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 :چکيده

ميليون واحدد   77علوفه تامين  براياست كه  ميليون تن علوفه خشك 7/01ميزان علوفه توليدي ساالنه در مراتع كشور حدود 

صدرفا  از مراتدع اسددفاده مدي     كشدور  ميليون واحد دامدي   37كه حداقل  در حالي .كفایت مي كندماه از سال  7دامي در مدت 

كداشش  و بيش از دو برابر ظرفيت مجاز، سبب تدداو  سدير تيریدب مراتدع كشدور       چراي .نمایند و این كار یعني نابودي مراتع

 و خاك شدید فرسایش ارزشمند گياشي، تلفات منابع بر عالوه مراتع، تيریب پيامدشاي مهمدرین از. است شده داميتوليدات 

و  پروتئيني مواد تأمين در خاص طور به گراس شا و عا  طور به ايعلوفه گياشان جایگاه و نقش. است ویرانگر شاي سيالب بروز

 و خاك فرسایش از مراتع، جلوگيري بر دا  حد از بيش فشار از جلوگيري گياشي، پوشش حفظ خاك، حاصلييزي حفظ لبني،

شداي سردسديري چندسداله    گدراس . گيرندد  قرار توجه مورد شدت به جهاني سطح در كه گردیده باعث سيالب شا شدن جاري

چندد سداله    سردسيري شاي راسگ .مي باشندو حفظ منابع آب و خاك گزینه مناسبي براي احياي پوشش گياشي مراتع كشور 

 سديت و با كيفيت بدراي اندواد دا  شدا در شدرای       علوفه زیادتحمل نسبي خوب به خشكي و سرما بوده و قادر به توليد داراي 

حفاظت خداك   برايفضاي سبز كشاورزي و ميدلف براي اشداف  علوفه اي عالوه بر توليد علوفه گراس شاي .مي باشند محيطي

شاي فقير  حيات در خاك ةقادر به اسدقرار و ادام ،عميق بوده ةاین گياشان دائمي و با ریش. گيرند مورد كشت و كار قرار مينيز 

  .شسدند و به نفوذ آب در خاك كمك شایاني مي نمایند
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 مقدمه

درصد  84درصد این مراتع در وضعيت خوب، حدود  01ميليون شكدار برآورد گردیده كه حدود  38وسعت مراتع كشور حدود 

 در  ایران خاك %55 از طرفي بيش از  .قرار دارند درصد در وضعيت فقير تا خيلي فقير 83در وضعيت مدوس  تا فقير و حدود 

 و خاك شدید فرسایش ارزشمند گياشي، تلفات منابع بر عالوه مراتع، تيریب پيامدشاي مهمدرین از است، مراتع ذخيره شده

دالیلي  دیگر از یكي شاي مرتعي، عرصه در دا  حد از بيش فشار  .(0735والیدي و كدیور، )است  ویرانگر شاي سيالب بروز

 .تيریب شده است گياشي مراتع  اینكه پوشش دليل به باشيم مواجه خاك فرسایش بحران ما با شود مي باعث كه است

دو ميليارد تُن خاك ایران در اثر حداقل ساالنه  .باشدمي دنيا كشور اول سه جزو خاك فرسایش نرخ نظر از ایران مداسفانه

ميليارد دالر از دست مي 55دالر است یعني ساالنه ایرانيان  43اینكه ارزش شر تُن خاك رود و با توجه به فرسایش از بين مي

یكي از راه شاي مقابله با تيریب مراتع،  احيا پوشش (. 0737گرجي، ) برابر ارزش صادرات نفت ایران است 4دشند كه حداقل 

برابر  03ت آسماني در اراضي داراي پوشش گياشي شاي انجا  شده جذب آب از نزوال بررسي بر اساس. گياشي مراتع مي باشد

 .بيشدر از اراضي فاقد پوشش است

 خاك، حاصلييزي حفظ و لبني، پروتييني مواد تأمين در خاص طور به شاگراس و عا  طور به ايعلوفه گياشان جایگاه و نقش

 باعث شاسيالب شدن جاري و خاك فرسایش از مراتع، جلوگيري بر دا  حد از بيش فشار از جلوگيري گياشي، پوشش حفظ

خانواده . (Wang et al. 2001)گيرند  قرار توجه مورد شدت به اخير شايدر سال به ویژه و جهاني سطح در كه گردیده

باشند كه در شرای   گونه مي 01111جنس و  751شاي گياشان گلدار با بيش از یكي از بزرگدرین خانواده (شاگراس) گندميان

ایران به لحاظ برخورداري از شرای  مدنود آب و شوایي یكي از مراكز مهم تنود ژنديكي . كنندمحيطي ميدلف رشد مي

شاي مناسبي كه دارند گزینه مناسبي براي شاي سردسيري چندساله با توجه به ویژگيگراس. رودبه شمار ميشا در دنيا  گراس

شاي مصنوعي جهت تامين علوفه و پوشش و حفاظت از خاك مياث چراگاهاحياي پوشش گياشي مراتع كشور و شمچنين احد

 .باشند

شود شا یا از مراتع تامين ميدر ایران بيشدر علوفه مورد نياز دا . باشدتوسعه صنعت دامپروي نيازمند تامين علوفه مورد نياز مي

ع و شمچنين كاشش واردات علوفه، نياز به توليد علوفه بنابراین به منظور كاشش فشار بر روي مرات. و یا از طریق واردات علوفه

از طرفي با توجه به كاشش آب در دسدرس بایسدي در مصرف آب براي . باشداي مياز طریق توسعه كشت گياشان علوفه

راي شاي مناسبي كه دارند گزینه مناسبي بشاي سردسيري چندساله با توجه به ویژگيگراس. كشاورزي نيز صرفه جویي نمود

شاي سردسيري از مهمدرین این گراس. باشندشاي مصنوعي جهت تامين علوفه و پوشش و حفاظت از خاك مياحداث چراگاه

 و( Phalaris aquatica)، فاالريس (Bromus inermis) ، بروموس(Festuca arundinacea) توان فسكيوي بلندمي

  .را نا  برد( Dactylis glomerata) علف باغ

شا به طور وسيعي در مناطق ميدلف بلند به دليل داشدن قدرت سازگاري باال با انواد شرای  آب و شوایي و انواد خاكفسكيوي 

كند شاي محيطي را نيز به خوبي تحمل مياین گياه از نظر عملكرد و كيفيت علوفه نيز مناسب بوده و تنش. شوددنيا كشت مي

(2012  Raeside, .) بهدرین كيفيت علوفه . شودتوليد علوفه خشك و شم به عنوان چراگاه اسدفاده مياز این گياه شم براي

بروموس در فصل . (Jepson, 1997)دست مي آید كه برداشت در مرحله قبل از خوشه دشي انجا  شود  خشك زماني به

تواند گونه تا حدودي مياین . شودبهار رشد مناسبي دارد ولي با شرود فصل تابسدان در صورت كمبود آب رشد آن كند مي

و امروزه كشت و زرد این  مورد توجه بودهزراعي  از نظر در قرن اخير علف باغ (. Jepson, 1997) تنش آبي را تحمل كند

شاي احياي مراتع قرار گرفده شاي مرتعي در برنامهشاي طبيعي و ميلوط با سایر گرامينهگياه به عنوان علوفه خالص، چراگاه

علف باغ به دليل توليد ساقه شاي با تعداد برگ زیاد داراي كيفيت علوفه باالیي بوده و قدرت  .(0735مرادي و جعفري، ) است

این گياه شم براي توليد علوفه خشك و شم به عنوان چراگاه اسدفاده . باشدرویش مجدد آن پس از چراي دا  بسيار خوب مي

 . (Jepson, 1997)باشد فيت ميعلوفه خشك آن داري باالترین كي. شودمي

 



 
 

 :دست یابی به یافته خالصه روش

 ژن خارجي هايجمع آوري بذور از مناطق مختلف كشور و بانك -

 هاي مورفولوژيك ارزيابي مقدماتي ژرم پالسم جمع آوري شده در طي دو سال زراعي و ثبت داده -

 مقاومت در برابر زنگهاي برتر  بر اساس عملكرد علوفه و بذر و انتخاب ژنوتيپ -

هاي برتر  در طي دو فصل زراعي و  كراس و ارزيابي كلوني  ژنوتيپهاي برتر در خزانه پليكشت ژنوتيپ -

 برداشت بذر حاصل از تالقي پلي كراس

 ارزيابي نتاج حاصل از تالقي پلي كراس در طي دو سال زراعي بر اساس عملكرد علوفه و بذر  -

 ر و انتخاب مجدد براي تالقي پلي كراس نهايي براي توليد بذر سينتتيكهاي برتكاهش تعداد ژنوتيپ -

 
 

 :اثربخشی یافته

هاي دست كاشت استفاده نمود كه گامي مهم به سوي توان براي احياي مراتع و احداث چراگاهاز بذر توليد شده مي

 :شامل مي شودهاي دست كاشت مزاياي ذيل را توسعه چراگاه. توسعه كشاورزي پايدار مي باشد

 كاهش تعرض به مراتع و منابع طبيعي -

 توليد پايدار و كاهش ريسك تغييرات آب و هوايي -

هاي سردسيري به دليل مقاوم بودن به سرما در فصول پر بارش مانند پاييز و گراس)افزايش بهره وري آب  -

ين گياهان مي شود، بر عكس اوايل بهار بيشترين رشد و توليد را دارند كه باعث  افزايش بهره وري آب در ا

يونجه و ذرت كه در فصل تابستان بيشترين رشد را دارند و بنابراين نياز به آبياري بيشتري براي عملكرد مناسب 

 (دارند

 ايجاد پوشش دايمي روي سطح خاك -

 افزايش جذب آب به سفره هاي زيرزميني و كاهش رواناب -

 دائميكاهش فرسايش خاك از طريق ايجاد پوشش گياهي  -

 افزايش كيفيت خاك از طريق افزايش مواد آلي و ميكروارگانيسم ها -

 بهبود ويژگي هاي فيزيكي و ساختمان خاك -

 توليد گوشت و لبنيات ارگانيگ -

 

 

 :الزامات برای توسعه یافته در عرصه

ربي، ورامين و كرج هاي آذربايجان شرقي و غباشد كه شامل استانسايت پايلوت مي 5براي توسعه يافته نياز به حداقل 

 .متر مربع كشت خواهد شد 0522مي باشد كه در هر سايت پايلوت حداقل يك هكتار و از هر گونه 

 

 

  



 
 :جایگاه یافته پژوهشی در نقشه راه کشاورزی و استفاده ذینفعان

احياء كمك به ، هاي دست كاشتاز طريق احداث چراگاه افزايش توليد علوفهبا كيفيت در مراتع،  افزايش توليد علوفه

آب و كاهش روانجلوگيري از هاي زيرزميني، هاي آبافزايش نفوذ آب در خاك، تغذيه سفرهمراتع و آبخيزداري، 

، اشتغال زايي ي و نزوالت جويو استفاده بهينه از منابع آبها به ويژه آب نهاده وري، افزايش بهرهفرسايش خاك

 روستايي و بهبود معيشت كشاورزان

 

 

 :گیری نهایی نتیجه
  مراتع در شادا چراي  حد از بيش فشارشاي موجود در كشور نيسدند و در شرای  كنوني قادر به تامين علوفه مورد نياز دا مراتع كشور 

 و خاك شدید فرسایش ارزشمند گياشي، تلفات منابع بر عالوه مراتع، تيریب پيامدشاي مهمدرین از .باعث تيریب منابع طبيعي شده است

 تأميناي و مرتعي عالوه بر ي علوفهشاگراس كشت و گسدرش. است و پر شدن ميازن سدشا و مسدود شدن بندشاویرانگر شايبسيال بروز

 از جلوگيريباعث مراتع،  بر دا  حد از بيش فشار از جلوگيري گياشي، پوشش حفظ خاك، حاصلييزي حفظ و لبني، پروتئيني مواد

این . شودشاي آبييز ميشاي آب زیر زميني و حفظ و بهبود تنود زیسدي در حوزهو تغذیه سفره شاسيالب شدن جاري و خاك فرسایش

شاي گراس. افزایش یابد شدت به اخير شايدر سال به ویژه و جهاني سطح در ايشاي علوفهتوجه به گراس كه گردیده باعث موضود

 شايچراگاهو ایجاد  دارند گزینه مناسبي براي احياي پوشش گياشي مراتع كشورشاي مناسبي كه سردسيري چندساله با توجه به ویژگي

و با  حصول علوفه زیادمچند ساله داراي  سردسيري شاي راسگ .باشندميشاي سبك و سنگين و حدي اسب براي انواد دا  مصنوعي

كشاورزي و حفاظت خاك مورد كشت و ميدلف داف كه براي اش مي باشندو با سازگاري وسيع  به شرای  نامساعد محيطي مقاو  ،كيفيت

شا در این فصول نقش موثري توانند در تامين علوفه دا این گياشان به دليل تحمل سرما در اوایل بهار و اواخر پایيز مي. گيرند كار قرار مي

احياء پوشش گياشي مراتع و یا احداث در حالي كه براي . شودشاي چند ساله توليد نميدر ایران بذر اصالح شده گراس. داشده باشند

معرفي آنها جهت  و شاگونهاندياب بهدرین در نظر است كه با لذا . شوده بذر مناسب این گياشان احساس ميچراگاه مصنوعي نياز مبرمي ب

و در  شدهاسدفاده نيز شا دا  به عنوان پایلوت براي چراي شا، از آنهاو براي توليد بذر اصالح شده انواد گراسشاي مصنوعي ایجاد چراگاه

 .گيرندمعرض دید كشاورزان قرار 
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Abstarct 
The total forage production of rangelands is about 10.7 mT dry matter which is enough to 
feed 37 million animal units for 7 months. While, more than 83 million animal units are 
grazing in rangelands. This means total degradation of the rangelands! Grazing more than 
twice the permitted capacity has continued to degrade rangelands and reduce livestock 
production. One of the most important consequences of rangeland degradation, besides the 
loss of valuable plant species, is severe soil erosion and devastating floods. The role and 
position of forage plants in general and grasses in particular in providing protein and dairy 
products, preserving soil fertility and vegetation, preventing excessive livestock pressure on 
rangelands, preventing soil erosion and flooding, caused they have received widespread 
attention worldwide. Perennial cool-season grasses are a good option for restoring 
vegetation and preserving water and soil resources. Perennial cool-season grasses have a 
relatively good tolerance to drought and cold and are capable of producing high quality 
forage for a variety of livestock in harsh environmental conditions. Bedsides forage 
production, forage grasses are also cultivated for various agricultural purposes and 
landscaping and for soil conservation. These plants are perennial and deep-rooted, able to 
persist and survive in poor soils and marginal lands and can contribute to the better 
penetration of water into the soil. 
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