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  چکیده

 منظور به است.  Papilionaceaeز تیرههاي مهم مرتعی استان هرمزگان ا یکی از گونه) Taverniera cuneifolia( گونه هرش      

  12'  29"هرمزگان) در حدود جغرافیایی  استقرار این گونه پهن برگ، این بررسی در حوزه معرف و زوجی دهگین (استانبررسی کشت و 

به مدت سه سال انجام شد. سه روش بذرکاري در فارو، بذرکاري در  1393عرض شمالی از سال  27° 46' 6"طول شرقی و   °57

تیمارهاي فرعی روش  3ب طرح پایه آماري اسپلیت پالت با تیمار اصلی تاریخ کشت و هاي آبگیر در قال پیتینگ و بذرکاري در هاللی

مانی بذور سبز شده گیاه هرش نشان داد که تیمارهاي  کاشت در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس میزان زنده

دار وجود دارد. بیشترین درصد  ار با تیمار هاللی آبگیر اختالف معنیداري ندارند اما بین این دو تیم فارو و پیتینگ اختالف معنی کنتور

  درصد زندمانی بود. 2/2درصد و کمترین مربوط به تیمار کنتور فارو با  3/33مانی در تیمار هاللی آبگیر با  زنده

  .استان هرمزگان ،بذرکاري ،هرشگونه  ،سازگاري :کلیديگان  واژه

  

  مقدمه

 و دیگر از طرف مراتع گونه این در بیشتر تولید پتانسیل بودن فراهم طرف، یک از مراتع تخریب از ناشی تولید کاهش     

 افزایش راستاي در انجام اقدامات کشور غذایی امنیت از ناشی هاي ضرورت و دامی محصوالت به کشور افزون روز نیاز همچنین

باشد.  می کشور بومی پرتولید هاي گونه تولید، کشت افزایش براي موثر راهکارهاي از نماید. یکی می ضروري را مراتع در تولید

 که نامطلوبی هاي گونه و یافته کاهش شدت به ها آن اینکه جمعیت یا و رفته بین از یافته، تخریب مراتع در اغلب ها گونه این

   .اند شده ها ن آ جایگزین شوند چرا نمی اینکه یا و گیرند می قرار دام چراي مورد کمتر

 عوامل و دیگر اقلیمی تغییرات رویه، بی هاي برداري هبهر جمله از مختلف عوامل اثر در کشور مراتع از توجهی قابل سطح      

 براي است. یافته کاهش به شدت ها آن جمعیت یا و گرفته قرار خطر معرض در مرتعی گیاهان از مهمی بخش و یافته تخریب

 و کشت هاي شیوه بهترین یافتن و هاي مناسب گونه انتخاب طریق از ها آن احیاء و اصالح مراتع، گونه این در پایداري ایجاد

 در که گیاهانی بویژه مرتعی هاي گونه کشت از طریق مراتع اصالح اساس این است. بر برخوردار اي ویژه اولویت از استقرار

 مساعد به کمک ضمن که شده کشور مراتع از بخش این رونق اند، موجب گرفته قرار آزمایش و کشت مورد متفاوت هاي عرصه

 هوایی و آب ناحیه هر در برداران بهره و دامداران درآمد افزایش و مراتع در علوفه افزایش تولید موجب ها گونه سایر رشد شدن

  شد.  خواهد

اسـت.    Papilionaceaeهاي مهم مرتعـی اسـتان هرمزگـان از تیـره     یکی از گونه) Taverniera cuneifoliai( هرش      

 10تـا   2آذین انبـوه بـا    اي، گل ها تک برگچه هاي جوان اندکی کردآلود، برگ هاي بدون کرك یا در بخش اي با شاخه گیاهی بوته
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 4تـا   1رنـگ و میـوه نیـام پایـک دار      گل ارغوانی کـم  گل با کرك پراکنده یا تقریبا بدون کرك، جام عدد گل، کاسه 20گاهی تا 

باشد، پـراکنش گیـاه در دنیـا در     خرداد می –اردیبهشت و زمان رسیدن بذر اردیبهشت -زمان گلدهی گیاه اسفند است. قسمتی

هاي فارس، هرمزگـان، کرمـان و بلوچسـتان و در اسـتان هرمزگـان در       پاکستان، هند و شبه جزیره عربستان، در ایران در استان

بندر چارك، جزیره الرك، جزیـره کـیش، بندرلنگـه، جزیـره هرمـز،       یاهو،آباد، س بشاگرد، رودان، حاجی قشم، بندرعباس،جزیره 

  .)Rechinger, 1984(است  جاسک و میناب

هـاي مختلـف    صورت گرفته است در این سال مقادیر زیادي بذر از گونه 1951در ایران تالش براي بذرکاري مراتع از سال       

هـا و در   کارشناسان و کمک کارشناسان ایرانـی در تعـداد زیـادي از ایسـتگاه     هاي غربی امریکا وارد ایران شد و بوسیله از قسمت

هـا از   ها از جملـه انـواع علـف گنـدمی     هاي مختلف کشت شد. گزارشات موجود حاکی از آن است که تعداد زیادي از گونه استان

 ,Fayazدر سال بخوبی مستقر شوند ( متر میلی 360موفقیت خوبی برخوردار بودند و توانستند در مناطق با بارندگی بیشتر از 

گونه و اکوتیپ وارداتـی کـه از    300کرنیک کارشناس مسئول بذرکاري و معرفی نباتات مرتعی از بین  1968). در سال 2013

برگ علفـی و یـک گونـه     گونه پهن 2گونه لگوم و  5گونه گراس,  13در همند مورد بررسی قرار داده بود  1967تا  1963سال 

 ,Fayazها صورت گیـرد (  را که از بقیه رفتار مرتعی بهتري داشتند را انتخاب و کشت کرد تا مطالعات بیشتري روي آناي  بوته

2013 .(Moghaddam )1998هاي دائمی در مراتع فقیر طالقان انجـام داد   هایی که در رابطه با کشت دیم یونجه ) در بررسی

کیلـوگرم در   1000نتیجه گرفت که کشت این گونه ها کمک زیادي به احیاء و اصالح مراتع نمـوده و تولیـد علوفـه را بـیش از     

علوفه کولتیوارهاي مختلف اسپرس را در شرایط دیم ارومیه، )، تولید Salari )1991و  Akbarzadehدهد.  هکتار افزایش می

کیلـوگرم در هکتـار بیشـترین و     2136با هم مقایسه نمودند، این محققان نتیجه گرفتند که کولتیوار اسپرس شهرکرد با تولیـد  

) پـنج  Akbarzadeh )2001کیلوگرم در هکتار کمترین میزان علوفه خشک را تولید کردنـد.   1217کولتیوار سبزوار با تولید 

 M. radiataهـاي   ساله را در ایستگاه حیدرلو آذربایجان غربی مورد آزمایش قرار داده و نتیجه گرفتند که گونه گونه یونجه یک

) Gasriani )1992ها برتري دارنـد.   در کشت بهاره و پاییزه به ترتیب از نظر تولید بذر و علوفه به دیگر گونه M. rigidulaو 

چهار رقم یونجه چندساله در شرایط دیم کردستان اعالم نمود یونجه همدانی از نظر عملکـرد تولیـد علوفـه بـه دیگـر       با مقایسه

هاي متفـاوت   ) در ایستگاه تحقیقات دیم خرکه کردستان با بررسی اثر میزانYousefi )2006و  Gasrianiارقام برتري دارد. 

کیلـوگرم در   14ارتفاعات به این نتیجه رسید که مناسـب تـرین میـزان بـذر      در M. rigidulaساله  بذر در استقرار یونجه یک

) در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد با مقایسه ارقام مختلـف یونجـه   Malekpour )1994و  Peymanifarهکتار است. 

و همکـاران   Mirhajiي دارد. چند ساله به این نتیجه رسیدند که از نظر عملکرد تولید علوفه رقـم بنـاب بـه دیگـر ارقـام برتـر      

 Bromusو  Ag. elongatum, Ag.desertorum) بـراي تعیـین مناسـب تـرین روش کاشـت سـه گونـه گـراس         2001(

tometellus کاري مناسـبتر اسـت.    با سه روش عمیق کاري، بذر پاشی و سطحی کاري به این نتیجه رسیدند که روش سطحی

Plumer ) تع در یوتا و نوادا، ایداهوي جنوبی و وایومینگ غربی، نتیجه گرفتند که در اراضـی  ) از بذرکاري مرا1995و همکاران

) ضـرورت  1949و همکـاران (  Andersonمرطوب کشت در اوایل بهار و در اراضی خشک در پائیز نتیجه مطلـوب داده اسـت.   

 Beadleشـوند تـأمین کنـد.     ذر احیـاء مـی  هایی را مورد تأکید قرار دادند که آب مورد نیاز مراتعی را که بـا بـ   استفاده از روش

) نفوذ آب به داخل خاك را افـزایش داده و موجـب تمـاس بیشـتر بـذر بـا خـاك        Forrows) اظهار داشت که شیارها (1948(

هاي اسـتقرار و سـازگاري    ) روشSanadgol )1991کند.  گردیده، سرعت باد را کاهش داده و باالخره جریان آب را کنترل می

قـال مـورد بررسـی قـرار دادنـد. ایـن        هاي مرتعی را در مناطق مراوه تپه و چپر قویمه گنبد و نیز منطقـه آق  از گونه تعداد زیادي

هـاي   ها، روش تهیه بستر عـاري از علـف   هاي فاقد شوري روش مناسب استقرار بذر و نونهال محققان نتیجه گرفتند که در عرصه

 10تـا   5هاي به ارتفـاع   منطقه آق قال با شوري زیاد، روش کشت بر روي پشتهباشد. در  هرز و کشت خطی با ماشین بذرکار می

) نحوه رویاندن بذر و تهیه بستر مناسب کشت، سـن انتقـال   Sanadgol )2004متر از موفقیت بیشتري برخوردار است.  سانتی

و  A. canescens ،A. lentiformis ،A. halimus  ،A. numulariaهـاي   ها و فصل کاشت گونه ها، روش انتقال بوته بوته
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A. simibacata مورد بررسـی قـرار داد و نتیجـه گرفـت کـه       1989تا  1985هاي  را در اراضی شور آق قالي گرگان در سال

باشد. این ماده در آب محلـول بـوده و بـه همـین جهـت تیمـار        هاي بذر می زدن بذر وجود کلراید سدیم در بال مانع اصلی جوانه

دهد. بسترهاي کاشت معمولی، با بسترهاي کاشت پشـته   زدن را بدست می ساعت حداکثر جوانه 6آب بمدت  خیساندن بذور در

 90تـا   60مانند تفاوت معنی دار نداشت. سن انتقال نهال از خزانه به زمین اصلی بستگی به زمان تولید نهال داشته ولی بعد از 

ها بـه زمـین اصـلی     ها و حذف پالستیک از آن ها با خاك گلدان د. انتقال نهالها از ارتفاع مناسب براي انتقال برخوردارن روز نهال

ها به زمین اصلی در آبـان   هاي ریشه لخت (بدون خاك) داشته است. تولید نهال در شهریور و انتقال آن موفقیت بیشتري از نهال

متـر) در منطقـه بررسـی، بعلـت شـوري زیـاد       میلی 450رغم بارندگی کافی (بیش از  از موفقیت زیادي برخوردار بوده است. علی

سـال بررسـی ارتفـاع     5ها از سرعت کند برخوردار بوده و در خـالل   متر)، تمام گونه میلی موس بر سانتی 70(هدایت الکتریکی 

هاي  تمام گونهدار نبود. با این وجود  متر تجاوز نکردو افزایش تولید از سال دوم به بعد با سال اول معنی سانتی 80تا  60ها از  آن

  مورد بررسی در پایان دوره بررسی زنده بودند.  

Habibzadeh      و احـداث فـارو   بـا  تـوان  مـی  مـارنی،  و سـنگین  بافـت  با هاي زمین در که داد ) نشان2007همکاران ( و 

   Bayat Movahed کـرد. بررسـی   ایجـاد  مناسـبی  گیـاهی  پوشش خاك، حفاظت و آسمانی نزوالت ذخیره ضمن پیتینگ،

 خـاك  سـطح  کـاهش  و تولیـد  و گیاهی پوشش افزایش سیالب باعث پخش که داد نشان زنجان سهرین ایستگاه  ) در2005(

 مرتـع  اصـالح  عملیات که داد نشان سیرجان مراتع ) در2009و همکاران ( Jafari شد. مطالعات شاهد منطقه به نسبت لخت

 و داشـتند  گیـاهی  پوشـش  و خـاك  خصوصیات برروي مثبت اثر گندمی علف کشت کاري و یونجه گوراب، احداث قرق، شامل

 ایستگاه ) در2011همکاران ( و Khodagholi بررسی شدند. منطقه گیاهان تراکم و تولید تاج پوشش، درصد افزایش موجب

 کاشـت  روش بهتـرین  روش پیتینگ، به بذر کاشت که داد نشان دیم شرایط در و چادگان رود زاینده سد تحقیقات آبخیزداري

 کـه  داد نشـان  بیرجنـد  عمـاري  سـرچاه  ) در مراتـع 2012همکـاران (  و Yari باشد. بررسی می Acacia caragana گونه

همکـاران   و Branson شود. مطالعـات  می مرتع هاي عملکردي ویژگی بهبود باعث آبگیر هاللی احداث و قرق اصالحی عملیات

 روي بـر  سـیالب  پخـش  بـا  نـامرغوب،  بر مرغوب هاي گونه غلبه و تولید افزایشبر  عالوه سیالبی آبیاري که داد ) نشان1956(

 تیمـار  کـه  داد ) نشـان Rich )2005 اسـت. مطالعـات   داده افزایش داري معنی بنحو را و کلسیم فسفر پروتئین، میزان علفزار

منطقه کنتور  در  .Agropyron spp گونه پوشش افزایش و خاك شیمیایی هاي ویژگی در داري معنی باعث تغییر کنتور فارو

 در و پیتینگ فارو تیمارهاي که داد نشان ) Chavoushi)2002 و  Khodagholi شد. مطالعات شاهد منطقه به نسبت فارو

 داد نشان ) در زنجان2008همکاران ( و Rasouli اند. مطالعات داشته شده کشت هاي گونه بر داري معنی تاثیر سمیرم منطقه

 نسـبت  و نوع نظر از شاهد منطقه با بودند کشت شده هاي بوته زیر Atriplex canescens فاروئینگ با توام که خاك در که

 محمـدآباد  دق اطـراف  اراضـی  بیولوژیـک  احیاء ) براي2015و همکاران ( Khademاست.  بوده اختالف داراي گیاهی ترکیب

 شود. بهتر بزرگ احداث هاي چاله آتریپلکس کاشت براي و کوچک هاي تاغ چاله گیاه کاشت براي که کنند می توصیه کومیران،

 پـروژه  موفقیـت  افـزایش  باعث ها داخل آبراهه در هاللی هاي چاله شوند. احداث کشت هاللی میان بخش در گیاهان بذر است

 .شد خواهد

  روش ها و مواد

  مورد مطالعهناطق م

هاي، حوضه سد استقالل میناب است که داراي مساحتی بالغ بر حوضه آبخیزداري معرف و زوجی دهگین یکی از زیرحوضه      

گیـرد و در حـدود جغرافیـایی     درصد از مساحت حوزه سد استقالل را در بر می 04/0کیلومترمربع است. این حوضه حدود  2/4

ز عرض شـمالی واقـع شـده اسـت. حوضـه مـذکور ا       27°44'21"تا  27° 46' 6"طول شرقی و  57°11'25"تا  12°57'29"

تاریکان و از شـرق بـه رودخانـه دژ و از غـرب بـه رودخانـه روزئیـه         شمال به روستاي قلعه دژ و رودخانه سرزه و از جنوب به آب
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بـه   2013باشد که بیشترین میـزان بـارش مربـوط بـه سـال       متر می میلی 6/154شود. میانگین ساالنه بارش برابر با مشرف می

باشد. اختالف زیاد بین  مترمی میلی 2/50میالدي برابر با  2008بارش ثبت شده در سال متر و کمترین میزان  میلی 269میزان 

هاي مورد بررسی به خوبی نشان دهنده پـراکنش زمـانی نامناسـب بـارش اسـت.       حداکثر و حداقل میزان بارش ساالنه طی سال

متـر و میـانگین    میلـی  9/3271یر ساالنه برابر با گراد، میانگین تبخ درجه سانتی 5/26میانگین ساالنه دماي هوا دهگین برابر با 

  باشد. درصد می 1/45ساالنه رطوبت برابر با 

     

 تحقیق روش

برگ علفی دائمی در  ترین روش با موفقیت قابل قبول در خصوص کشت گونه پهن بررسی با هدف دستیابی به اقتصادي      

از مراتع طبیعی انتخاب شد و به منظور آشنایی مرتعداران و صورت که عرصه کشت  عرصه مراتع طبیعی اجرا گردید. بدین

مند شوند انتخاب محل با هماهنگی اداره مرتع در  همچنین جلب مشارك آنان با پروژه اي که در آینده باید از نتایج آن بهره

گردید. با توجه به  اداره کل منابع طبیعی استان انتخاب شد. روش کشت با توجه به شرایط رویشگاه به شرح زیر انتخاب

متر در سال است، سه روش بذرکاري در فارو،  میلی 200تا  50دستورالعمل طرح ملی در مناطقی که بارندگی ساالنه حدود 

متر و دهانه قوس یک متر در در قالب طرح پایه  سانتی 20هاي آبگیر با عمق  بذرکاري در پیتینگ و بذرکاري در هاللی

ها بر پایه  ماه بود. تجزیه و تحلیل داده سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفت. زمان کاشت بذور در آبانهاي کامل تصادفی در  بلوك

هاي مستقر شده و داراي قابلیت تولید بذر با قوه نامیه مناسب که امکان تجدید حیات در منطقه اجراي بررسی در  درصد نهال

  آن فراهم گردد صورت گرفت.

  

 تایجن

گیر، پیتینگ  مانی بذور سبز شده گیاه گراموز را در سه تیمار آزمایشی هاللی آب نتایج تجزیه واریانس میزان زنده 1جدول       

داري در سطح یک درصد دارند. تیمارها در سه گروه  دهد. با توجه به جدول تیمارها با هم اختالف معنی و کنتور فارو نشان می

درصد و کمترین مربوط به تیمار پیتینگ با صفر  9/22گیر با  مانی در تیمار هاللی آب د زندهجداگانه واقع شدند. بیشترین درص

  دهد.  ). بذور سبز شده گیاه را در تیمارهاي مختلف نشان می2بود (جدول مانی  زندهدرصد 

  

  مانی بذور سبز شده گیاه گراموز را در سه تیمار آزمایشی تجزیه واریانس میزان زنده -1جدول 

  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  ابع تغییراتمن

  تیمار

  بلوك

  خطا

2  
2  
4  

67/2  

67/40  

67/6  

 nc33/1  

 *33/1  

67/1  

ns  درصد 5دار در سطح  دار و معنی به ترتیب غیرمعنی *و  

  

  مانی بذور سبز شده گیاه گراموز را در سه تیمار آزمایشی تجزیه واریانس میزان زنده -2جدول 

  مانی درصد زنده  تیمار

  گیر هاللی آب

  کنتورفارو

  پیتینگ

3/33  

 b2/2  

 b5/4 

  داري با هم ندارند.اختالف معنی LSD%  احتمال خطا آزمون 1هاي موجود در هر ردیف که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح  میانگین

  

  بحث 
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شود مبحث  هاي مکرر و اینکه کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک زمین محسوب می باتوجه به خشکسالی      

هاي مربوطه جهت تحقق این مهم بسیار  هاي سطوح آبگیر باران اهمیت زیادي یافته و اجراي پروژه مدیریت آب باران در سامانه

انی از قبیل ایجاد کنتور فارو، ایجاد چاله چوله (پیتینگ)، پخش آب، هاي ذخیره نزوالت آسم باشد. اجراي پروژه ارزشمند می

هاي حاصل از نزوالت آسمانی با هدف  ها و سیالب جهت کنترل و مهار هرز آب... بندي، ریپر زدن و  ایجاد بانکت، تراس

گیر باران محسوب  سطوح آبهاي بزرگ  گیر باران مثل مراتع که جزء سامانه هاي سطوح آب سازي آب باران در سامانه ذخیره

چنین  هاي سنگین نیست و با این  شود قابل استحصال است. جهت اجراي پروژه کنتور فارو نیاز به فناوري پیچیده و هزینه می

  . توان حجم وسیعی از نزوالت آسمانی بخصوص باران را مدیریت و قابل استفاده کرد شرایطی می

گیر، پیتینگ و کنتور فارو  زوجی دهگین شهرستان رودان سه روش بذرکاري هاللی آبدر این بررسی در ایستگاه معرف       

  گیر بود.  مانی در تیمار هاللی آب آزمایش شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد زنده

انتی متر، س 30-40متر، عمق  5/1هاللی آبگیر، عبارت است از چاله هایی به شکل هاللی، نزدیک به نیمدایره به شعاع       

مترمکعب  7/0- 1حجم آبگیري براي هر هاللی . سانتیمتر می باشد 40-50سانتیمتر و ضخامت پشته  40- 50ارتفاع یک متر 

آالتی مانند تراکتور  است که در امتداد خطوط تراز و عمود بر جهت شیب و توسط نیروي کارگري و یا با استفاده از ماشین 

راحی هاللی هاي آبگیر، عبارتند از: حجم رواناب، شدت بارندگی، شیب محل احداث هاللی عوامل مؤثر در ط. احداث می شوند

). باتوجه به اینکه عملیات Zare Chahoukiو  Azarnivand, 2008آبگیر، پوشش گیاهی عرصه، جنس و بافت خاك (

نایت به لزوم تولید علوفه براي دام مکانیکی پس از گذشت چند سال کارآیی و بازده اولیه خود را از دست می دهند و نیز باع

هاي مناطق خشک و نیمه خشک، معموالً توأم با عملیات مکانیکی، از روش هاي بیولوژیکی و ایجاد پوشش گیاهی نیز استفاده 

هاي اخیر استفاده از هاللی آبگیر، به عنوان یک روش اصالح مرتع در مراتع خشک و نیمه خشک کشور رایج  می شود. در سال

  ). Jangju, 2008است ( شده

)، 2015و همکاران ( Khademدر این بررسی از هاللی آبگیر بهترین نتیجه حاصل شد. این موضوع در مطالعات       

Bigdeli )1997  ،(Bagherzadeh Karimi )2008 ،(Najafi )1999 ،(Rigi ) 2011و همکاران ،(Mahmoudi  و

)، قبال 2012(  Bagheriو Delkhosh) و 2011و همکاران (  Ahmadi)،2012و همکاران ( Yari)، 2015همکاران (

  گزارش شده بود. 

گیر بود بنابراین  مانی در تیمار هاللی آب با توجه به اینکه در این بررسی از بین سه روش بذرکاري، بیشترین درصد زنده      

هاي اخیر و ضعیف  وجه به کمبود بارندگی در سالبا تهمچنین این روش جهت این منطقه و مناطق مشابه پیشنهاد می گردد. 

ها بذرگیري  هایی جهت تولید بذر سالم در عرصه انتخاب و از این پایه شود بوته بودن بذور از لحاظ فیزیولوژیکی، پیشنهاد می

   هاي گلدانی تهیه و به عرصه منتقل شود. شود و نهال
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Establishment of Taverniera cuneifolia in Hormozgan province 

 
Abstract 
     Taverniera cuneifolia is one of the most important rangeland plants of Hormozgan 
province, Iran. It is belong to Papilionaceae family that has considerable distribution and 
palatability. In order to evaluate different cultivation and establishment methods of this forage 
species, this investigation was carried out in Dehgin station with 57 12 29 and 27 46 6 from 
1393 for 3 years. Investigation method was seed sowing using Farrow, Pitting and Curve pit 
using complete block design with three replications. The results showed that there were not 
significant difference among of Farrow and Pitting treatments, but they have significant 
difference with Curve pit. The most survival plants with average values of 33.3% were 
obtained in curve pit treatment and the lowest survival plants with average values of 2.2% 
were obtained in Farrow treatment.  
Keywords: Taverniera cuneifolia, establishment, Farrow, Pitting, Curve pit, Hormozgan 
province. 
 


