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  چکیده 
در این گونه مراتع از طرف دیگـر و  نقصان تولید علوفه ناشی از تخریب مراتع از یک طرف، فراهم بودن پتانسیل تولید بیشتر 

همچنین نیاز روز افزون کشور به محصوالت دامی و ضرورتهاي ناشـی از امنیـت غـذایی کشـور، انجـام اقـدامات در راسـتاي        
کشت گونه هاي پرتولید بومی یکی از راهکارهاي موثر در افزایش تولیـد مراتـع   . افزایش تولید در مراتع را ضروري می نماید

علوفـه اي بـا نـام    بـومی  گـون هـاي   از بـر ایـن اسـاس بررسـی کشـت و اسـتقرار گونـه اي         .حسوب مـی گـردد  در کشور م
بـدین منظـور،    .در مراتع استپی حوزه آبخیز بند گلستان مشهد مورد توجـه قـرار گرفـت    Astragalus nigricansعلمی

، )تیمـار خـراش دهـی   (روش جوانـه زنـی  پس از تعیین مناسـبترین   اقدام وموردنظر نخست نسبت به جمع آوري بذور گونه 
و بذرکاري توأم با ذخیره نزوالت در دو تاریخ پـاییز و بهـار در   )  مستقیم بذرکاري( با دو روش مرتعکاري آنبت به کشت نس

نتایج نشان داد که بین تیمارهـاي تـاریخ کشـت اخـتالف معنـی دار در سـطح        .گردید اقدام قالب طرح آماري اسپلیت پالت
جـذب و  . درصد وجود دارد ولیکن اختالف بین تیمارهاي روش کاشت و اثرات متقابل آنها معنی دار نمـی باشـد   95احتمال 

ذخیره سازي رطوبت بیشتر در کشت پاییزه دلیل اصلی موفقیت استقرار گونه نسبت به کشت بهاره بوده و علیـرغم افـزایش   
ریزبـودن جثـه   . روش هاي کاشت معنی دار نمی باشد ذخیره رطوبتی خاك در کشت بروش هاللی کوچک، اختالف میانگین

بذر و احیاناَ مدفون شدن آن در توده خاك ناشی از ریزش دیواره هاللی آبگیر، مانع از جوانه زنی و سبزکرد مناسـب شـده و   
        .بالنتیجه نسبت به روش بذرکاري مستقیم، برتري نشان نداده است

  کشت  فصل ،روشهاي کشت ،درصد استقرارپهن برگان علفی،  :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
کاهش تولید ناشی از تخریب  مراتع از یک طرف، فراهم بودن پتانسیل تولید بیشـتر در ایـن گونـه مراتـع از طـرف دیگـر و       
همچنین نیاز روز افزون کشور به محصوالت دامی و ضرورتهاي ناشـی از امنیـت غـذایی کشـور انجـام اقـدامات در راسـتاي        

یکی از راهکارهاي موثر براي افزایش تولیـد، کشـت گونـه هـاي پرتولیـد بـومی       . یش تولید در مراتع را ضروري می نمایدافزا
رویـه،   سطح قابل توجهی از  مراتع استان خراسان در اثر عوامـل مختلـف از جملـه بهـره بـرداري هـاي بـی       . کشور می باشد

می از گیاهان مرتعی در معرض خطر قرار گرفته و یـا جمعیـت آنهـا     تغییرات اقلیمی و دیگر عوامل تخریب یافته و بخش مه
براي ایجاد پایداري در این گونه مراتع،  اصالح و احیاء آنها از طریق انتخاب گونه هـاي مناسـب   .  به شدت کاهش یافته است

الح مراتـع از طریـق کشـت    بر این اسـاس اصـ  . و یافتن بهترین شیوه هاي کشت و استقرارا از اولویت ویژه اي برخوردار است
گونه هاي مرتعی بویژه گیاهانی که در عرصه هاي متفاوت مورد کشت و آزمایش قرار گرفته اند، موجب رونق ایـن بخـش از   
مراتع کشور شده که ضمن کمک به مساعد شدن رشد سایر گونه ها موجب افزایش تولید علوفه در مراتع و افـزایش در آمـد   

نـوادا،   ،از بـذرکاري مراتـع در یوتـا    )1955(پلومر و همکـارانش . در هر ناحیه آب و هوایی خواهد شد دامداران و بهره برداران
نتیجه گرفتند که در اراضی مرطـوب کشـت در اوایـل بهـار و در اراضـی خشـک        اینگونه ایداهوي جنوبی و وایومینگ غربی،

که چنانچه بعـد از کاشـت بـذور، آبیـاري صـورت      گزارش دادند نیز) 1373(سندگل و مالکوم .است بودهمطلوب  هپائیز کشت
سرزنی اولیه نهالها از خـاك بـه نحـو چشـمگیري افـزایش      ) عمق بیشتر کاشت(با افزایش خاك روي بذر ) باران نیاید(نگیرد 

 6/0لیکن چنانچه پس از کاشت آبیاري صورت گیـرد و یـا بارنـدگی شـدید اتفـاق افتـد و بـذر در عمـق بیشـتر از          . یابد می
بـا  پروژه بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی  .متر کشت شده باشد، فشردن خاك اثر مثبتی نداردسانتی

دستیابی به روشهاي علمی و فنی افـزایش تولیـد علوفـه در عرصـه      انگیزهبا که  ،Astragalus nigricansتأکید بر گونه 
  :ذیل را شامل می گردداهداف بطور خالصه  گردید،اجرا  مراتع تخریب شده و رها شده

  تعیین روش مناسب کشت و استقرار گونه انتخابی تحت شرایط آب و هوایی منطقه استپی -1
  فراهم کردن زمینه براي افزایش تولید علوفه مراتع تخریب بافته کشور -2
  ) خاك و گیاه  آب،(کمک به حفظ و توسعه تنوع زیستی و تقویت پایداري منابع طبیعی -4
  

  ها مواد و روش
  : به شرح ذیل است انجام پژوهشمراحل گام به گام اجراي 

 شناسایی و جمع آوري بذر از رویشگاههاي طبیعی گونه منتخب -1

بارنـدگی  میـزان   ،)بافـت و عمـق  (ارتفاع از سطح دریا، خصوصیات خاك  بذر شاملبررسی خصوصیات محل جمع آوري   -2
مختصـات  نیـز تعیـین   روسـتایی و   آدرس نسبت به مناطق مسکونی شهري و یـا  موقعیت محل بر اساس و آوري محل جمع
  جمع آوري  محلجغرافیایی 

 بررسی و ثبت وضعیت پوشش گیاهی محل جمع آوري شامل تیپ گیاهی، مرحله رویش عمومی پوشش گیاهی  -3



 

نه، درصد خلـوص و محـدودیت   از حیث میزان جوانه زنی، وزن هزارداخصوصیات بذور جمع آوري شده و تعیین بررسی  -4 
 ...)سختی و (هاي جوانه زنی اعم از محدودیت ناشی از دوره خواب و یا خصوصیات پوسته بذر

بارنـدگی و درجـه   ( عرصه مناسب کشت و بررسی شرایط و خصوصـیات آن از جنبـه هـاي شـرایط آب و هـوایی     انتخاب  -5
  )ه هاي غالب و همراهاقلیم رویشی، گون(و پوشش گیاهی) بافت و عمق(، خاك)حرارت

منـاطق بـا بارنـدگی    (کشت بذر که در شرایط عرصـه منتخـب   بر اساس شرایط محل مناسب کشت انتخاب روش هاي   - 6
 10بانکتهـاي هاللـی بـه عمـق      م با ذخیره نزوالت از طریق احداثأاز دو روش بذرکاري، بذرکاري تو) میلیمتر 350تا  200

  ).1شکل(استفاده گردید سانتیمتر 30سانتیمتر و دهانه قوس 
تیمارهـاي   اقدام به کشت در دو تاریخ پائیزه و بهاره در قالب طرح پایه آماري اسپلیت پالت با تیمار اصلی تاریخ کشت و -7

  )2شکل (فرعی روش کاشت در سه تکرار 
شـده و داراي قابلیـت تولیـد     بر پایه درصد گونه هاي مستقر SASتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  -8 

  . .بذر با قوه نامیه مناسب که امکان تجدید حیات در منطقه را داشته باشد
  
  
  

 
  بلوك کاشت بروش بذر کاري و بذر کاري توأم با ذخیر نزوالت  نقشه شماتیک  :1شکل 
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II   94بهار  چاله    چاله  93پاییز  II  شیار  شیار  
  

I  
  چاله  چاله I  94بهار  شیار    شیار  93پاییز 

  93- 94در سال   Atragalus nigricansنقشه اجرایی کاشت گونه :2شکل

  

  نتایج  
  ) A.nigricans Barneby(معرفی گون علوفه اي - الف

سکشــن متعــاق بــه    A.nigricansو گونــه Fabaceaeمتعلــق بــه تیــره  Astragalusجــنس گــون بــا نــام علمــی 
Ammodendron هـاي  گونـه گونه گون رویش دارد که غالبا انحصاري فالت ایران بوده و با تنوعی از  804در ایران . است 

. مختلـف رویشـی محسـوب مـی گردنـد     نـواحی   دراي مرتعـی   تـرین گیاهـان علوفـه    مهـم جملـه  چنـد سـاله از    تـا یکساله 
سانتی متر با سـاقه منشـعب کـه طـول سـال       30-60ی است علوفه اي  با قاعده چوبی به ارتفاع گیاه  A.nigricansگونه

رشد رویشی این گونه از اواخر اسفندماه شروع و در خردادماه به گل رفته و بذرها بـه  . سانتی متر می رسد 5-20جاري آن به
مـی  مناطق اصلی پراکنش گـون علوفـه اي    استان خراسان رضوي و شرق استان گلستان از. محض رسیدن ریزش می نماید

بترتیب فرم گلـدهی و رویشـگاه طبیعـی ایـن گونـه را در دامنـه شـمالی ارتفاعـات          2و  1شکلهاي ). 1384معصومی، (باشد
  .شهرستان طرقبه نشان می دهد) حوزه آبخیز بند گلستان(بینالود

  
  

       
  در دامنه بینالود A.nigricansرویشگاه طبیعی گونه : 4شکل               در مرحله گلدهی  A.nigricansگونه : 3شکل          



 

  مشخصات محل جمع آوري بذر - الف
واقع در دامنه شمالی ارتفاعات بینـالود در حـوزه تقسـیمات     Astragalus  nigricansبذور موردنظر از رویشگاه طبیعی گونه 

مشخصـات   1جـدول . د گلستان و سد طـرق جمـع آوري گردیـد   سیاسی شهرستان مشهد و در محدوده حوزه هاي آبخیز بن
 Artemisiaالزم به اینکه پوشش گیاهی غالـب رویشـگاه مـورد نظـر را گونـه هـاي       . محل جمع آوري بذر را نشان می دهد

diffusa- stipa arabica تشکیل داده و سایر گونه هاي همراه عبارتند از :  
Onobrychis miranta, Scariola orientalis, Achanthophyllum bractyatum, Astragalus heratensis, Tucrium 
polium, Amygdalus spinosissima, poa bulbosa, Iris sangorica,Poligonum afghanicum,   

  
    Astragalus  nigricansگونه  مشخصات محل جمع آوري بذور: 1جدول

 آوريجمع   محل
  ارتفاع از سطح دریا

 )متر(

  میزان بارندگی
 )میلی متر(

 وضعیت خاك

درجنوب   ارتفاعات بینالود
  غرب شهرستان مشهد

1450 -1200 240 
خاك کم عمق تا نیمه عمیق با بافت 
 متوسط همراه با سنگ و سنگریزه 

  
  ویژگی هاي بذور جمع آوري شده - ب

، بـاد دادن و الـک کـردن    قبیل کوبیـدن پس جمع آوري و انتقال بذور به آزمایشگاه، نخست با بکارگیري روشهاي مختلف از 
بذور به روش هـاي اسـتاندارد    سپس درجه خلوص و وزن هزار دانه. غالف از بذر و بوجاري آن اقدام شد سازينسبت به جدا 

تحـت تیمارهـاي مختلـف بـدون خـراش،       درجـه  20تکرار و در حرارت  4 همچنین قوه نامیه بذور در. تعیین گردید مرسوم
نتایج نشان داد که کاربرد توأمان تیمار خـراش دهـی    .اندازه گیري شد خراش دهی، سرمادهی و استفاده از اسید جیبریلیک

بـدلیل محـدودیت    پوسته بذر و اسید جبیرلیک بهترین نتیجه را از حیث جوانه زنی بـذور در آزمایشـگاه در برداشـت لـیکن    
استفاده عملی از آن در عرصه طبیعت، صرفا تیمار خراش دهی بدون اسید مورد توجه و مبناي کشت و استقرار گونـه مـورد   

  .   خصوصیات بذور مورد استفاده را نشان می دهد 2جدول . نظر قرار گرفت

  مشخصات بذور جمع آوري شده و آماده کشت: 2جدول

 )اسید +خراش (قوه نامیهدرصد  )با خراش دهی(قوه نامیه درصد  لوصدرصد خ )گرم(وزن هزاردانه

2/4  93  56  5/94  
  تجزیه واریانس داده ها  -ج

دار بـوده و   معنـی  درصـد  95مدل کلـی ارائـه شـده در سـطح احتمـال      که  دادنشان  حاصل از تجزیه واریانس داده ها نتایج
تکـرار و   کنولـی . می دهـد درصد نشان  95احتمال  داري را در سطح همچنین سطوح مختلف فصل کاشت نیز اختالف معنی

 .A  گیـاهی  بـذور گونـه  و اسـتقرار  زنـده مـانی    ،کاشت بـر درصـد سـبز شـدن     روشکاشت و نیز اثر متقابل فصل و  روش
nigricans نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر فصـل و روش کاشـت بـر میـزان     3جدول  .استختالف معنی داري نداشته ا 

  . نشان می دهد 93-94سبزشدن، زنده مانی و استقرار گون علوفه اي را در سال زراعی 
  



 

   A. nigricans تجزیه واریانس اثر فصل و روش کاشت بر درصد زنده مانی و استقرارگونه: 3جدول
 F Value  Pr < F  درجه آزادي منابع تغییرات

 *0.036 7.32 7 مدل کلی
 0/49ns 1.02 2 )تکرار(بلوك

 *0/047 40.18 1 فصل
 0/24ns 2.06 2 فصل*بلوك
 0/22ns 2.09 1 کاشت نوع

 0/47ns 0.63 1 نوع کاشت* فصل
  
  تأثیر فاکتورهاي فصل و روش کاشت بر استقرار گون علوفه ايمیانگین ه مقایس -د
گونـه   و درصـد اسـتقرار   زنـده مـانی   ،سـبز شـدن  کـه میـزان   دهـد   مقایسـه میـانگین هـا نشـان مـی     بدست آمده از نتایج  

 )درصـد  21(بهار فصل داري بیشتر از بطور معنی درصد 57با میانگین ) p≤ 0.05(پاییز  در فصل  )A.nigricans(موردنظر
اخـتالف معنـی داري   ) بذرکاري مستقیم خطی و بذرکاري توأم با ذخیره رطوبـت (می باشد در حالیکه بین روش هاي کاشت

به ترتیب مقایسه میانگین تأثیرفاکتورهاي روش کاشت و فصل کاشت را نشان مـی   1مودار و ن 4جدول  .مشاهده نمی گردد
  .دهد

  مقایسه میانگین تأثیر روش کاشت بر استقرار گون علوفه اي: 4جدول
  میانگین کاشت روش

 42.66a بذرکاري

 35.08a چاله اي

  
 

  
  علوفه ايمقایسه میانگین تأثیر فصل کاشت بر استقرار گون : 1نمودار
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  گیري نتیجهبحث و 
درصد وجود دارد ولیکن اختالف بـین   95نتایج نشان داد که بین تیمارهاي تاریخ کشت اختالف معنی دار در سطح احتمال 

جذب و ذخیره سازي رطوبت بیشتر در کشـت پـاییزه دلیـل    . تیمارهاي روش کاشت و اثرات متقابل آنها معنی دار نمی باشد
ده و علیرغم افـزایش ذخیـره رطـوبتی خـاك در کشـت بـروش هاللـی        اصلی موفقیت استقرار گونه نسبت به کشت بهاره بو

توزیع بارندگی ماهانه و مقدار بارش مؤثر به تفکیک فصـول  . کوچک، اختالف میانگین روش هاي کاشت معنی دار نمی باشد
ـ          وده کشت نیز مؤید آنست که میزان رطوبت دریافتی و ذخیره شـده در کشـت پـاییزه بـه مراتـب بیشـتر از کشـت بهـاره ب

از بذرکاري مراتـع   نیز )1955(پلومر و همکارانش). میلی متر در کشت بهاره 7/143میلیمتر در کشت پاییزه و  1/219(است
نوادا، ایداهوي جنوبی و وایومینگ غربی، نتیجه گرفتند که در اراضی مرطوب کشت در اوایل بهار و در اراضی خشک  ،در یوتا

ریزبودن جثه بذر و احیاناَ مدفون شـدن آن در تـوده خـاك ناشـی از ریـزش دیـواره        .است عاید شدهدر پائیز نتیجه مطلوب 
هاللی آبگیر، مانع از جوانه زنی و سبزکرد مناسب شده و بالنتیجه نسبت بـه روش بـذرکاري مسـتقیم، برتـري نشـان نـداده       

اي کشـت نشـایی و نهالکـاري بـه     معذالک روش کشت توأم با ذخیره رطوبت از طریق احداث هاللی آبگیر کوچـک بـر   .است
        . عنوان روشی موفق ارزیابی گردیده و در مورد گونه هاي با قابلیت تولید نشاء و یا نهال توصیه می گردد
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Abstract 
Loss of forage production due to severe degradation on the one hand, providing greater 
potential in these pastures on the other hand, as well as increasing demand for livestock 
products and necessities of food security of the country, the measures necessary in order to 
increase production in pastures. High yielding planting native species is one of the effective 
strategies to increase pasture production in the country. Based on the cultivation and 
establishment of native forage species with the scientific name of the species Astragalus 
nigricans in steppe rangelands of Golestan dam basin in Mashhad was considered. For this 
purpose, the first seeds of A. nigricans were collect and then determined the best methods 
of germination emphasizing scarification. Then, treated seeds were cultured by two 
methods including direct seeding and seeding with water storage in the small crescent pond 
on the format of split-plot statistical design. The results showed that sowing date 
significantly different between treatments at 95 percent probability, but there are no 
significant differences between treatments of planting and their interactions. Capture and 
storage more moisture in autumn sowing the main reason for the success of the 
establishment of A. nigricans species. Despite of increasing storage of soil moisture in the 
cultivation of small crescent pond method, the difference is not significant. Small seed size 
and possibly buried in the soil mass caused by falling walls crescent pond prevents the 
germination and consequently to compare with seeding method, did not show superiority. 
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