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 چکیده 
تـا   1392طـی سـالهاي   در ی به منظور تعیین مناسب ترین روش کشت و استقرار گونه مرتعـی اسـپرس خراسـانی آزمایشـ    

جمع آوري از رویشگاه، شکستن خـواب  بذور رسیده اسپرس خراسانی پس از . انجام گردیددر حوزه آبخیز بند گلستان 1394
هاي مختلف کشـت در دو سـطح   تاریخ تیمارهاي ازمایش شامل . تا زمان کشت نگهداري شدندبذر و تعین درصد جوانه زنی 

 X10 5  بـه ابعـاد   کرت هاي در ) لیاحداث بانکتهاي هالو  ایحاد شیار(در دو سطح  و روش بذرکاري ) کشت پائیزه و بهاره(
اسپلیت پالت درقالب طرح بلوك کامل تصـادفی در چهـار تکـرار و    بصورت آزمایش . بودند  سانتی متر 50X50متر با فاصله 
نتایج نشان دادند درصد استقرار گیاهان درکشت پاییزه  سال اول و دوم اجراي طرح به ترتیب بـا  .  انجام گرفت طی دو سال

مقایسـه روش هـاي مختلـف بـذر     . نشان دادند  )و صفردرصد 5/4( درصد اختالف معنی داري را با کشت بهاره   84و  6/33
کاري نیز بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین دو روش در هر دو سال اجراي طرح بود بـه طوریکـه در سـال اول اجـراي طـرح،      

 1/46و  50و در سـال دوم   7/19و  4/18بت بـه ترتیـب   درصد استقرار بذور در روش کاشت بدون حفظ رطوبت و حفظ رطو
در تأیید نتایج فوق همپوشانی آمار بارندگی در هر دو سال اجراي طـرح بیـانگر ایـن واقعیـت بـود کـه       . درصد حاصل گردید

ل اول میانگین نزوالت پاییزه پس از کشت بذور در سال دوم  طرح بیشتر از سال اول و متقـابال میـزان نـزوالت در بهـار سـا     
  .بیشتر از سال دوم بود
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  مقدمه
تعادل به هم زدن رویه و بدون برنامه ریزي موجب نابودي گیاهان مرتعی وغالباً  برداري بی عوامل نامساعد محیطی  و بهره

و در بسیاري از مناطق در نتیجه انحطاط اراضی و میکرو کلیما این تعادل به هیچ وجه دوباره برقرار  شدهزیست محیطی 
اصالح و احیاء گونه هاي ارزشمند مرتعی و یافتن بهترین شیوه هاي کشت و استقراربا استفاده از روشهاي حفظ . است  نشده

شت گونه هاي متحمل به خشکی درعرصه هاي منابع طیبعی و ذخیره رطوبت در حوزه هاي آبخیز گامی مؤثر  در توسعه ک
  .  می باشد

گونه یکساله و چند ساله  170این جنس با داشتن .استFabaceaeمتعلق به تیره Onobrychisجنس اسپرس با نام علمی 
 ,Polhill(مرکز تنوع آن نواحی معتدل منطقه ایرانوتورانی می باشد . استاي مرتعی و زراعی  ترین گیاهان علوفه یکی از مهم

1981; Rechinger, 1984 .(  در خراسان رضوي داراي شش گونهاین جنسcornuta ،arnacantha  ،verae ،ptychophylla ،
amoena  وchorassanicaبیشتر گونه هاي چند ساله اسپرس در مناطق شمالی استان انتشار دارند اما دامنه گسترش . است

  . برخی از گونه ها تا مناطق مرکزي نیز توسعه یافته است
در واحدهاي بوده و  داراي دامنه بردباري و سازگاري وسیعتري نسبت به سایر گونه هاchorassanicaOnobrychisگونه

پراکندگی جغرافیایی این . رویش دارد آبرفت و ، تپه، دشت دامنه اي، اراضی مخلوط، فالتهستاناراضی متنوعی نظیر کو
زمان  زمان گلدهی آن  اواسط اردیبهشت تا اوایل تیر و . است  ، آسیاي مرکزي و افغانستان)شمال شرق(  ایران گونه در 

 )1388امیر آبادي زاده، ( آن از اوایل خرداد به بعدمی باشد میوه دهی
در سالهاي اخیر به سبب بهره برداریهاي بیرویه تعداد قابل توجهی از گونه هاي مرتعی با ارزش در مراتع یا ازبین رفته و یا 
اینکه در معرض خطر قرار گرفته اند، براي اصالح این گونه مراتع که تنوع زیستی آنها با خطر روبرو شده الزم است با انجام 

 .بت گونه هاي سازگار با محیط حفظ و احیا شوندعملیات  حفظ و ذخیره رطو
در خراسان رضوي ، فراهم  .chorassanicaOلذا این تحقیق با هدف تعیین مناسبترین روش مناسب کشت و استقرار گونه

کردن زمینه براي افزایش تولید علوفه مراتع تخریب یافته کشور و نیز  ایجاد تنوع گیاهی و کمک به حفظ تنوع زیستی و 
  .قویت پایداري تولید در حوزه هاي آبخیز انجام گرفتت

  مواد و روش ها
 1394تا  1392حوزه  آبخیز بند گلستان در طی سالهاي و در این تحقیق در عرصه هاي طبیعی و در ارتفاعات  بینالود 

س از بوجاري، پ) جمع آوري شده از ارتفاعات مشرف به محل اجراي طرح(بذور رسیده اسپرس خراسانی . انجام گردید
به منظور دستیابی به موفق ترین و اقتصادي ترین . حذف پوسته بذرو تعیین درصد جوانه زنی تا زمان کشت نگهداري شدند

و )  تیمار اصلی(میلیمتربذور در دو تاریخ کشت پائیزه و بهاره  350تا  200روش استقرار در مناطق استپی سرد با بارندگی 
سانتیمتر و دهانه  10احداث بانکتهاي هاللی به عمق ( و  بذرکاري توام با ذخیره نزوالت ) ار ایحاد شی(دو روش بذرکاري 

و کشت بهاره با مساعد شدن هوا  1393و  1392آبان سالهاي 20کشت پاییزه در تاریخ ) تیمار فرعی) (سانتیمتر 30قوس 
 50X50متر با فاصله  X10 5کرت هاي آزمایشی  اندازه . در چهار تکرار انجامگردید1394و 1393فروردین سالهاي  20در 

  . عدد کشت شدند 5تا 3سانتی متر در نظر گرفته شد و سپس بذور به تعداد 
دریک آزمایش اسپلیت پالت درقالب طرح بلوك کامل تصادفی در چهار تکرار و طی دو سال انجامو تجزیه مرکب داده ها 

  سبزمانی در طی سالهاي  اجراي طرح مورد مقایسه قرار گرفتنددرصد گونه هاي مستقر شده و نیز درصد میانگین 

  



 

  نتایج و بحث
جدول (نتایج نشان دادند درصد استقرار گیاهچه ها در کشت پاییزه هر دو سال به طور معنی داري باالتر از کشت بهاره بود 

در مقایسه با زمان مشابه در سال  )میلیمتر 200( 1393با وجود این افزایش میزان نزوالت در پاییز و زمستان سال )  1
درصد به طور چشمگیري بیشتر از بهار  84با  1394باعث شد تا  درصد استقرار بذور در بهار سال )میلی متر 137( 1392
این امر بیانگر همبستگی مثبت بین میزان نزوالت با درصد استقرار گیاهچه ها در هر دو سال . باشد) درصد 34( 1393

با انجام عملیات بذرکاري در مراتع در یوتا و نوادا، ایداهوي )  1955(پتومر و همکاران . )1شکل (باشد  اجراي طرح می 
جنوبی و وایومینگ غربی، نتیجه گرفتند که در اراضی مرطوب کشت در اوایل بهار و در اراضی خشک در پائیز نتیجه 

اله را در ایستگاه حیدرلو آذربایجان غربی مورد آزمایش پنج گونه یونجه یکس) 1380(اکبرزاده و ادیشو. مطلوب داده است
در کشت بهاره و پاییزه به ترتیب از نظر تولید بذر و M .rigidulaو M .radiataقرار داده و نتیجه گرفتند که گونه هاي 

  .علوفه به دیگر گوته ها برتري دارند
. منجر به عدم استقرار گیاهچه ها گردیدند 1394ار در طی فصل به نتایج همچنین نشان دادند که به دلیل کاهش نزوالت

درصد از گیاهچه ها  5میلیمتر منجر به استقرار تنها   59به میزان  1393با وجود این افزایش بارندگی در طی فصل بهار 
یز انجام عملیات حفظ رطوبت تفاوت معنی داري در درصد استقرار گیاهچه ها در هر دو سال اجراي آزمایش و ن. شدند

  . درصد سبزمانی در سال دوم اجراي طرح نشان ندادند
تولید مواد . اطالع از چگونگی عکس العمل این گیاه به خشکی، قدم مهمی درتولید علوفه درمناطق خشک محسوب می شود

زد که خشک نسبت به آب مصرفی در اسپرس در بهار، از یونجه بیشتر است که این امر استفاده بهتراز آب را آشکار می سا
سانتیمتري خاك  180اسپرس قادر است از عمق ). 1990بولگر و ماچز، ( صفت بارزي جهت تولید در مناطق کم آب است

نتایج حاصل از .)1972کخ و همکاران، ( رطوبت جذب نماید که حاکی از گسترش ریشه هاي این گیاه در این عمق است
نشان  2جدول . هاي آزمایش، تاریخ هاي کاشت و نیز اثر متقابل انها بودتجزیه مرکب داده ها نیز بیانگر تفاوت معنی دار سال

درصد به طور معنی داري بیشتر از  8/58می دهد که میانگین درصد استقرار گیاهچه ها درطی دو سال و در فصل پاییز با 
داري با روش ذخیره رطوبت با بر اساس نتایج این تحقیق استفاده از شیار به منظور کشت بذور تفاوت معنی . فصل بهار بود

ها از جمله انواع علف  گزارشات موجود حاکی از آن است که تعداد زیادي از گونه. استفاده از بانکتهاي هاللی نشان ندادند
  .میلیمتر در سال بخوبی مستقر شوند 360ها از موفقیت خوبی برخوردار و توانستند در مناطق با بارندگی بیشتر از  گندمی

  
  
  
  
  
  
  
  

  تغییرات میزان بارش با  درصد استقرار گونه اسپرس خراسانی - 1شکل 
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 مقایسه میانگین اثرات اصلی تاریخ و روش هاي کاشت  بر درصد استقرار گونه -  2جدول 

) (Onobrychischorassanicaبه تفکیک سال هاي اجراي طرح  

 تیمار درصد استقرار

19b 93-1392  48 سال زراعی a 94-1393 
8/3  LSD (0.05)    
8/58a 6/2 تاریخ کشت   پاییزهb بهاره 
7/12 LSD (0.05)    
1/33a روش کشت  )چاله( حفظ رطوبت 

32 a شیار( بدون حفظ رطوبت( 
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 مقایسه میانگین اثرات اصلی تاریخ و روش هاي کاشت بر درصد استقرار و درصد سبز مانی گونه اسپرس -  1جدول 
94-1393 93-1392 

 
 درصد استقرار درصد استقرار درصد سبز مانی

 
2/20a 84 a 6/33a پاییزه 

 تاریخ کشت
0/0  b 0  b 5/4b بهاره 

5/8a 50a 4/18a چاله( حفظ رطوبت( 
 روش کاشت

7/11a 1/46 a 7/19a شیار( بدون حفظ رطوبت( 


