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   منابع طبیعی شماره 80، پاییز 1387

چکيد	ه
	در	این	تحقيق	سازگاري	و	استقرار	7	گونه	مرتعي	در	مراتع	تنگ	الیبيد	یزد	بررسي	شد.	بذر	این	گونه	ها	در	تاریخ	آبان	
ماه	س�ال	1380	كشت	شدند.	آماربرداري	به	مدت	4	سال	انجام	)1383-1380(	سپس	سه	منطقه	براي	كاشت	با	شرایط	
آب	و	هوایي	مش�ابه	انتخاب	شد)س�ه	تکرار(.	بررسي	در	قالب	طرح	آزمایش�ي	بلوک	كامل	تصادفي	با	هفت	تيمار)هفت	
گونه(	به	اجرا	در	آمد.	هر	گونه	در	چهار	ردیف	با	فاصله	ردیف	1	متر	و	طول	خط	كشت	40	متر	كشت	گردید.	فاصله	بين	
كپه	ها	روي	هر	خط	كشت	70	سانتي	متر	در	نظر	گرفته	شد.	نتایج	بررسی	های	انجام	شده	نشان	داد	كه	درصد	جوانه	زني	
و	استقرار	گونه	ها	در	تکرارهاي	مختلف	و	تيمارها)گونه	ها(	در	سطح	5	درصد	معني	دار	است)0/05	p>(.	تکرار	1	با	تکرار	
	Medicago	و	Secale ceremont	و	Hordeum fragile	هاي	گونه	و	بود	داري	معني	اختالف	داراي	آماري	نظر	از	2و3

sativa	نسبت	به	بقيه	گونه	ها	داراي	اختالف	معني	داري	مي	باشند.

	Hordeum fragile،	Secale ceremont ،	Medicago sativa	،یزد	الیبيد،	تنگ	استقرار،	سازگاري،	ي:	كليد	كلمات

بررسي سازگاري هفت گونه مرتعي در مراتع تنگ اليبيد يزد

•	علي	بمان	ميرجليلي	
کارشناسارشدمرتع	داري
•	شهره	نيکخواه	
عضوهیئتعلميمرکزتحقیقاتکشاورزيومنابعطبیعيخراسان
تاریخ د ریافت: مرداد ماه 1386    تاریخ پذیرش: دي ماه 1386
Email:ha.mirjalili@gmail.com  
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مقدمه
باتوجهبهشرایطاقلیميکشورایرانمراتع،تمامعلوفهموردنیازدام	های
وابس��تهراتامیننمی	کنددرنتیجهداممازادموجبتخریبمراتعشده
اس��ت.عدمتع��ادلبینتع��دادداموعلوفهمراتعباعثازدس��ترفتن
س��رمایه	هايپایهازقبیلآبوخاكکشورمی	گردد.بنابرایناحیامراتع

ضروریمی	باشد.
بدی��نمنظورالزماس��تتاگونه	هايعلوفهمناس��بمعرف��يگردند.در
زمینهس��ازگاريواس��تقرارگونه	هاکارهايزیاديصورتگرفتهازجمله
صیاديدربررس��يس��ازگاريوتولیدعلوفه14گون��هعلوفهمرتعيدر
Agropyronهاي	منطقهنیمهاس��تپيفیروزکوهنتیجهگرفتکهگونه
intermediumوAgropyron desertorumبیش��ترینمق��دار
Arrhenatherumهاي	اندوگونه	علوفهرادرواحدسطحتولیدنموده
از elatius, elongatum,Secale montanum Agropyron
Bromus tomentellusشادابيبیش��تريبرخورداروش��ادابيگونه
درکش��تچاله	ايدرمقایسهباکش��تمعموليبیشتربود)2(.سندگل
وکالتهعربيطيپژوهش��يکهبهمنظوربررس��يس��ازگاريگونه	هاي
مرتع��يوعلوفه	ايدراراضيودی��مزارروي10گونهمرتعيوعلوفه	اي
انج��امدادن��دنتیج��هگرفتندک��هگونه	هايم��وردمطالع��هگراس	هاو
لگوم	هادرس��بزکردنمش��كلينداش��تهوبهراحتيمس��تقرميشوند.
Agropyron elongatum.وSecale ceremontیونجه	هاواسپرس
ازس��ازگاريخوبيبرخورداربودند)Vogel.)3وJensonسازگاري55
گون��هو100اکوتیپگندمی��اندایميازجملهگونه	ه��اواکوتیپ	هاي
و Agropyron cristatum و Agropyron desertorum
Hordeum bulbosumراجهتتعییندرصدزنده	مانيوتولیدعلوفه
درش��رایط500تا600میلیمتربارندگيس��االنهودمايحداقل40-و
حداکثر40+درجهس��انتي	گرادبهمدت3س��الموردبررسيقراردادند
واعالمداش��تندکهدرسالس��ومزنده	مانيسهگونهفوقواکوتیپ	هاي
آنها66تا100درصدبودهاس��ت)Cooper.)9وHyderیازدهگونه
AgropyronوAgropyron desertorumمرتعيگراسازجمله

cristatumوAgropyron elongatumراب��هم��دت5س��الدر
ارتفاع1500مترازس��طحدریاودرخاكلومي-رسيبابارندگيحدود
300میلي	متردرغرباورگانموردبررس��يقراردادندونتیجهگرفتند
کههمهگونه	هايموردبررس��يازجملهگونه	هايفوقازسازگارينسبتا

خوبيبرخوردارند)6(.

مواد	و	روش	ها
موقعيت	و	شرایط	محل	بررسي

منطقهتنگالیبیدواقعدرجنوبغربيش��هریزد،بخشيازآبخیزبزرگ
حوزهآبریزدشتیزد-اردکانميباشد.مساحتاینمنطقهبالغبر63000
هكتاراستکهحدود6455هكتارآناراضيزراعي)باغاتمیوهومزارع(
ومسكونيبودهوبقیهرامراتعتشكیلميدهد.اقلیمدرارتفاعاتمنطقه
نیمهخش��كوس��ردودردشتخشكوسرداس��ت.دراینحوزه20
تیپگیاهيتش��خیصدادهشد،متوسطدرصدپوششآنهاازحداقل6
درصدتاحداکثر34درصدمتغیرميباشد،پوششگیاهيمنطقهعمدتاً
ازن��وعگیاهانبوتهايوچندس��الهبودهوکمترگی��اهعلفيوگراسها
وج��وددارد.حوزهتنگالیبیددرمنتهيالیهجنوبش��رقيحوزهآبخیز
میانكوهودرمختصات'54o17درجهتا'54o23درجهطولشرقيو
'31o26درج��هت��ا'31o33درج��هعرضش��ماليقرارگرفتهاس��ت.
قس��متاعظمحوزهرامناطقکوهستانيتشكیلميدهد.ارتفاعازسطح
دریا1820مترمیباش��د)5(.براس��اسمطالعاتموج��ودمقداربارش
از120ت��ا360میل��يمترمتغیربودهومیزانبارشمتوس��طحوزهبه
روشخط��وطهمبارانبرابر230میليمترميباش��د،بیش��تریندرصد
بارندگ��يب��هترتیببهماههاياس��فند،دي،بهم��ن،آذروفروردینماه
اختصاصداش��تهوماهتیربهعنوانخش��كترینماهبهشمارميرود،از
نظرتوزیعفصلي21/5درصدبارشدرپاییز،53/3درصددرزمس��تان،
25درص��ددربهارو2درصددرتابس��تانریزشدارد،بیش��تریندرجه
حرارتمربوطبهتیرماهباحداکثرمطلق35درجهس��انتيگرادوحداقل
آنمربوطبهبهمنماهباحداقلمطلق15�درجهس��انتيگرادميباش��د

.)5(

Pajouhesh & Sazandegi No:80 pp: 144-148

Seven range plants adaptation in ranges of Tang laybid yazd province
By:Mirjalili A.B. and Nikkhah Sh.
In this research investigated adaptation and establishment Seven range plants and seeds cultivated in date October 
2001 and statisticed for 4 years (2001-2004). Then selected 3 site for cultivate to similar climate (3 replications). This 
study do to randomized complete blocks design to seven treatments.seed of the species were planted on 4 rows that 
aparted 1 meter each other and 40 meters length lines aparted 70 centimeters each other. results analyzed to Duncans 
test and showed that percentage germinate and establishment of species in different replications and treat ments was 
significants(p<0.05). also replication 1 to 2 and 3 was significant and range plants Hordeum fragile, Medicago sativa 
and Secal ceremont to ward reminant range plants were significants (p<0.05).

Key words: Adaptation, Establishment, Tang laybid, Hordeum fragile, Secale ceremont, Medicago sativa
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روش	بررسي
ابت��داب��ذر7گونهعلوفهمرتع��يتهیهودرتاریخآبانماهس��ال1380
کشتش��دند.آماربرداريبهمدت4سالانجام)1383-1380(،سپس
س��همنطقهبرايکاش��تباشرایطآبوهوایيمش��ابهانتخابشد)سه
تكرار(.اینبررس��يدرقالبطرحآزمایشيبلوكکاملتصادفيباهفت
تیمار)هفتگونه(بهاجرادرآمد.هرگونهدرچهارردیفبافاصلهردیف

1متروطولخطکش��ت40مترکش��تگردید.فاصلهبینکپههاروي
هرخطکش��ت70س��انتيمتردرنظرگرفتهش��د)4(کهرويهرردیف
50کپهودرکل200کپهبرايهرگونهکشتگردید،درسالپنجماز
SASدادههايموردآزمایشتجزیهوتحلیلآماريبااستفادهازنرمافزار
وآزموندانكندرس��طح5درصدانجامش��د.صفاتموردبررسيشامل

جوانهزنيودرصداستقراربود.

جدول	1-	متوسط	بارندگي	ساالنه	منطقه	مورد	مطالعه

جدول	2-	درصد	جوانهزني	گونههاي	كشت	شده	در	تکرارهاي	مختلف

جدول3-	درصد	استقرار	گونههاي	كشت	شده	در	تکرارهاي	مختلف

خط	تيره:	عالمت	سبز	نکردن
صفر:	عالمت	خشکيدگي

سال1383138213811380میانگین

بارندگي)میلیمتر(238215245230265

********تكرار1تكرار2تكرار3

گونههايکشتشدهتعدادکپهکشتشدهدرصدجوانهزنيتعدادکپهکشتشدهدرصدجوانهزنيتعدادکپهکشتشدهدرصدجوانهزني
452001820095200Agropyron elongatum

-2004520080200Bromus tomentellus

352001520025200Secale ceremont

-200-20013200Bromus inermis

552009220056200Hordeum fragile

6520010020098200Medicago sativa

72006520020200Onobrychis gaubae

********تكرار1تكرار2تكرار3

گونههايکشتشدهتعدادکپهکشتشدهدرصداستقرارتعدادکپهکشتشدهدرصداستقرارتعدادکپهکشتشدهدرصداستقرار
402001220090200Agropyron elongatum

-2004020080200Bromus tomentellus

25200020020200Secale ceremont

-200-20010200Bromus inermis

402008020050200Hordeum fragile

652009020095200Medicago sativa

02006020015200Onobrychis gaubae
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نتایج
جدول	4-	نتایج	حاصل	از	تجزیه	واریانس	درصد	جوانهزني	و	استقرار	گونهها

جدول	5-	مقایسه	ميانگينهاي	تکرارها	و	گونههاي	مورد	بررسي

سطحاحتمال)p(میانگینمربعاتدرجهآزاديمجموعمربعاتمنابعتغییرات

1958/12874/80/035تكرار

4852/46958/90/042تیمار

1302/212149/5خطا

20کل

**************************میانگین

86/8b1تكرار

61/1a2تكرار

54/5a3تكرار

35/7bAgropyron elongatum

25/4bBromus tomentellus

68/6aSecale ceremont

32/3bBromus inermis

56/6aHordeum fragile

88/8abMedicago sativa

45/5bOnobrychis gaubae

نتای��جحاصلازجدولتجزی��هواریانس)4(نش��انداددرصدجوانهزنيو
استقرارگونههادرتكرارهايمختلفوتیمارها)گونهها(درسطحخطاي5
درصدمعنيداراست)p<0/05(.همچنینجدولمقایسهمیانگین)5(نشان
ميده��دکهتكرار1باتكرار2و3ازنظرآم��اريداراياختالفمعنيداري
ميباش��ندوگونهه��ايHordeum fragileوSecale ceremontو
Medicago sativaنس��بتب��هبقیهگونهه��اداراياختالفمعنيداري

ميباشند.

بحث	و	نتيجهگيري
نتای��جآزمای��شنش��انداداس��تقرارگونهه��ایceremont  Secaleو
Medicago sativaوHordeum fragileبهت��رازس��ایرگونههابود.
Medicago sativaبهترینرش��دراداش��ت.ایننتای��جبانتایجصیادي
مطابقتدارد)2(.درموردجوانهزنیودرصداس��تقرارگونههادرتكرارهاي
مختلفمش��اهدهش��دکهدرهرتكراردرهرس��الاس��تقرارتعدادگونهها
کمترش��دهبطوریکهگون��هBromus inermisدرس��الهايبعددر

تمامتكرارهاازرش��دخوبيبرخ��وردارنبود،ایننتایجب��انتایجVogelو
Jensonمطابقتدارد)9(اینمحققانس��ازگاري55گونهمرتعيرامورد
بررس��يقراردادهواعالمداشتندکهدرس��الهايسومتنها3گونه66تا
100درصدمس��تقرشدنددراینتحقیقدوگونهBromus inermisو
10Secaleceremontت��ا25درص��ددرس��الهايمختلفاس��تقرار
یافتهاند.علتکاهشبعضيگونههارقابتگونههايبوميوش��رایطاقلیمي
وخ��اكمنطقهبودهاس��ت.باتوجهبهاینكهبارندگيدرهرس��النس��بتاً
مناس��ببودهاس��تقرارگونههابیشترمدیونبارندگياس��تبااینتوضیح
کهمتوس��طبارندگیدردورهآماری20س��اله235میلیمترمیباشد)5(.
هرچندرقابتگونههايبوميوجودداش��تهولياثررطوبتبررقابتغلبه
یافتهاست.بطوريکهStidhamوهمكاراننهالهايحاصلازبذرگونه
Atriplex canesensرادرس��الدومموردبررس��يقراردادندونتیجه
گرفتندکهکلیهگونههايموردبررسيدرخاكهايمرطوبتراززندهماني
ورش��دبیش��تريبرخوردارند.اس��تقرارAgropyron elongatumدر
س��الهایيبابارندگي300میليمتربسیارخوبوازتولیدباالیيبرخوردار
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نمودار	1-	مقایسه	ميانگين	هاي	تکرارها	و	گونه	هاي	مورد	بررسي

بودهودرس��الهايخش��ك)150میليمتر(ازنظرتولیدبس��یارضعیف
ودرصداس��تقرارکاهشميیاب��د)7(کهایننتیجهب��انتایجCooperو
Hyderمطابق��تدارد.بنابراینگونههايموردبررس��يب��رايمناطقيبا
بارندگي200تا300میليمترجهتاصالحوتوس��عهمراتعتخریبیافته
توصی��هميگردد،کهایننتایجبانتایجSchewndimanوپیمانيفردو
هم��كارانمطابقتدارد)8،1(.ب��اتوجهبهنتایجآزمایشچنانچهگونههاي
مناسبباتوجهبهشرایطاقلیمي)میزانبارندگيالزمباتوجهبهنوعگونه(
وخاکيمنطقهانتخابگردندسازگاريودرصداستقرارآنهاموفقخواهد

بودوجهتاصالحمرتعمناسبخواهدبود.
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