیح از مراتع در نظر گرفت .6
برای موفقیت بیشششتر عملیاتهای اصششالحی و احیایی،
شناسایی گونههای مساعد و سازگار با توانایی استقرار باالتر
با تیکید بر گونههای بومی از اهمیت ویژهای برخوردار ا ست
در این صشششورت میتوان انتظار داششششت که مراتع به ارزش
علوفهای از دسشششت رفتۀ خود نزدیک ششششده و بازده آن ها
افزایگ یابد .در همین راستا مطالعۀ حاضر به بررسی امکان
اسششش ت قرار دهششار گون شۀ مر غوب Cenchrus ciliaris,
olivieri,

Cymbopogon

Panicum turgidum,
 Sporobolus arabicusدر منطقۀ کاکی ،پرداخته است.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
شهر کاکی جزا شهرستان دشتی استان بوشهر در طول
شرقی ´ 51° 32و عرض شمالی ´ 28° 20قرار گرفته است
( شکل  ،1منبع ننارندگان) و دارای اقلیم نیمه بیابانی گرم و
خ شک ،ارتفاع از سطح دریا 40متر ،میاننین بارندگی 200
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میلیمتر در سششال می باشششد .حداقل دمای منطقه  7درجۀ
سشششانتیگراد ،حداکثر دما  45درجۀ سشششانتیگراد ،میاننین
دمای ساالنه  28درجۀ سانتیگراد ،میزان رطوبت ن سبی به

طور متو سط  65در صد و میزان تبخیر  3400میلی متر در
سششال میباشششد .بافت خاک آن شششنی ،اسششیدیتۀ خاک ،7/9
هدایت الکتریکی خاک  1/5دسی زیمنس بر متر.

شکل  .1نمایی از تصویر هوایی محدوۀ اجرای طرح

 .2.2انتخاب گونه و جمعآوری بذور
مطالعۀ حا ضر در سه مرحلۀ انتخاب گونه و جمعآوری
بذور ،عملیات ک شت و اندازهگیری صفات مورد نظر انجام
گرفت که در ادامه به تفکیک این مراحل مورد بحث قرار
میگیرند:
ابتدا با بررسشششی منابع و اطالعات موجود و بازدیدهای
م یدانی د هار گو نه از مهمترین گ ندم یان علو فهای د ند
سشششاله ششششامل گونه های مرغوب ( Cenchrus ciliaris,
arabicus,

Sporobolus

Panicum turgidum,
 )Cymbopogon olivieriاز مناطق همجوار و با ششششرایط

اکولوژی مشششابه شششهر کاکی شششناسششایی و بذر گونههای
مذکور از رویشناههای مختلف آن در استان بوشهر در بهار
 1394م صادف با مرحلۀ ر سیدن بذور ،جمعآوری ،و برای
آنها شناسنامه تهیه شد (جدول  .)1سپس بذور بوجاری

و قوه نامیۀ آنها م شخص گردید .این بذور در کی سههای
پالسششتیکی و در یخچال ننهداری شششدند و در اوایل پاییز
سال  1394کشت شدند.

 .3.2کاشت گونهها
در این مرحله بذور جمعآوری شششده از مرحلۀ قبل ،به
مدت  24ساعت در آب خی سانده سپس عملیات کشت در
مسشششاحت  24متر مربع برای هر گونه انجام گرفت .بدین
منظور در نیمۀ دوم سال  1394و پس از آمادهسازی زمین
زراعی ،با دادن کود ف سفات تریپل و زدن شخم منا سب با
دیسششک سششبک و طراحی کرتها ،کاشششت بذور در زمین
اصششلی صششورت گرفت و هر نمونه در سششه تکرار (کرت) به
صورت تصادفی کشت شد.
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جدول  .1شناسنامۀ نمونۀ بذر جمعیتهای گونههای گندمی جمعآوری شده از چهار منطقه در استان بوشهر

کدگونه ها

محل جمع آوری

نام علمی گونه

زمان جمع آوری

مختصات محل

1

باشی

Cenchrus ciliaris

94/3/1

 28درجه  40دقیقه  43رانیه شمالی 51
درجه  5دقیقه  1رانیه شرقی

2

بردخون

Sporobolus arabicus

94/1/30

 28درجه  4دقیقه  27رانیه شمالی 51
درجه  29دقیقه  7رانیه شرقی

3

ورودی کننان

94/1/15

 27درجه  51دقیقه  29رانیه شمالی 52
درجه  2دقیقه  26رانیه شرقی

4

شهنیا

94/2/2

 28درجه  4دقیقه  27رانیه شمالی 51
درجه  29دقیقه  7رانیه شرقی

Cymbopogon olivieri

Panicum turgidum

ابعشاد کرتهشای آزمشایششششی  4*2مترمربع بود کشه
به صورت  4خط  4متری با فا صلۀ  50سانتی متر و برای
حذف اررات حاشششیهای فاصششلۀ بین کرتها نیز همان 0/5

(الف)

متر در نظر گرفته شششد .فاصششلۀ بین بلوکها نیز  2متر در
نظر گرفته شد (شکلهای  2و .)3

(ب)

شکل  .2نمایی از مرحلۀ کشت بذور در عرصه قبل (الف) و بعد از رشد (ب)

 .4.2اندازهگیری صفات مورد نظر
در این مرحله صشششفات مورد نظر به ششششرح زیر مورد
اندازهگیری قرار گرفتند.
 )1قدرت نهال :از دورۀ جوانه زنی (تعداد روزهایی که
حدود  90در صد بذرها جوانه زده یا جوانه ها سر از خاک
بیرون آوردهاند) ،برای تعیین قدرت نهال ا ستفاده شد .به

قدرت نهال امتیازی از  1تا  10داده می ششششود که در آن
عدد  1کمترین و عدد  10بیشششترین قدرت نهال را نشششان
خواهد داد .3
 )2ارتفاع گیاه در زمان ظهور خوششششه :ارتفاع گیاه با
ا ستفاده از خطکگ از پایههای متعدد از سطح خاک و از
یک نقطۀ رابت تا انتهای بلندترین سششاقۀ گیاه اندازهگیری
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در عرصه با استفاده از آزمون تجزیه واریانس انجام گرفت.
م یاننین نمو نه های جمعآوری ششششده نیز با آزمون د ند
دامنهای دانکن مورد مقایسۀ میاننین قرار گرفتند.

میشود.
 )3سطح پوشگ تاجی :پس از استقرار گیاهان ،سطح
پوشششگ تاجی تک تک پایه ها (سششطحی را که قطعات یا
ردیفهای کاشششت به وسششیلۀ تاج پوشششگ گیاه اشششغال
می شود) با ا ستفاده از خطکگ تاج پو شگ اندازهگیری و
بر حسب سانتیمتر مربع تعیین میشود .5
 )4تولید علوفه :میزان تولید علوفه برحسششب تولید هر
پایه محاسبه خواهد شد ،بدین ترتیب پس از خشک شدن
گیاه اندامهای هوایی کلیۀ پایهها بهطور جداگانه برداشششت
و با ترازوی حساس توزین میگردد .15
 )5وزن بذور :پس از خارج کردن بذر از غالف وزن
بذرهای حاصل بر حسب گرم تعیین خواهد شد.

 .3نتایج
نتایج حاصششل از تجزیۀ واریانس صششفات درصششد سششبز
شدن بذرها در عر صه ،سطح پو شگ تاجی ،ارتفاع گیاه،
وزن بذور ،قدرت و ششششادابی نهال ،تولید علوفه در بین 4
گونۀ کشت شده در جدول ( )2نشان داده شده است.
با توجه به جدول ( )2نتایج تجزیۀ واریانس صشششفات
اندازهگیری شششده در بعضششی از اجزاا عملکرد در جمعیت
دهار گونۀ مورد مطالعه ،نشششان میدهد که اختالف معنی
داری در سطح  1در صد بین این گونهها از لحاظ صفات
مورد بررسی وجود دارد و تنها صفت قدرت نهال نسبت به
سایر صفات در سطح  5درصد اختالف معنیداری از خود
نشان داد.

 .5.2آنالیز آماری
مقایسششۀ آماری بین پایههای موجود از لحاظ صششفات،
در صد سبز شدن بذرها در عر صه ،سطح پو شگ تاجی،
ارتفاع گیاه ،وزن بذور ،قدرت و شادابی نهال ،تولید علوفه،

جدول .2تجزیۀ واریانس صفات عملکرد چهار گونۀ مورد مطالعه
منابع
تغییرات

درجه
آزادی

ارر بلوک

2

گونه

3

میاننین مربعات (سانتیمتر مربع)

**

ارتفاع

قطر تاج پوشگ

تولید علوفۀ تر

تولید علوفۀخشک

وزن هزار دانه

درصد جوانهزنی

قدرت نهال

27/13

17602/04

8/41

5/84

0/000004

0/0027

7/3

16670/14

**

39072405/67

**

15420/48

**

2592/03

**

0/64

**

0/37

*

12/8

خطا

186

191/19

234830/47

283/4

39/1

0/00011

0/0256

4/27

مجموع

191

448/3

842570/09

518/27

78/85

0/01

0/03

4/44

*

در سطح  5درصد اختالف معنی دار وجود دارد.

**

در سطح 1درصد اختالف معنی دار وجود دارد.

با توجه به معنی دار بودن اختالف بین میاننین صفات
اندازهگیری ششششده از لحاظ آماری ،مقایسشششۀ میاننین این
صفات با آزمون دانکن انجام شد که نتایج این مقای سه در
جدول ( )3و شکلهای  3تا  7ارائه شده است.

 .1.3رشد ارتفاعی
بر اسشششاس نتایج حاصشششل از جدول تجزیۀ واریانس

تغییرات ر شد ارتفاعی بین گونه های کا شته شده پس از
طی یک دورۀ ر شد در سطح 1در صد معنیدار ا ست .به
عبارت دینر رشششد ارتفاعی گونهها نسششبت به هم کامالً
مت فاوت بود .از نظر ارت فاع گو نۀ  Panicum turgidumبا
بیشششترین ارتفاع در یک گروه و  3گونۀ دینر در یک گروه
قرار گرفتند.
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جدول .3مقایسۀ میانگین صفات مختلف در چهار گونۀ مورد مطالعه

ردیف

گونه

ارتفاع
(سانتیمتر)

قطر تاج پوشگ
(سانتیمتر مربع)

تولید علوفه
تر (گرم)

تولید علوفه
خشک (گرم)

وزن هزار دانه
(گرم)

درصد جوانه
زنی

قدرت نهال

1

Cenchrus ciliaris

26/73b

635/69b

40/58b

12/06b

0/05b

a

96

7/29a

2

Sporobolus arabicus

47/94b

756/40b

32/21b

8/59b

0/02c

79 a

6/61a

3

Cymbopogon olivieri

39/70b

1837/32a

42/41b

16/11ab

0/05b

86 a

7/19a

4

Panicum turgidum

71/05a

2521/65a

73/13a

25/60a

0/27a

98 a

7/87a

در هر ستون حروف مشابه بیاننر عدم وجود اختالف معنیدار است.

ارتفاع (سانتی¬متر)
a

80
70

b

60

b

50

b

40
30
20
10
0

Pa. tu

Cy. ol

Sp. ar

Ce.ci

شکل  .3نمودار تغییرات میانگین ارتفاع بین گونه ها در منطقۀ کاکی

 .2.3قطر تاج پوشش
قطر تاج پوشششگ بین گونههای کاشششته شششده ،پس از
طی یک دورۀ ر شد در سطح  1در صد معنیدار ا ست .به
عبارت دینر رشد
قطری در گونههای مسششتقر شششده با یکدینر اختالف
معنیدار دارد .از نظر قطر تششاج پوششششگ گونششههششای
 Cenchrus ciliarisو Sporobolus arabicusدر یک گروه
و گونههای  Cymbopogon olivieriو Panicum turgidum
با میاننین تاج پوششششگ بیششششتر به گروه دینر اختصشششاص
یافتند.

 .3.3تولید علوفۀ تر و خشک
از نظر تول ید علو فۀ تر گو نۀ  Panicum turgidumبا
بیشششترین تولید در یک گروه و  3گونۀ دینر در یک گروه
قرار گرفتند.
در مورد تولید علوفۀ خ شک گونۀ Panicum turgidum
با بی شترین علوفۀ خ شک تولیدی در یگ گروه قرار گرفت.
گونههای  Cenchrus ciliarisو  Sporobolus arabicusنیز
به علت عدم تفاوت معنیدار در میاننین علو فۀ خششششک
تو لیششدی بششه گروه د ی نر ت ع لق گر ف تنششد .گونششۀ
 Cymbopogon olivieriنیز بین هر دو گروه مشترک بود.
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بررسی امکان استقرار گونههای  Cenchrus ciliarisو...

با توجه به ویژگی وزن هزار دانه گونههای مورد بررسی
در قششالششب 3گششروه ،گششروهبششنششدی شششششدنششد .گششونششۀ
 Panicum turgidumبا بی شترین مقدار ،سپس گونههای
 Cymbopogon olivieriو  Cenchrus ciliarisو در نهایت

گونۀ . Sporobolus arabicus
از نظر ویژگی های درصشششد جوا نه زنی و قدرت ن هال
تفاوت معنیداری بین  4گونۀ مورد مطالعه مشاهده نشد.

قطر تاج پوشش (سانتی¬متر مربع)
3000

a

2500

a

2000
1500

b

b

1000
500
0

Pa. tu

Cy. ol

Sp. ar

Ce.ci

شکل  .4نمودار تغییرات میانگین قطر تاج پوشش بین گونهها در منطقۀ کاکی

شکل  .5نمودار تغییرات میانگین تولیدعلوفۀ خشک بین گونهپها در منطقۀ کاکی
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قدرت نهال
a
a

a
a

Pa. tu

Cy. ol

Sp. ar

7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
6.6
6.4
6.2
6

Ce.ci

شکل  .6نمودار تغییرات میانگین قدرت نهال بین گونهها در منطقۀ کاکی

درصد جوانه زنی
a

a
a

Pa. tu

Cy. ol

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

a

Sp. ar

Ce.ci

شکل  .7نمودار تغییرات میانگین درصد جوانه زنی بین گونهها در منطقۀ کاکی

 .4بحث ونتیجهگیری
یکی از اهداف اصششلی محققان این اسششت که با مطالعۀ
سشششازگاری گ یاهان در مقابل تنگ ها ،مقاومترین آن ها را
شنا سایی کنند و با تو سعۀ آنان در جهت حفظ پو شگ
گیاهی و احیای مراتع قدم های اسشششاسشششی بردارند .12
مبارزۀ بیولوژ یک به کمک گ یا هان مقاوم و سشششازگار با

مناطق خشششک و اقالیم بیابانی یکی از روشهای مبارزه با
گ سترش شوری و ت شدید فر سایگ بادی در این مناطق
اسشششت که با تو جه به م حدود یت های ز یاد اقلیمی و
خاکشششناسششی ،انتخاب گونه و روش کشششت آن از اهمیت
خاصشششی برخوردار اسشششت  .11در همین راسشششتا برای
شناسایی گونههای مناسب جهت کشت و استقرار در این

بررسی امکان استقرار گونههای  Cenchrus ciliarisو...
گونششه اراضشششی گونششههششای مرتعی Cenchrus ciliaris,
olivieri,

Cymbopogon

Panicum turgidum,
 Sporobolus arabicusبا توجه به خصششوصششیات ذاتی و

کاربردششششان از مناظر مختلف (تولید علوفه ،تولید بذر،
حفا ظت خاک و آب) که از نظر خوششششخوراکی و ارزش
غذایی علوفه نیز منا سب برای ا ستفادۀ دام ه ستند مورد
تحقیق و ارزیابی قرار گرفتند.
از آنجایی که رشششد و نمو گیاهان از جوانه زنی شششروع
میششششود و برای ادامۀ ح یات با ید بذر ها جوانه بزنند تا
بتوان ند خود را با ششششرایط محیط وفق داده و در خاک
مسششتقر گردند ،بنابراین موفقیت گذراندن این دوره ،نقگ
مهمی در مراحل دینر اسششتقرار گیاه خواهد داشششت .16
در مطششا لع شۀ حششاضشششر بیشششش تر ین مقششدار درصششششد
جوانهزنی به ترتیب مربوط به گونۀ ،Panicum turgidum

،Cenchrus

olivieri

،Cymbopogon

ciliaris
 Sporobolus arabicusبود .همچنین از نظر تولیششد و

پایداری بیششششترین مقدار علوفۀ خششششک و تر مریوط به
گونۀ  Panicum turgidumبه ترتیب با  25/6گرم علوفۀ
خششششک و  73/13گرم علو فۀ تر بوده اسشششت .این گو نه
همچنین از نظر ارتفاع و قطر تاج پو شگ دارای بی شترین
امتیاز یود که نششششان از جنبۀ حفاظتی این گونه در خاک
است.
گونۀ  Panicum turgidumدر تمامی صشششفات بهترین
نتیجه را دا شت که ن شان دهندۀ قدرت باالی این گونه در
ر شد و ا ستقرار در این منطقه ا ست .از طرفی با توجه به
بافت شنی منطقۀ کاکی و خاصیت شن دوستی این گونه
و همچنین نتایج تحقیقات  1در سشششال  2002که بافت
ششششنی را یکی از مهمترین عوامششل پراکنگ گون شۀ P.
 turgidumمعرفی کردنششد ،این گونششه در این منطقششه از
اسششتقرار مناسششبی برخوردار خواهد بود .همچنین  15در
سال  1388گونۀ  Cenchrus ciliarisرا گونهای مقاوم در
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برابر تغییرات دما و حرارتهای طاقت فرسششای تابسششتان و
تنگهای خشششکی معرفی کردند .همچنین اظهار داشششتند
که این گونه از اهمیت ویژهای در دنین مناطق اکولوژیکی
برخوردار اسششت  .9با توجه به شششرایط اکولوژیکی منطقۀ
کاکی ،این مسشششئ له با ن تایج این پژوهگ که گو نۀ
 C. ciliarisرا گونهای مناسب برای استقرار در منطقۀ گرم
و خشک کاکی معرفی کرده است همخوانی دارد.
گونۀ  Sporobolus arabicusدر بعضی صفات توانست
از م یاننین آ ماری خوبی برخوردار باششششد ولی از ل حاظ
اسششتقرار و سششازگاری قابلیت کمتری از خود نشششان داده
ا ست .طبق مطالعه  8در سال  1394ا ستقرار این گونه
در سواحل بو شهر در خ شک سالی ن سب به تر سالی 45
درصشششد کاهگ می یابد که طبق نتایج بهدسشششت آمده از
پژوهگ حاضر هم این گونه نسبت به سه گونۀ دینر دارای
کمترین قدرت اسششتقرار نهال میباشششد .همچنین به بیان
 8تکثیر این گونه در خ شک سالی بی شتر از طریق ریزوم
صشششورت میگیرد و میتوا ند دلیلی بر قدرت جوا نه زنی
بسششیار کم بذر این گونه نسششبت به سششه گونۀ دینر در این
منطقه باشد.
لذا با تو جه به ن تایج حاصشششل از این تحقیق ،گو نۀ

 Panicum turgidumبا توجه به خاصیت شن دوستی آن
و همچنین بافت شنی منطقۀ کاکی ،بهترین گونه شناخته
شد .این گونه در تمامی صفات بیشترین امتیاز را دارا بوده
و میتواند به عنوان گونهای مناسب در منطقه کشت شود.
سشششایر گو نه ها در رده های ب عدی از نظر صششش فات مورد
ا ندازهگیری قرار دار ند .با تو جه به این که ه مۀ گو نه های
مورد تحقیق در تمامی صفات ،گونههای مناسبی تشخیص
داده شششدند ،لذا اسششتفاده از آنها جهت اصششالح و توسششعۀ
مراتع منطقه پیشنهاد میگردد.
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