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  .هاي ارسالي ضروري است  زير در نگارش مقالهنكاترعايت 

له مورد بررسي قرار خواهند  چاپ در مجبرايشود  خستين بار منتشر ميكه براي نتحقيقات مرتع و بيابان ايران  هاي زمينه پژوهشي در يكي از )Original( اصيل هاي  مقاله-

  .گرفت

  .در يك صفحة جداگانه درج گردد) گان( عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي، سمت و آدرس كامل نويسنده -

 نسخه همراه با 3ر  سانتيمتر از چهار طرف تايپ و د3با حاشية اعداد جدولها و نمودارها فارسي، ، 13، فونت لوتوس، سايزWORDافزار   تحت نرم4A مقاله در كاغذ -

  . يا از طريق پست الكترونيك ارسال شود، لوح فشردهديسكت

  . فاصلة بين خطوط دو برابر در نظر گرفته شود-

  . شوددر داخل پرانتز قيد تا حد امكان از بكاربردن كلمات و اصطالحات خارجي خودداري و در صورت نياز -

ول در باال و ا، عنوان جداستذكر منبع، واحد و مقياس براي آنها ضروري . صورت ديگري در مقاله تكرار نشوند هرگز به داراي عنوان گويا بوده و ال بايدشكاول و ا جد-

  .مربوط به جدول و نمودار ارسال شود) excel و word(از ارسال جدولها و نمودارها به صورت تصوير خودداري شده و فايل . شوند ل در پايين ارائه مياشكاعنوان 

  .صورت ايتاليك تايپ شوند مهاي علمي التيني به نا-

  روش تدوين

  .ي مقاله باشدا بايد مختصر، گويا و بيانگر محتو: عنوان مقاله-

ع، جدول و از بكاربردن نامهاي خالصه شده و ارائه منب. آمده است  شامل تشريح مسئله، روش كار و نتايج بدست،از مقاله)  كلمه250حداكثر (اي  مجموعة فشرده:  چكيده-

  .شكل در چكيده پرهيز شود

  . درباره موضوع مقاله ارائه شودواژه 6 حداكثر :هاي كليدي  واژه-

  . شرحي بر موضوع مورد بررسي شامل اهميت، فرضيه، هدف و پيشينه تحقيق است: مقدمه-

  .هاست راي پژوهش، طرح آماري، روشهاي شناسايي و تجزيه داده، مشخصات منطقة مورد مطالعه، شيوه اج شدهرفته گ شامل مواد و وسايل بكار: مواد و روشها-

  .هاي ساير تحقيقات اكيدآً خودداري شود از بحث و مقايسه با يافته. گردد هاي كمي و كيفي با استفاده از جدول و شكل ارائه مي  در اين بخش تمامي يافته: نتايج-

  .توانند در صورت نياز در اين بخش ارائه شوند نقصها و پيشنهادها مي. ج ساير تحقيقات استها و مقايسه با نتاي  شامل تحليل و تفسير يافته: بحث-

  .از كلية افراد و سازمانهاي حمايت كنندة تحقيق، تشكر گرددبرحسب ادب و احترام  : سپاسگزاري-

  : منابع مورد استفاده-

 .س منابع خارجي ارائه شوندابتدا منابع فارسي و سپ. فقط منابع استفاده شده در متن قيد شوند  •

 .مرتب شوند) گان(ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده  منابع به •

 ))et al.(( يا )) همكاران((در منابع با بيشتر از دو نويسنده، نام نويسنده اول و كلمه . گيرد و سال انتشار منبع صورت مي نام خانوادگي نويسندهارائه منبع در متن تنها با ذكر  •

 .نوشته شود

  : مثال

 :منبع فارسي

  )1382لشكري، : (يك نويسنده

  )1382لشكري و ستايش، : (دو نويسنده

  )1382لشكري و همكاران، : (بيش از دو نويسنده

  :منبع انگليسي

  )Smith, 1985: (يك نويسنده

  )Smith & John, 1985: (دو نويسنده

  )Smith et al., 1985: (بيش از دو نويسنده

ترتيب حروف الفباي نام ساير نويسندگان مرتب  هاي مشترك به هاي منفرد و سپس مقاله هاي منفرد و مشترك از يك نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقاله ي كه مقالهدر صورت •

 .شوند

 .منابع برحسب سال انتشار از قديم به جديد تنظيم شوند، چند مقاله مشابه باشند) گان(چنانچه نويسنده  •

  . در فهرست منابع خودداري شود))et al.(( يا ))و همكاران((هاي  از ذكر واژه •

  روش ارائة منبع

): شماره سري(نام كامل مجله، شمارة جلد .  عنوان مقاله. سال انتشار ,. و نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده آخر…، . نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده اول: مقاله-1

  شمارة صفحات اول و آخر

  .123 – 143): 2(55مجلة منابع طبيعي ايران، . مطالعه خاكشناسي منطقة طالقان با روش ژئومرفولوژي. 1381، .و سرمديان، ف. ، جعفري، م.سالجقه، ع: مثال
Wayne, P.M., Waering, P. and Bazzaz, F.A., 1993. Birch seedling responses to daily time courses of light in enyperimental forest gaps and shadehouses. Journal of 

Ecology, 74(5): 1500 – 1515. 
  . محل انتشار، تعداد كامل صفحات،ناشر. عنوان كامل كتاب. ، سال انتشار.نويسنده آخرنام  نام خانوادگي، حرف اول …، . نويسندهنام خانوادگي، حرف اول نام:  كتاب-2

  . صفحه149 ، تهران،انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع. اي بر اصالح درختان جنگلي مقدمه. 1379 ،.ع، فري مفيدآباديو جع. ر. س،طبائي عقدايي: مثال
Jalili, A. and Jamzad, Z., 1999. Red Data Book of Iran. A Preliminary Survey of Endemic, Rare and Enudaugered Plants species in Iran. Researech Institute of 

Forests and Rangelands (RIFR) Publication, Tehran, 750 p. 



، )كتاب (2فصل يا مقاله مطابق دستورالعمل بند ) گان(ارائه نام نويسنده : اي كه هر فصل يا مقاله آن توسط يك يا چند نويسنده نوشته شده باشد   كتاب يا مجموعه مقاله-3

  .ناشر، محل انتشار، تعداد كامل صفحات. عنوان كتاب). .ed يا .eds(، .نام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف اصلي كتاب): In(در . حات اول و آخرعنوان فصل يا مقاله، صف. سال

 :مثال

Agestam, E., 1995. Natural regeneration of beech in Sweden – Some results from a field trial. 117 – 124. In: Madsen. F., (ed.). Genetics and Silviculture of Beech. 
Forskingscentret for Skov & Landskab. 272 p. 

 
) Key words( هاي كليدي و واژه) گان(معادل چكيده فارسي و شامل عنوان مقاله، نام خانوادگي، حرف اول نام، سمت و آدرس نويسنده ): Abstract(خالصه انگليسي 

  . در يك صفحة جداگانه ارائه شود كلمه  بوده و6حداكثر 

  .باشد  قابل دسترسي ميwww.rifr–ac.ir  كشور روش نگارش در سايت اينترنتي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع*
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  چكيده

 شامل  خارجي يونجه يكساله سه گونهي يكساله پرمحصول براي كشت پاييزه در منطقه دشت گرگانها جهت انتخاب يونجه
Mdicago scutellata  ، Medicago truncatula ،Medicago littoralis و دوگونه يونجه بومي Medicago orbicularis و 

Medicago polymorpha در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار براي مدت سه سال در ايستگاه عراقي محله 
 ها  و نيز خصوصيات ژنتيكي گونهنتايج حاصل نشان داد كه بسته به نوسان عوامل اقليمي .گرگان مورد بررسي قرار گرفتند
ي حساس به سرما در سالهاي با زمستانهاي معتدل و پرباران ها گونهمجموع  متفاوت بود و در عملكرد آنها در سالهاي مختلف

غم نوسان به ر M. littoralisي مقاوم به خشكي و سرما از جمله گونه ها گونه . از توليد بيشتري برخوردارشونداند توانسته
 با عملكرد M.scutellataونه رطوبت پسند و گرمادوست در مجموع گ .بارندگي و دما از ثبات توليدي بيشتري برخوردار بود

 با منشاء بومي با عملكرد M.polymorpha كيلوگرم در هكتار باالترين توليد را به خود اختصاص داد و گونه 2083متوسط 
با عملكرد  M.orbicularis ، كيلوگرم3/1357 با عملكرد M.truncatuaي ها  گونه. كيلوگرم در مقام دوم قرارگرفت1487متوسط 

  .ي بعد قرار گرفتندها  كيلوگرم در هكتار در رتبه979 با عملكرد  M.littoralis كيلوگرم و 1067
 Mdicago scutellata ، Medicago truncatula ،Medicago littoralis، Medicago ، عملكرد علوفه:هاي كليدي واژه

orbicularis،  Medicago polymorpha،عراقي محله گرگان .   

  

  مقدمه

 ميليون هكتار 12 تا 10شود كه حدود   ميبرآورد

اراضي ديم در كشور وجود داشته باشد كه از اين مقدار 

 ماند  مييصورت آيش باقه  ميليون هكتار ب7حدود 

(Carter, 1978). توانند در دوره   مياغلب اراضي ديم

از اين  .آيش به كشت لگومهاي يكساله اختصاص يابند

 ميليون هكتار از جمله منطقه گرگان و 2 تا 1مقدار حدود 

قرار اي  و هواي مديترانهمناطق گرم و با آب  گنبد در

 ي يكساله مناسبها دارند كه براي كشت اغلب يونجه

   .باشند مي

Francis (1986)  گزارش كرد كه سازمان جنگلها و

ي ها ي استراليايي گونهها مراتع ايران نسبت به كشت واريته

Medicago scutellata، Medicago truncatula  و 

M.littoralis واقع در منطقه آب و از اراضي اي  در پاره

كه به  ، ميليمتر250با بارندگي بيش از اي  هواي مديترانه

 به كشت غالت اختصاص يافته  در دوره آيشطور سنتي

  cr . Robinson گونهدر اين اقدامات نموده استاقدام بود 

 Medicago scutellata  نسبت به بقيه از عملكرد بيشتري

 همين نويسنده مشخصات رويشگاهي .برخوردار بود

  :ي فوق را چنين گزارش كرده است ها گونه

در خاكهاي لوم  M.truncatula  jemalongكولتيوار 

 ميليمتر و 500 تا 350با بارندگي ) تا حدودي قليايي(

 M.littoralis.c.harbinger گونه ،داراي زمستانهاي معتدل

با بارندگي )  قلياييبه نسبت( در خاكهاي شني لومي  

 گونه ، ميليمتر و زمستانهاي معتدل300 تا 200

M.scutellata.c.Robinson در خاكهاي رسي لومي 

 ميليمتر و زمستانهاي 500 تا 300با بارندگي ) قليايي(

 . خوبي برخوردارندبه نسبتمعتدل از عملكرد 



  پژوهشي  -علمي نامةفصل
63 1ة  شمار13 مرتع و بيابان ايران جلد تحقيقات

Mathison, 1978 و Francis, 1980 كه اند گزارش كرده 

شار وسيعي در خاكهاي قليايي نتا  M.polymorphaگونه 

ي يكساله داشته و ها هاي خاك مناسب براي يونجه و تيپ

در نقاط زيادي از مناطق داراي  M.orbicularisنيز گونه 

 ،Lloyd et al, 1998 .شود  ميزمستانهاي معتدل ديده

در منطقه كمربند غله كاري را  M.scutellataكشت يونجه 

 و خالص مورد بررسي ه كشت همرابه صورتاستراليا 

كشت خالص اين گياه از قراردادند و نتيجه گرفتند كه 

 . از عملكرد و استقرار باالتري برخورداراستهكشت همرا

– Nykanen et al, 2002، در يك بررسي در فنالند 

 و M.scutellataي ها گزارش كردند كه يونجه

M.littoralis  كيلوگرم در هكتار 2800 و 3000به ترتيب 

گزارش كرد كه گونه  ،Amor, 1996 .اند توليد علوفه داشته

M.littoralis  مشابه گونهM.truncatula  در دامنه  

  وسيعي از خاكها از جمله خاكهاي شني تا رسي 

  گونه .شوند  ميمشاهدهنيز  رسيو لومي قليايي تا 

 M. truncatula.cr.jemalong تواند   ميدر شرايط آبي

 كيلوگرم در 336 كيلوگرم در هكتار علوفه و 2770معادل 

سازگاري پنج  1375گرانفر،  .هكتار غالف داشته باشد

 .M. truncatula.c از جمله گونه يونجه يكساله و

jemalong ، M. littoralis.c.harbinger   ،

M.Scutellata.c.robinsonمورد  را در شرايط مشابه 

بررسي قرارداده و گزارش كرده است كه هرسه گونه از 

بررسي  ،1360 پيماني فرد .سازگاري مطلوبي برخوردارند

 500با بارندگي ) پاسند ايستگاه( مشابهي در منطقه بهشهر

 ، ميليمتر روي پنج گونه يونجه يكساله از جمله700تا 

M.scutellata، M.truncatula و M.littoralis  و اد دانجام

  از سازگاري خوبي برخوردارها گزارش كرد كه اين گونه

ي يكاواخر ارديبهشت ماه مراحل فنولوژ باشند و در مي

ه را به اتمام رسانده و در پاييز با شروع بارندگيها ب خود

) 1365( سندگل و همكاران .اند سهولت جوانه زده

بررسيهايي در زمينه سازگاري و توليد علوفه و بذر گونه 

M.scutellata  در منطقه دشت گرگان از ساحل دريا تا

اند كه در اراضي ساحلي  كردهو گزارش دادند كالله انجام 

 بذر و ،توليد علوفه) EC>20 mmoh/s( با خاكهاي شور

بشدت  M.scutellataدر گونه ي تثبيت كننده ازت ها گره

 كيلوگرم در هكتار علوفه توليد 150حدود كاهش يافته و 

اين گونه در خاكهاي فاقد شوري و حاصلخيز  .تكرده اس

 تن علوفه 6بالغ بر  ميليمتر 550 تا 450كالله با بارندگي 

 سازگاري و توليد 1374 شبابي .خشك توليد كرده است

 ،M.orbicularis از جمله ،علوفه پنج گونه يونجه يكساله

M.littoralis، M.truncatula، M.scutellata  را در

 متر از 1000 ارتفاع  در ميليمتر و500ا  ت400بارندگي 

 روي خاكهاي سنگين رسي مورد بررسي  درياسطح

ي يك مراحل فنولوژها قرارداده و اظهارداشت كه كليه گونه

ي مورد بررسي ها گونهميان خودرا به اتمام رسانده و در 

 تن 2حدود با  M.truncatulaعملكرد علوفه خشك گونه 

    .ه است بودها نهگوسايردر هكتار بيشتر از 

  

  مواد و روشها

  موقعيت و شرايط محل بررسي -

 8اين بررسي در ايستگاه عراقي محله واقع در 

 متر از سطح 8در ارتفاع كيلومتري شمال غربي گرگان 

متوسط بارندگي ساالنه ايستگاه  .دريا به اجرا در آمد

 در ماههاي پاييز، بيشتربوده كه  ميليمتر 450مذكور 

زمستانها . )1 جدول (بارد   نيمه اول بهار ميزمستان و

خاك منطقه  .باشد  ميبا دماي باالتر از صفربيشتر معتدل و 

 لومي و -مورد بررسي از نوع خاكهاي عميق با بافت رسي

 سطح آب .است  و خارجي آهستهليبا زهكشي داخ

 متر از سطح خاك قرار گرفته 2 تا 5/1زيرزميني در عمق 

 30 تا 0در عمق ) EC(يكي خاك هدايت الكتر .است

 ميلي موس بر سانتيمتر و 5/2سانتيمتري خاك معادل 
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  9/7 تا 4/7اسيديته خاك در همان عمق در دامنه 

مقدار فسفر، پتاس وازت كل موجود در  .گيري شد ازهاند

 و ppm 9/5، ppm 275ي با عمق مذكور به ترتيب ها نمونه

  . درصد بود15/0 تا 1/0
  

  )بارندگي برحسب ميليمترو دما برحسب سانتيگراد(زان متوسط بارندگي ودماي ايستگاه عراقي محله درسالهاي بررسي مي-1  جدول

  عوامل اقليمي  سال  ماهها

  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان

جمع بارندگي و 

  متوسط حرارت

  اول  263  27  5/41  5/68  30  43  53  بارندگي

  78/9  5/14  73/5  66/9  65/5  18/8  95/14  حرارت

  دوم  261  50  21  5/71  40  48  5/30  بارندگي

  7/10  26/13  34/8  74/6  79/9  8/10  2/15  حرارت

  سوم  371  5/88  5/66  5/64  43  5/51  57  بارندگي

  09/11  93/11  81/10  65/8  12/10  45/7  6/17  حرارت

  

در انجام اين بررسي از طرح آماري بلوكهاي كامل 

سطح  5  درها  گونه با تيمارتصادفي با چهار تكرار و

  :ي مورد بررسي عبارت بودند ازها  گونه.استفاده گرديد

Medicago scutellata (L) Miller (Robinson) ، 

)Jemalong( Medicago truncatula ،)harbinger( 

Medicago littoralis، Medicago orbicularis  (nativ)، 

)native( Medicago.polymorpha.  

ي فوق هر سال روي ها دون غالف گونه بهايبذر

 كيلوگرم در 15 سانتيمتر و بر مبناي 50خطوطي با فاصله 

  متر و در فصل پاييز6 × 8هكتاردر واحدهاي آزمايشي 

هر سال و در زماني كه  .كشت شد )اوايل تا اواخر آبان(

بودند كل ) درصد 45 تا 35(  در مرحله گلدهيها گونه

 متر يك حذفپس از  ،آزمايشيعلوفه توليدي در كرتهاي 

 برداشت و پس از خشك شدن توزين گرديد و ،از اطراف

. وگرم در هكتار، مبناي محاسبات قرار گرفتلبر حسب كي

ها با بازديدهاي صحرايي  ي گونهيكمراحل فنولوژ

   .يادداشت گرديد

  

  نتايج

هاي مورد بررسي از اوايل فروردين شروع به  گونه

ار گونه در نيمه دوم فروردين و گلدهي كرده و علوفه چه

 45در هنگام  در اوايل ارديبهشت M.orbicularisگونه 

در سالهاي دوم و سوم نيز  .درصد گلدهي برداشت شدند

نتايج  .مشابه سال اول بود تقريبĤزمان كاشت و برداشت 

 2  سال در جدول 3حاصل از ميانگين توليد تيمارها طي 

   .درج شده است

  )كيلوگرم در هكتار(  ي يكساله در ايستگاه عراقي محله گرگانها رد علوفه يونجه عملك-2 جدول 
M.truncatula M.scutellata M.littoralis M.polymorpha M.orbicularis سال  

2034a    7/1787 b 7/1157c 1641 b 5/1764 b 1  

25/1129 b1410 a 25/908 c 75/848 c 5/764 c 2  

6/608 c3/3051 a 2/871 c     b 1973 7/700c3  

1�� #�) �2� ��	3� 4&� �(	$( 5,)# �� #) �6	$� 7��8  
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ي مورد ها ي مربوط به عملكرد ماده خشك گونهها داده

كه عملكرد گونه دهد   ميبررسي در سال نخست نشان

M.truncatula ها بيشتر گونهدر اين سال نسبت به ساير 

  ياه گونهترتيب ه بوده و بعد از آن ب

M.scutellata،M.orbicularis، M. polymorphaو  M. 

littoralis مقايسه آماري ميانگين عملكرد  .اند قرار گرفته

در ) =149LSD(  با روش حداقل تفاوت معني دارها گونه

 تفاوت معني داري ها گونهميان اين سال نشان داد كه 

 M.truncatula و گونه )%=1a و =F 1/7(وجود دارد 

 M.scutellata، M.orbicularisي ها گونه و Aه گرو در

 M.littoralisو گونه  B در گروه  M.polymorpha و

 گونه در سال دوم نيز . قرارگرفته استC در گروه 

M.scutellataكيلوگرم در هكتار در 1410   با عملكرد 

 هاي  در رتبه دوم و گونهM.truncatula گونه ،رتبه اول

M.littoralis ، M.polymorpha و M.orbicularis  در

آماري تجزيه و تحليل  .ي بعدي قرار گرفتندها رتبه

عملكرد ميان عملكردها در سال دوم نشان داد كه 

ي مورد بررسي تفاوت معني داري وجود دارد ها گونه

)86/4 F= 1 وa=% (ها مقايسه ميانگين عملكرد گونه 

)341SD  =  5 وa=% (  نشان داد كه گونه

M.scutellata و M.truncatula  تفاوت معني داري

 ميان ليكن اند  قرارگرفتهAو در گروه ) %=54a(نداشته 

و سه گونه ديگر تفاوت  M.scutellataعملكرد گونه 

اما تفاوت بين گونه  .د داردوكامال معني دار وج

M.truncatula و دو گونه M.polymorpha  و  

M.littoralis در گروه دار نبوده و بنابراين  معنيAB 

 و M.littoralisگونه  وت عملكرد سهاتف .اند قرارگرفته

M.polymorpha با عملكرد گونه M.orbicularis  معني

در سال سوم  .قرارمي گيرند) C(دار نبوده و در يك گروه 

 كيلوگرم در هكتار 3/3051با توليد  M.scutellataگونه 

 باالترين رتبه را به خود اختصاص داد و گونه

M.polymorpha در مكان دوم  كيلوگرم 1973 با توليد

 ،M.littoralisي ها پس از آن گونه .گرفت قرار

M.orbicularis و M.truncatula مقايسه  .قرار گرفتند

 ها  عملكرد گونهميان نخستبين عملكردها نشان داد كه 

دوم وجود دارد و ) %=1a و =F 5/77( دار تفاوت معني

 ها  ميانگين عملكردمياني دار حداقل تفاوت معن اينكه

)28/5LSD= ( اندك بوده و براين اساس گونه

M.scutellata  در رتبهA  و گونهM.polymorpha 

 . قرارگرفتندCو سه گونه ديگر در گروه  Bدرگروه 

 ميان نشان داد كه ها مقايسه ميانگين عملكرد سه سال گونه

 و =F 5/61(دار  عملكرد و سالهاي مختلف تفاوت معني

1a=%(،مقايسه عملكرد سالها براي پنج گونه . وجود دارد 

مبين آن است كه عملكرد سالها در همه گونه با هم تفاوت 

در سال اول نسبت  M.orbicularis گونه .دار دارد معني

 .به دو سال ديگر از عملكرد باالتر برخوردار بوده است

ليكن بين عملكرد سالهاي دوم و سوم تفاوت آماري 

 در سال سوم M.polymorpha گونه .هده نمي شودمشا

از عملكرد بيشتري برخوردار بوده و كمترين عملكرد را 

 نيز از M.scutellata  گونه.در سال دوم داشته است

  .روندي مشابه گونه اخير برخوردار بود

  

  بحث

 مورد بررسي در سالهاي مختلف رفتار يها گونه

ه از عملكرد متفاوتي رويشي متفاوتي نشان داده و در نتيج

 از جمله ها در برخي از گونه .برخوردار بودند

M.orbicularis  كيلوگرم در 5/1764(عملكرد سال اول

 برابر عملكرد سال سوم 5/2بيش از ) هكتار

 اين گونه در سال دوم نيز .بود) كيلوگرم در هكتار7/700(

 .عملكردي به مراتب ضعيفتر از عملكرد سال اول داشت 
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 و M.littoralisي ها  در گونه، تا حدودي مشابهوضعيت

M.truncatula ي ها در گونه .مشاهده شد

M.polymorpha و M.scutellata معكوس يتغييرات 

قسمي كه عملكرد اين ه ب ،ي فوق مشاهده گرديدها گونهدر

دو گونه در سال سوم به مراتب بيشتر از سالهاي اول و 

 .شتر از سال دوم بوددوم بوده و نيز عملكرد سال اول بي

توان گفت كه خصوصيات ژنتيكي و   ميبه طور كلي

 اقليمي از خصوص شرايطه ب يخواهشهاي اكولوژيك

 .باشند  ميثر در بروز اين تغييراتؤمهمترين عوامل م

ي يكساله ها بررسي اثر عوامل اقليمي بر عملكرد يونجه

توان در مجموع عملكرد ماده خشك   ميمورد بررسي را

رهاي مورد مطالعه در سالهاي اجراي طرح بهتر تيما

رغم اينكه مجموع بارندگي دوره رويش به  .مشاهده كرد

سال اول با مجموع بارندگي دوره مشابه سال دوم تفاوت 

گردد كه مجموع عملكرد   مشاهده مي،معني دار نداشت

ماده خشك در سال دوم نسبت به سال نخست كاهش 

در درجه اول ه ترين كاهشها ميان عمد از اين .يافته است

و در  M.polymorphaو  M.orbicularisمربوط به 

 M.littoralis و M.truncatulaترتيب ه درجات بعدي ب

توان مرتبط با عدم پراكنش   ميعلت اين امر رابوده است 

بدين معني كه  .مناسب بارندگي در سال دوم دانست

رويش  فصل در ماههايي از بيشتربارندگي در اين سال 

صورت گرفته است كه درجه حرارت هوا براي فعاليتهاي 

همچنين  .ي يكساله مناسب نبوده استها رويشي يونجه

وجود هواي گرم و مناسب در پاييز و ديماه سال دوم 

 شده و سپس ها باعث آغاز فعاليتهاي رويشي يونجه

سرماي شديد در بهمن ماه همان سال موجب لطمات 

خصوص ه  و بها مه گونهشديدي بر رشد رويشي ه

در سال سوم با افزايش  .ي غير مقاوم به سرما شدها گونه

علت عدم وقوع ه و نيز بمقدار بارندگي در فصل رويش 

 مشاهده ،نوسان شديد در ميانگين درجه حرارت ماهانه

گرديد كه شرايط براي رشد گونه غير مقاوم به سرما و 

چشمگيري  بسيار مناسب گشته و افزايش ،رطوبت پسند

ي ها خصوص گونهه  بها گونه در عملكرد ماده خشك همه

M.littoralis  وM.polymorpha نسبت به سال دوم 

گرچه در طول سالهاي  M.littoralisگونه  .گرديده است

عنوان كم محصولترين گونه شناخته شد ه مورد بررسي ب

ليكن ثبات توليد اين گونه و عدم وابستگي شديد عملكرد 

 قدرت تطابق پذيري آن را با ، اقليميسانهاينوآن به 

تحليل مركب  .رساند  ميشرايط مختلف اقليمي به اثبات

 مبين اين واقعيت ،ي آماري طي سه سال بررسيها داده

 مجموع عملكرد كليه تيمارها در هر ميان نخستاست كه 

 .وجود دارد % 1يك از سالها تفاوت معني دار در سطح 

 به ها  گونهبيشتر ميزان عملكرد اين امر وابستگي شديد

 تغييرات عوامل جوي از سالي به سال ديگر را اثبات

 گذشته از آن اين تفاوت به اين معني است كه .كند مي

را با ميانگين عملكرد ماده  M.scutellataتوان گونه  مي

عنوان بهترين ه  كيلوگرم در هكتار ب2083مقدار ه خشك ب

 با M.polymorpha يها گونه معرفي نمود و گونه

 ،3/1357 با عملكرد M.truncatula ،5/1478عملكرد 

M.orbicularis  و 1076با عملكرد M.littoralis با 

 كيلوگرم در هكتار به ترتيب بعد از آن قرار 979عملكرد 

 مبين ،معني دار بودن اثرات متقابل تيمار در سال .اند گرفته

د مطالعه اين مطلب است كه هر يك از تيمارهاي مور

نسبت به شرايط جوي حاكم بريك سال خاص واكنش 

كه بعضي از  طوريه ب .متفاوتي را از خود نشان داده است

تيمارها افزايش عملكرد يافته و برخي ديگر در همان 

اين پديده بيانگر خصلت  .اند شرايط كاهش عملكرد داشته

ي مورد بررسي در برخورداري از ها ژنتيكي متفاوت گونه

 در ،Francis (1986) .باشد  ميط محيطي بر رويشگاهشراي
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ي يونجه يكساله براي مناطق با آب و هواي ها معرفي گونه

 گزارش كرد ، ميليمتر250با بارندگي بيشتر از اي  مديترانه

 ها نسبت به ساير گونه M.littoralis كه عملكرد گونه 

اين نتيجه با نتايج حاصل از اين تحقيق  .بيشتر است

 انتشار ،Francis 1980 و Mathison 1978 .اق داردبطان

را  M.polymorpha، M.orbicularisي يكساله ها يونجه

 و در عمل اند در مناطق با زمستانهاي معتدل متذكر شده

 در شرايط محل بررسي از ها نيز مشاهده شد كه اين گونه

رفتار رويشي و عملكرد قابل قبولي برخوردار بوده و 

  .ي خودرا طي كننديكحل فنولوژتوانستند مرا

Anon 1982 ،ي ها  اظهارداشت كه كشت گونه

M.scutellata، M.truncatula، M.polymorpha  و

M.orbicularis  در مناطق مرتفع تر شمال عراق كه

باشد   ميداراي زمستانهاي سردتري از منطقه گرگان

 تفاوتهايي در عملكرد در شمال عراق و گرگان نشان

 در اين بررسي نتايج حاصل نظر وي را تأييد دهند كه مي

در شمال عراق  M.scutellataقسمي كه عملكرد ه ب ،كرد

كه در اين  در حالي ، كيلوگرم در هكتار بود1000حدود 

ويا گونه  .بررسي حدود دو برابر آن گرديد

M.truncatula  تن عملكرد 2كه در شمال عراق حدود 

 1357 طور متوسط ماده خشك دارد در شرايط گرگان به

 نيز از عملكرد متفاوتي ها ساير گونه .كيلوگرم توليد كرد

 گزارش كرد كه )1374( شبابي .برخوردار بودند

ي مورد ها رفتاررويشي و در نتيجه رفتار توليدي گونه

قسمي كه ه ب باشد  ميبررسي در ارتفاعات مختلف متفاوت

 500 از سطح دريا و بارندگي ي متر1000در ارتفاع 

ي فوق الذكر كاهش ها ميليمتر و خاك مشابه عملكرد گونه

 مربوط ) تن در هكتار2حدود ( باالترين عملكرد ويافته 

 از عملكرد به مراتب ها بود و بقيه گونه M.truncatulaبه 

اين موضوع مبين اثر شديد  .تري برخوردار شدند پايين

قسمي كه در ه  است بي يكسالهها  يونجهاقليم برعملكرد

منطقه مورد بررسي با فراهم بودن شرايط بهتر بارندگي و 

 اين . از عملكرد بهتري برخوردار شدندها دما كليه گونه

 ؛ Lloyd et al, 1985نتيجه با نتايج گزارش شده توسط 

Nykonen et al., 2002 ؛Amor, 1966 ؛ 1367 ،؛ سندگل

   .مطابقت دارد) 1360( پيماني فرد
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Abstract 
For introduction of high forage yielding annual medics in Gorgan plain , three introduced species of 

Medicago scutellata , Medicago truncatula , Medicago littoralis and two native species of Medicago 
orbicularis and Medicago polymorpha were investigated for three years in Araghi- mahaleh research 
station of Gorgan region. A randomised complete block design with four replications was applied.The 
results showed that the forage yields of the investigated species differed during years of trial due to 
climatic flactuations and genetical properties. The cool and moisture sencetive species could produce 
more forages in rainy and warm winters. The drought and cool tolerant species such as M.littoralis  had 
more stable forage yield in fluctuated rainfall and temperature conditions. generally,M.scutellata yielded 
2083 kg/ha ,while M.polymorpha , M. truncatula , M. orbicularis and M. littoralis produced 1487, 1257.2, 
1076 and 979 kg/ha forages respectively. 

 
Key words: forage yield, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Medicago littoralis, Medicago 

orbicularis , Medicago polymorpha, Araghi- mahaleh of Gorgan 
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