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   پيشگفتار 

ه تحوالت زيادي ب  تغييرات واراضيمنابع  طي نيم قرن حاضر در مديريتدر 

 افزايش نياز روز افزون به پروتئين گياهي و گوشتي به تناسب .وجود آمده است

ژي كشاورزي به ويژه توسعه ماشين   از يك طرف و پيشرفت تكنولو كشورجمعيت

دار توسعه كشت زراعت در اراضي شيبموجب از طرف ديگر، آالت كشاورزي 

ه قديم كه كشاورزي بهاي  در زمان.گرديده است  درصد100 شيب باالي  باحتي

 با استفاده از گاو آهن  وندار با مشقت فراواصورت سنتي بود و شخم اراضي شيب

 و معموال هم در جهت عمود بر آنچنان گستردگي نداشت و شدبومي انجام مي

دار و حتي با آمدن تراكتور به عرصه، اراضي شيبولي ، شدانجام ميشيب زمين 

 و به دليل تپه ماهورها كه قبال مرتع و يا بيشه زار بودند تبديل به زراعت گرديد

 هر شود عموما در جهت شيب زمين شخم زده مي،اكتورترس از چپ شدن تر

اي از علل اگر چه بخش عمده . فرسايش خاك سير سعودي پيدا كرده استسال

  مسائل اقتصاديفقر ناشي ازبايد در   را  طبيعياراضي تخريب و سوء مديريت

هاي فني كارشناسان و مروجان به توصيهكشاورزان  توجهعدم  جستجو كرد اما

تناسب هم خوردن تعادل اكولوژيكي بين موجب به   منابع طبيعيي و كشاورز

الگوي  نبودن  نيز ديگراز طرفي .گرديده استزراعي  اراضي و نوع محصوالت

، مسائل را دو چندان كرده خصوصاين  ناكافي بودن تحقيقات كاربردي در ،كشت

 كه در 2 و 1سنابل  هاي اجراي طرح  كهبرنامه صحيح باعث شدنداشتن است، 

شد عقيم زمان جهاد سازندگي توسط كميته كشاورزي در اراضي ديم اجرا مي

 ذخيره نزوالت آسماني و مانند يي، لذا توجه به حفاظت خاك، اجراي طرح هاماندب

   .استكشاورزي امروز خاك ضرورت انكارناپذير كاهش تخريب 
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  مقدمه

 كهرار دارد بخش اعظم اراضي كشور ما در مناطق خشك و نيمه خشك ق

دار بودن اين گونه دليل شيبه به كشت ديم اختصاص داده شده است، با عموم

فرسايش خاك  موجب شيب زمين اراضي و شخم ساالنه به ويژه شخم در جهت 

نوسان بارندگي از طرف ديگر  .شودتر شدن اراضي مينهايت ضعيفدر سطحي و 

 را تحت محصوالتآن توليد اي است كه پوشش گياهي و به تبع  از عوامل عمده

 و يا بودهبارندگي كاهش هاي خشك كه معموال  دهد، در سال يتأثير قرار م

ه شدت كاهش يافته و يا به زارها صدمه ديده و توليد بپراكنش مناسبي ندارد، ديم

زارها و همچنين منظور بهينه نمودن توليد علوفه در ديمه  ب.رودكلي از بين مي

اي مرتعي مانند اسپرس، كشت گياهان علوفهبايد به ش خاك، جلوگيري از فرساي

صورت كشت مخلوط و يا ه بجو كوهي، گندمي و علفيونجه ديم، گون علفي، 

كشت نواري عمود بر ( داركشت خالص با رعايت اصول كاشت در اراضي شيب

هاي مذكور از اجزاي تشكيل كه گونه با توجه به اين. اقدام نمود) جهت شيب

هاي اين توان از پتانسيلباشند، ميويژه در نواحي كوهستاني ميه ه مراتع بدهند

  .زارها استفاده نمودخوبي در ديمه ها بگونه

  

 آماده كردن بستر كاشت

 موفقيت وآماده كردن بستر كاشت نخستين مرحله اقدام عملي بذركاري است 

ابتدا گياهان  .آن بستگي داردم تا حد زيادي به چگونگي انجادر بذركاري 

شود، اگر شيب زمين كمتر نامطلوب حذف و خاك بستر براي نفوذپذيري آماده مي

سره انجام شود قبل كشت با گاوآهن قلمي شخم  است و كشت يكدرصد 15از 

زده شود، بايد احتياط رعايت گردد تا در حد ممكن از به هم خوردن خاك 

 )درصد 15باالي (ر باشد دادر صورتي كه كشت در زمين شيب. جلوگيري شود
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 به نحوي .احداث شود به فواصل معين منطبق بر خطوط تراز) شيار( فارو بايد ابتدا

كه جهت فاروها عمود بر جهت شيب زمين بوده و خاك كنده شده در سمت پائين 

بدون گياهان نامطلوب،  بستر كاشت با خاك دست نخورده. دست ريخته شود

   . بذر خواهد بودبهترين محيط براي جوانه زدن

  
  هاي گياهي قابل توصيهگونه

 Onobrychis sativa   اسپرس
  نياز اكولوژيكي

به ويژه در نواحي كوهستاني سازگار اين گونه به شرايط آب و هوايي مختلف 

هاي لومي تا لومي شني  در خاك.ها استزار متحمل به خشكي ديميبوده و گياه

-  ميلي250-500و در مناطق با بارندگي  با زهكش خوب 7-8 حدود pHرسي با 
كند ولي نسبت به غرقاب شدن و باال بودن سطح آب متر به خوبي رشد مي

 تا -20 دمايي دامنهزيرزميني حساس است، اسپرس نسبت به سرما مقاوم بوده و 

  .كندبه خوبي تحمل ميگراد را  درجه سانتي– 38

  كاشت

يه وخيز با شيب مناسب و تهلبستر كاشت اين گياه بايد داراي خاك حاص

هاي ايران آهكي هستند، اسپرس به خوبي در مطلوب باشد و از آنجا كه اكثر خاك

پاش و يا توسط ماشين بذرافشان صورت دسته  ب آنكند كشتآنها رشد مي

 متر و ميزان بذر مصرفي سانتي5/2 تا 5/1پذير است، عمق مناسب كاشت امكان

 كيلوگرم نيز گزارش 100 كيلوگرم است ولي تا 60 تا 50 در شرايط ديم در هكتار

زني حساس به سرما است لذا در زمان جوانهاسپرس كه  با توجه به اين. شده است

تواند در در مناطق معتدل با پراكنش بارندگي طوالني بهاره، زمان استقرار گياه مي

گي در بهار پراكنش بارنددر مناطق سرد كوهستاني كه معموال بهار باشد ولي 

  . موسمي باشدهايبارندگييزه قبل از ي بهتر است كشت به صورت پا.محدود است
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  داشت

هاي تثبيت كننده رهگاي خانواده بقوالت كه داراي معموال در گياهان علوفه

شود، ولي توصيه نمي نيتروژنهستند، مصرف كودهاي در ريشه خود نيتروژن 

هاي ريشه  در گرههمزيستهاي و باكتري  بودهضعيف زارها عموماچون خاك ديم

براي  نيتروژن متعادل كود مصرف در نتيجه .باشنديا غيرفعال مي گياهان كم و

و  نيتروژنهاي تثبيت كننده  باعث القاء تشكيل گرهبوده ورشد اين گياه مفيد 

 كيلوگرم در هكتار كود 50 حدود شود توصيه مي.افزايش عملكرد گياه گردد

 از )استقرار گياهان(سال  مدت يكمصرف شده و تا  هنگام كاشت نيتروژن در

  .اري گردددورود دام به داخل مزرعه خود

 برداشت

جهت ذخيره براي برداشت به دو صورت چراي مستقيم دام و برداشت علوفه 

شود،  بهترين زمان چراي اسپرس توسط دام  قبل از مرحله فصول ديگر انجام مي

 زيرا در اين مرحله از رشد، مقدار پروتئين .باشده ميگلدهي و خشبي شدن گيا

موجود در علوفه آن نسبت به ساير مراحل رشدي گياه بيشتر است و از نظر تغذيه 

  .داردي زيادها اهميت دامبراي 

  

 Astragalus brachyodontus      گون علفي
  اكولوژيكينياز 

 ودايمي  با فرم زيستي ايهاي پهن شانهها با برگاز تيره لگومگياهي است 

 ي گياه، بودهكوهستانيبند و  مناطق ميان نواحي ويژه گون علفيهاي قوي،ريشه

هاي لومي تا لومي شني رسي با ها است، در خاكزارمتحمل به خشكي در ديم

pH متر به  ميلي250- 450 با زهكش خوب و در مناطق با بارندگي 6- 8 حدود

ين ، اگيردخوراكي مورد چراي شديد قرار ميخوشدليل ه بكند ولي خوبي رشد مي
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گراد را  درجه سانتي+ 40 تا - 20 دمايي دامنه نسبت به سرما مقاوم بوده و ،گونه

  .كندبه خوبي تحمل مي

  كاشت

 و  درصد20 تا 15خيز با شيب بستر كاشت اين گياه بايد داراي خاك حاصل

 ين نوع گونران آهكي هستند، اهاي اييه مطلوب باشد و از آنجا كه اكثر خاكوته

پاش و يا توسط ماشين صورت دسته كند، كشت ببه خوبي در آنها رشد مي

متر و ميزان بذر  سانتي5/1 تا 1 عمق مناسب كاشت .پذير استبذرافشان امكان

 تا 20 پاشصورت دسته ب  ودر هكتار كيلوگرم 6 تا 5كار با ماشين رديفمصرفي 

زني حساس به سرما در زمان جوانهاين گياه كه  جه به اينبا تو.  كيلوگرم است30

است لذا در مناطق معتدل با پراكنش بارندگي طوالني بهاره، زمان استقرار گياه 

 پراكنش بارندگي در مناطق سرد كوهستاني كه معموال ولي .تواند در بهار باشدمي

 هايندگييزه قبل از باريدر بهار محدود است بهتر است كشت به صورت پا

  .موسمي باشد

  داشت

 صرف عميق بوده و سال اول كاشت بيشتر  داراي سيستم ريشهاين گونه

برداري در سال اول  از بهره بايد، در نتيجهشودتقويت و توسعه ريشه عمل مي

- ضعيف و باكتري زارها عموما چون خاك ديماري شود، از نظر تقويت گياه،دخود
يا  كنند كم ون به صورت همزيست زندگي ميهاي ريشه گياهاهاي كه در گره

براي رشد بهتر اين گياه نيتروژنه در نتيجه مقدار متعادل كود .باشندغيرفعال مي

-ميهاي تثبيت كننده و افزايش عملكرد گياه مفيد باشد و باعث القاء تشكيل گره
  . دشو كيلو گرم در هكتار كود نيتروژن در هنگام كاشت توصيه مي50 حدود .گردد

 برداشت

شود،  برداشت به دو صورت چراي مستقيم دام و يا برداشت علوفه انجام مي

 ل بذركيتش از مرحله گلدهي و بعد ، توسط دامگون علفيبهترين زمان چراي 
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  مقدار پروتئيني وكخورا از خوش،هر چند در مرحله شروع گلدهيباشد مي

ي بذر براي كخورار و خوشار است ولي به جهت اهميت توليد بذردبيشتري برخو

  .نسبت به ساير مراحل اهميت داردو يا برداشت علوفه بعد از گلدهي  ، چرادام

  

   Medicago sativa قره يونجه

  نياز اكولوژيكي

هاي مختلف مرطوب، نيمه مرطوب و نيمه اي از اقليماين گونه در گستره

اه متحمل به به ويژه در نواحي كوهستاني سازگار بوده و يك گيخشك سرد 

، كاهش حتي در زير پوشش برفبه طوري كه ها است، زارخشكي و سرما در ديم

خيز و  حاصلهايخاك دراين گياه  .كندتحمل مي گراد درجه سانتي-40دما را تا 

متر به خوبي  ميلي750تا 300 در مناطق با بارندگي مناسب،با زهكش دار آهك

هاي رسي خيلي سفت محصول  زميندر اراضي سنگالخ وكند ولي رشد مي

  .چنداني ندارد

  كاشت

ه كردن بستر كاشت شامل شخم عميق، ديسك، هرس و اد آمعمليات

خيز با شيب مناسب و تهويه خاك حاصلنياز به ، اين گياه باشدني ميزغلطك

هاي ايران آهكي هستند، يونجه به خوبي در  و از آنجا كه اكثر خاكداردمطلوب 

پاش و يا توسط ماشين بذرافشان صورت دسته بآن  كشت .كندآنها رشد مي

 1 حدود  وكار متناسب با بافت خاك با دستگاه رديف عمق كاشتپذير است،امكان

 كيلوگرم 12 تا 10 سانتي متر و ميزان بذر مصرفي در هكتار در شرايط ديم 2تا 

ارش شده  كيلو گرم در هكتار نيز گز25 تا 20 دست پاش تا در روشاست ولي 

زني حساس به سرما است لذا در  در زمان جوانه اين گياهكه با توجه به اين. است

تواند در مناطق معتدل با پراكنش بارندگي طوالني بهاره، زمان استقرار گياه مي
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 براي ايجاد .شود كشت به صورت خالص يا مخلوط انجام ميا و ضمنبهار باشد

  .تر است كشت مخلوط مناسب،چراگاه

  داشت

هستند،  نيتروژنهاي تثبيت كننده  داراي سيستم ريشه با كرههايونجهمعموال 

زارها عموما شود، ولي چون خاك ديمتوصيه نمينيتروژنه  مصرف كودهاي لذا

هاي ريشه گياهان به صورت همزيست ي كه در گرهيهاو باكتريهستند ضعيف 

مقدار متعادل براي اين كه جه  در نتي.باشنديا غيرفعال مي كنند كم وزندگي مي

هاي براي رشد بهتر اين گياه مفيد باشد و باعث القاء تشكيل گرهنيتروژنه كود 

 كيلوگرم در هكتار كود 50 حدود .تثبيت كننده و افزايش عملكرد گياه گردد

تا استقرار (سال  مدت يكه بهمچنين . گرددنيتروژن در هنگام كاشت توصيه مي

  .داري گردددام به داخل مزرعه خو از ورود د)گياهان

 برداشت

 چراي مستقيم دام و برداشت علوفه جهت ذخيره براي :برداشت به دو صورت

 از بعد ، توسط داميونجه ديمشود، بهترين زمان چراي فصول ديگر انجام مي

 زيرا در اين مرحله، مقدار ،باشدخشبي شدن گياه ميقبل از مرحله گلدهي و 

 علوفه آن نسبت به ساير مراحل گياه بيشتر است و از نظر پروتئين موجود در

  .دارد بيشتري ها اهميتدامبراي تغذيه 

  

 Agropyron trichophorum  پرزدارعلف گندمي
 نياز اكولوژيكي

اين گونه از گندميان علفي چندساله، سبز متمايل به زرد، يا سبز متمايل به 

 50-80، راست قامت، به ارتفاع دار، ساقه متعددآبي، با ريزم رونده و جوش

 استپينيمه مراتع مهم گندميان علف مرتعي جز اين گونهباشد، مي مترسانتي

 براي حفاظت خاك ،، چون داراي ريزوم است، افزون بر توليد علوفهباشدمي ايران
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 در بوده و سرماي و خشكي به مقاوم ياد شده گونه ،گيردمي نيز مورد استفاده قرار
 اين گياه. كندمي رشد مترميلي 450تا 250 ساليانه حداقل بارندگي اب مناطقي

درجه + 40 تا -18 در دماي نموده و تحمل را مترميلي 250 تا بارندگي حداقل

 ،آذرنيوند و همكاران ؛ 1382 ،مصداقي(د كندگراد را به خوبي تحمل ميسانتي

1387(.   

 كاشت

ند، اين نوع گياه به خوبي در آنها هاي ايران آهكي هستاز آنجا كه اكثر خاك

صورت ه  كشت بشود، تجديد حيات آن از راه بذر و ريزوم انجام ميكند،رشد مي

 5/1عمق مناسب كاشت . پذير استپاش و يا توسط ماشين بذرافشان امكاندست

 كيلوگرم در هكتار 10 تا 8متر و ميزان بذر مصرفي با ماشين رديف كار  سانتي2تا 

در مناطق سرد كوهستاني كه .  كيلوگرم است30 تا 20پاش ت دستصوره و ب

  ويزهيپراكنش بارندگي در بهار محدود است بهتر است كشت به صورت پا معموال

  .موسمي باشدهاي قبل از بارندگي

  داشت

اين گياه به چراي زودهنگام حساس است، بنابراين با اعمال مديريت صحيح 

 براي .شود كوتاه مدت به سرعت بازسازي ميهايمانند چراي تناوبي و قرق

 كيلوگرم در هكتار كود نيتروژن در هنگام كاشت 50افزايش عملكرد گياه حدود 

 از ورود دام به )تا استقرار گياهان (سال نيز مدت يكه  ب هچنينگردد،توصيه مي

  .داري گردددداخل مزرعه خو

 برداشت

ام و برداشت علوفه جهت برداشت اين گياه به دو صورت چراي مستقيم د

شود، بهترين زمان چراي توسط دام قبل از ذخيره براي فصول ديگر انجام مي

 زيرا در اين مرحله از رشد، مقدار .باشدمرحله گلدهي و خشبي شدن گياه مي

پروتئين موجود در علوفه آن نسبت به ساير مراحل رشدي گياه بيشتر است و از 
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بعد از گلدهي و بذردهي خشبي شده .  بيشتري داردها اهميتنظر تغذيه براي دام

  .  تمايل كمتري به چراي آن دارندهاو دام

 
 Agropyron tauri  علف گندمي

 نياز اكولوژيكي

 داراي  بوده واين گياه از گندميان علفي چندساله، مقاوم به سرما و يخبندان

 مرتعي جز دواني گسترده است، اين گونهريشه قوي و فشرده و سيستم ريشه
به همراه گسترده اي باشد، سيستم ريشهمي ايران استپينيمه مراتع مهم گندميان

 گونه. حائز اهميت استتاج پوشش، افزون بر توليد علوفه، براي حفاظت خاك نيز 
 تا - 20دارد به طوري كه دماي مقاومت  زمستان سرماي و خشكي به ياد شده

 حداقل بارندگي با مناطقي در .كند ميگراد را به خوبي تحملدرجه سانتي+ 40

 خاك نيمه و) 1387 ،آذرنيوند و همكاران (كرده رشد مترميلي 500 تا 300 ساليانه

عميق تا عميق، بافت متوسط، اندكي آهكي، بدون شوري و خاصيت قليايي و گچ 

   .)1383شاد، (پسندد را مي

 كاشت

 هاي فرسايش يافتهدار و سنگالخي و خاككاشت اين گياه در اراضي شيب

 فرسايش يافته و ،هاي اراضي زراعي ديماز آنجا كه اكثر خاك .پذير استامكان

كند، تجديد حيات آن  اين نوع گياه به خوبي در آنها رشد مي لذا هستند،يسنگالخ

پاش و يا توسط ماشين بذرافشان صورت دسته شود، كشت باز راه بذر انجام مي

متر و ميزان بذر مصرفي با  سانتي2 تا 5/1اسب كاشت  عمق من.پذير استامكان

 كيلوگرم 20پاش تا صورت دسته  كيلوگرم در هكتار و ب8 تا 6كار ماشين رديف

 پراكنش بارندگي در بهار محدود است در مناطق سرد كوهستاني كه معموال. است

  .موسمي باشدهاي قبل از بارندگيو يزه يبهتر است كشت به صورت پا
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  داشت

 به چراي زودهنگام حساس است، بنابراين  همانند علف گندمي پرزداراين گياه

هاي كوتاه مدت به سرعت باز با اعمال مديريت صحيح، مانند چراي تناوبي و قرق

 كيلوگرم در هكتار كود 50براي افزايش عملكرد گياه حدود . شودسازي مي

تا  (سال نيز دت يكمه بهمچنين گردد، نيتروژن در هنگام كاشت توصيه مي

  . از ورود دام به داخل مزرعه خوداري گردد)استقرار گياهان

 برداشت

-برداشت اين گياه به دو صورت چراي مستقيم دام و برداشت علوفه انجام مي
بهترين زمان چراي توسط دام قبل از مرحله گلدهي و خشبي شدن گياه . شود

وتئين موجود در علوفه آن نسبت به  زيرا در اين مرحله از رشد، مقدار پر.باشدمي

ها اهميت بيشتري ساير مراحل رشدي گياه بيشتر است و از نظر تغذيه براي دام

تمايل كمتري به چراي آن ها  خشبي شده و دام،بعد از گلدهي و بذردهي. دارد

  . دارند

  

 Festuca sulcataعلف فستوك 

 نياز اكولوژيكي

 پراكنش زياد در واي با ارزش علوفه  از گندميان چندساله علفيگونهاين 

مناطق كوهستاني كشور است كه به صورت گونه غالب يا همراه در تركيب 

استپي با اقليم هاي نيمهدر رويشگاه. شودپوشش گياهي مراتع ييالقي مشاهده مي

متر و متوسط دماي  ميلي650 تا 350نيمه خشك تا نيمه مرطوب با بارندگي بين 

گراد، و دوره  درجه سانتي- 30گراد، حداقل مطلق دماي رجه سانتي د5/11 تا 5/4

 در مراتع نيمه استپي استان .كنديخبندان به نسبت طوالني به خوبي رشد مي

 در ،حضور دارند ارتفاعي باالتر آن هدر محدود  F. ovina گونه اردبيل همراه با 

جوانشير، (ي دارند گير حضور چشم) متري3800 تا 3200 ارتفاع  (مراتع سبالن
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هاي اين گياه، سازگاري زياد با محيط، مقاومت  از ويژگي،).1392شريفي،  ؛ 1368

گالخي با مواد آلي كم است، از اين رو به به سرما، يخبندان، خشكي و اراضي سن

  .شودبه عنوان كم توقع ترين گياه محسوب مي

  كاشت

 pHلومي رسي با ك دار و سنگالخي با خاكاشت اين گياه در اراضي شيب

زارهاي مرطوب عدم حضور آن در چمن .پذير استامكان قليايي 5/8 تا 5/6برابر 

از آنجا كه اكثر . علت ضعف بردباري آن نسبت به غرقابي قابل توجيه استه ب

 هستند، اين نوع گياه به يهاي اراضي زراعي ديم فرسايش يافته و سنگالخخاك

ه شود، كشت بيد حيات آن از راه بذر انجام ميكند، تجدخوبي در آنها رشد مي

عمق مناسب . پذير استپاش و يا توسط ماشين بذرافشان امكانصورت دست

 6 تا 5كار متر و ميزان بذر مصرفي با ماشين رديف سانتي5/1 تا 6/0كاشت 

در مناطق سرد .  كيلوگرم است20پاش  تا صورت دسته كيلوگرم در هكتار و ب

 پراكنش بارندگي در بهار محدود است بهتر است كشت به معموالكوهستاني كه 

  . موسمي باشدهاي قبل از بارندگي ويزهيصورت پا

  داشت

در به چراي زود هنگام حساس است، بنابراين در مرحل اوليه رشد اين گياه 

براي افزايش عملكرد گياه حدود . شود مياعمال قرق هاي كوتاه مدت سال اول

ه  بهمچنين. گرددهكتار كود نيتروژن در هنگام كاشت توصيه مي كيلوگرم در 50

  .اري گرددد از ورود دام به داخل مزرعه خود)تا استقرار گياهان( سال مدت يك

 برداشت

-برداشت اين گياه به دو صورت چراي مستقيم دام و برداشت علوفه انجام مي
در  ،باشد مي آن و بعد از مرحله گلدهيدرشود، بهترين زمان چراي توسط دام 

برداري  به صورت چراي مستقيم دام بهرهدار و سنگالخي بهتر استاراضي شيب

  .گردد
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  هاي فني توصيه

اي مرتعي مزاياي گياهان علوفه كشت مخلوط خشكدر مناطق نيمه �

ي نظير يهاگي ويژ، در كشت مخلوطزيرا ،بيشتري نسبت به كشت خالص دارد

فات و بيماري، عدم ايجاد نفخ در دام و سازگاري مقاومت به خشكي، مقاومت به آ

 عالوه بر توليد علوفه، توليد بذر نيز ، اما اگر هدف.هاي مختلف وجود داردبا خاك

   .گرددباشد كشت خالص توصيه مي

ميانگين   معموالكه ) متري1800 تا 1000 ( ارتفاعات ميانيدر مناطق �

 درصد 20 تا 10و شيب اراضي بين متر  ميلي450 تا 350ساالنه آن بين  بارندگي

 اقدام به ها همراه با گندمياناي مرتعي لگومتوان گياهان علوفه ميمتغيير است،

 ،كه معموال خاك كم عمق ،فوقانيهاي مرتعي ارتفاعات رويشگاهكشت نمود، در 

هاي گندميان دارد، كاشت گونه محدوديت دما وجود بابارندگي زياد   وسنگالخي

 و   Agropyron trichophorum،Agropyron tauriسرما مثل مقاوم به 

Festuca sulcata  شودتوصيه مي.  

اي مرتعي مقاوم به سرما و خشكي در اراضي ديم گياهان علوفهكاشت  �

 بارندگي درآمد حاصل از توليد علوفه بيش از غالت ديم نرمالشرايط دار در شيب

عنوان چراگاه قابل استفاده ه ا نيز بهاست، در شرايط كمبود بارندگي و خشكسالي

 .خواهد بود
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