
 استان گلستان –بررسي روشهاي كشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي 

 Hedysarum wrightnatum)) مطالعه موردي: گونه 

 فرج ا... شربتي -3محمد فیاض،  -2، *غالمرضا ناصري -1

 کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان - 3و  1

 و مراتع عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها -2

 چکیده  

ستقرار پهن برگ  علفی دائمی گونه  در ایستگاه تحقیقاتی   Hedysarum wrightnatumبررسی روشهای کشت و ا

سال  238مراوه تپه که در  شد. این پروژه از  شده، انجام  شرق گرگان واقع  شمال  شد.  1395الی  1391کیلومتری  اجرا 

سپلیت  دو روش بذرکاری و بذرکاری توام با ذخیره نزوالت در دو تاریخ کشت پائیزه و بهاره در قالب طرح پایه آماری ا

سه ت شت در  شت و تیمارهای فرعی روش کا صلی تاریخ ک سه قرار گرفت.پالت با تیمارهای ا از هدف  کرار مورد مقای

که نتایج نشان داد  .باشدمی  Hedysarum wrightnatumمناسبترین روش کشت و استقرار گونه این بررسی تعیین 

کشت بصورت بذر کاری سبز گردید و کشت بهاره نیز در فروردین  %30کشت توام با ذخیره نزوالت و حدود  %45حدود 

 کشت اجرا شد که هیچیک از بذر ها سبز نگردید.به همین شکل  1394ماه 

  چناران مراوه تپه - Hedysarum wrightnatum  -دائمی علفی برگ پهن -استقرارهاي كلیدي: واژه

 

 مقدمه 

های اسييتراتکیک ب م منابع طبیعی در برنامه چهارم توسييعه با های اجرایی که در چارچوب سييیاسييتسييیاسييت

جامع نگری "، "عزم ملی برای حفظ، احیا، اصالح، توسعه و افزایم بهره وری منابع طبیعیتقویت "ازجمله:  محورهایی 

لزوم توجه به برنامه جامع اصالح و احیاء  ،"در مدیریت منابع طبیعی حوزه های آب یز به منظور دستیابی به توسعه پایدار

 خوردار شده است.مراتع کشور با توجه به گونه های بومی و سازگار از اولویت ویکه ای بر



شم گیاهی و چرای بیرویه و مفرط دام,   شور افزون بر فقر پو صالح و احیاء مراتع ک شکالت موجود در امر ا یکی از م

عدم جوانه زنی و استقرار گونه های مرتعی و نبود اطالعات کافی در مورد چگونگی تغییرات فصلی و تجمع ماده خشک 

ی کشييت مزرعه ای گونه هایی اسييت که در شييرای  آب و هوایی گوناگون دارای و نبود دانم کافی در زمینه راهکارها

پایداری بوده و از تولید مناسبی برخوردار باشند.  از مهم ترین محدویتهای بکار گیری گونه های بومی و عدم استفاده در 

شناخت کافی از توده های با ارزش بومی در هر ناحیه اکولوژیک ی است بویکه اکسشنهایی که اصالح مراتع فرسوده عدم 

در جریان اجرای طرح علوفه قابل برداشت مراتع کشور برای تغذیه دام دارای ارزشهای ویکهای هستند که تا کنون کمتر 

ستقرار و کمبود دانم در  سب ا شت و کار و نحوه منا ست، در مورد راهکارهای مدیریت, چگونگی ک شده ا به آنها توجه 

شناخت صوص نیاز های بوم  ست که موجب خ ستقرار گونه ها ا شت و ا سب ک سرانجام عدم وجود روش منا ی آنها و 

شت م لوط، خالص و  شت و کار گونه های باارزش و چگونگی ک شود. در نهایت ک سعه مراتع در آینده  پایداری در تو

 چگونگی مدیریت پایدار آنها مد نظر است.

 م تحقیقات مرتع به اطالعات تازه ای دسيييت یافت که در جریان اجرای طرح علوفه قابل برداشيييت مراتع کشيييور ب

حکایت از اهمیت تعدادی از گونه های با ارزش مرتعی داشييت که پیم از آنها اطالعات اندکی در دسييت بود, به همین 

سبب به تدریج لیسستی از گونه ها تهیه شد این گونه ها در مناطق م تلف آب و هوایی کشور پراکنده بوده و در جریان 

رزیابی های قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا در نوشيييته ها اطالعاتی در مورد نقم و اهمیت آنها در مراتع وجود ا

شناسایی گونه های مهمی که در هر ناحیه آب و هوایی در تغذیه دام  ساسی در این تحقیق،  نداشت به این ترتیب مساله ا

وع اکسشنهای م تلف و روشن شدن روشهای رویاندن, کشت,  استقرار نقس اصلی ایفا می نمایند می باشد. شناسایی تن

و انت اب گونه های برتر هر ناحیه آب و هوایی از نظر تولید علوفه و خوشييي وراکی به منظور اسيييتفاده در امر احیاء و 

 اصالح مراتع آن نواحی،  مهمترین فرضیات این تحقیق هستند که عبارتند از: 

ی پهن برگ علوفه ای چند ساله مهم کدامند؟ در بین این گونه ها چه چه گونه ای از پتانسیل آب مهمترین گونه ها  الف(

 و خاک منطقه استفاده بهینه برده و تولید  بیشتری دارند؟

این گونه ها در در مراحل اولیه رشد شامل جوانه زنی, سبز شدن و استقرار تحت تنشهای محیطی بویکه تنشهای ب( 

 اثرات متقابل آنها و در شرای  رقابت با سایر گونه ها از قابلیت برخوردار هستند؟سرما و خشکی و 

 



 مواد و روشها

 موقعیت و مشخصات محل اجراي طرح

ایستگاه تحقیقاتی مرتع مراوه تپه، از مراتع قشالقی استان گلستان در سال  این گونه  استقرار و کشت روشهای بررسی

کیلومتری  10فاصله  و در در شمال شرق استان گلستاناجرا گردید. قرق مذکور به مساحت یک هکتار  1394 - 1392

  56درجه و   55  و شمالی عرضثانیه  21و  دقیقه  49درجه و    37در محدوده  شرقیتپه در جهت ب م مرکزی مراوه

از سطح دریا قرق مذکور تپه قرارگرفته است. حداکثر ارتفاع طول شرقی بین روستای چناران و مراوهثانیه  26و دقیقه 

 باشد.تر میم  394حدود 

 (1395متوس  بارندگی فصلی و درصد آن در ایستگاه مراوه تپه ) -  1جدول

 شهر

 زمستان پاییز تابستان بهار
بارندگي 

 ساالنه
میزان 

 بارندگي

نسبت 

)%( 

میزان 

 بارندگي

نسبت 

)%( 

میزان 

 بارندگي

نسبت 

)%( 

میزان 

 بارندگي
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 8/364 6/31 5/215 1/28 4/102 2/14 7/51 1/26 2/95 مراوه تپه

 1395مأخذ : اداره کل هواشناسی استان گلستان، 

ای ای مایل به زردتیره با بافت متوس  سیلت و ساختمان خاک دانهتپه در حالت مرطوب قهوهخاک قرق مراوه

متغیر بوده و   2/8تا   45/7باشد. اسیدیته خاک بین های نمکی کم و بیم مش ص میمت ل ل ریز و درشت با لکه

، خاک منطقه مورد  Ecباشدکه با توجه به مقدار دسی زیمنس بر متر می 05/2تا  65/0آن بین  (Ec)هدایت الکتریکی 

 باشد.مطالعه فاقد شوری می

 Poa)این منطقه معرف منطقه نیمه استپی است و تیپ گیاهی غالب چمن پیازک دار و یونجه یکساله -پوشش گیاهي

bulbosa -Medicago polymorpha) .)است) حسینی و همکاران 

  گیرد.زمستانه مورد استفاده دامداران کرد شمال خراسان و دامداران محلی ترکمن قرار میاین تیپ بعنوان مراتع پاییزه و 

 نتایج:

نتایج جوانه زنی بذر در تیمارهای بذرکاری معمولی و بذرکاری توائم با ذخیره نزوالت آسمانی در دو کشت پاییزه  -جدول

 94-93و بهاره در قرق چناران مراوه تپه در سال زراعی 



 ا تکراربلوک ی
  

 کشت پاییزه
 

 کشت بهاره

 
 بذر کاری بذرکاری توام با ذخیره نزوالت بذر کاری

بذرکاری توام با ذخیره 

 نزوالت

I 48 44 0 0 

II 28 62 0 0 

III 28 30 0 0 

 0 0 33/45 67/34 میانگین جوانه زنی

 

مقایسه آماری با آزمون تی تست میانگین درصد جوانه زنی تیمار بذرکاری و بذرکاری توائم با ذخیره نزوالت آسمانی در 

 درصد نشان نداد.  5اختالفی معنی داری را در سطح  93کشت پاییزه در سال 

نزوالت آسمانی در دو کشت نتایج جوانه زنی بذر در تیمارهای بذرکاری معمولی و بذرکاری توائم با ذخیره  -جدول

 95-94پاییزه و بهاره در قرق چناران مراوه تپه در سال زراعی

 

 بلوک یا تکرار
  

 کشت بهاره  کشت پاییزه

 
 بذر کاری بذرکاری توام با ذخیره نزوالت بذر کاری

بذرکاری توام با ذخیره 

 نزوالت

I 42 60 0 0 

II 44 66 0 0 

III 34 52 0 0 

 0 0 33/59 40 زنیمیانگین جوانه 

 



مقایسه آماری با آزمون تی تست میانگین درصد جوانه زنی تیمار بذرکاری و بذرکاری توائم با ذخیره نزوالت آسمانی در 

درصد نشان دادند. بین تیمار بذرکاری همراه با ذخیره نزوالت در  5اختالفی معنی دار در سطح  94کشت پاییزه در سال 

 دار نبود.همچنین بذرکاری  معمولی معنیو   94و 93سالهای 

 گیري بحث و نتیجه

با توجه به وضعیت  بالفعل مراتع کشور و شدت چرا همواره تالش برای اصالح و احیاء مراتع به شکل های م تلف 

در مناطق م تلف صورت گرفته تا بتوان در هر منطقه، به یک روش مناسب و گونه های مناسب جهت کشت و اصالح و 

حیای مراتع دست یافت . در این تحقیق نیز سعی شده مهمترین گونه های م تلف را جهت توصیه کشت در مراتع استان ا

سی قرار داد. شهای م تلف مورد برر ستقرار آنها را به رو شت و ا سندگل انت اب و ک صالح مراتع تپه 1370 ،) ( بمنظور ا

ای را مورد بررسييی قرار داد. وی نتیجه گونه مرتعی و علوفه 10های اسييتقرار و کشييت ماهوری منطقه کالله گنبد، روش

های مورد بررسی با شرای  محل سازگاری خوبی داشته و بذرکاری خطی در بسترهای آماده گرفت که تقریباً تمامی گونه

 یادی برخوردار بود.شده از موفقیت ز

سجی و همکاران مرکز تحقی س  ابر ستگاه چالکی تو سی دیگری در ای ستانبرر ستان گل شاورزی و منابع طبیعی ا  قات ک

 تحت عنوان حفظ و نگهداری ژرم پالسم گیاهان مرتعی انجام گرفت. 

و گونه های یکسياله و   Gramineaeو   Papilionaceaeهای در این راسيتا بذور گونه های م تلف دائمی از خانواده

چند ساله از خانواده بقوالت جمع آوری ودر کلکسیون ایستگاه چالکی کشت گردید نتایج بررسی نشان داد که بیشترین 

بودند. اغلب گونه های کشت شده، توانستند در   Gramineaeو   Papilionaceaeتعداد گیاهان کشت شده از خانواده 

 ه زندگی خود را کامل نمایند.این محل، ب وبی رشد کرده و چرخ

سبت به بذرکاری بدون ذخیره از  شت توام با ذخیره نزوالت ن شد که ک شاهده  صل از اجرای این طرح م در نتایج حا

شتن خاک های  ست که این منطقه به علت دا شان دهنده این ا شد خوبی برخوردار بودند که ن صد جوانه زنی باال و ر در

شته سی، نفوذ پذیری پایین دا شیب های م تلف بوده لذا  ل صورت تپه ماهوری با  و از طرفی از نظر فیزیوگرافی منطقه ب

برای حفظ رطوبت و جلوگیری از هدر رفت رواناب، سيييازه های هاللی هر چند کوچک نیاز آبی بذور را جهت جوانه 

سبز شدن و استقرار داشته  زنی حفظ کرده و باعث می شود بذور کشت شده همراه با ذخیره نزوالت از درصد باالتری در

شند سوده منطقه کالک کرج از طریق بذرکاری، روش1354. )پیمانی فرد و طریفی,با صالح مراتع فر های ( در ارتباط با ا

ستر کاشت  شرای  محل بررسی را مورد مطالعه قرار دادند. این محققان نتیجه  11تهیه ب سازگار با  گونه از نباتات مرتعی 



سازد بهتر از بسترهای کاشت نونهالها در بسترهای کاشتی که امکان ذخیره رطوبت بیشتری را فراهم می گرفتند که استقرار

 عادی است.

در ادامه طرح بعضی از گونه های مستقر شده بر اثر آفات طبیعی و یا چرا ازبین رفتند و این نشان دهنده این است که 

ستقرار نیاز به حفاظت ستقرار دائمی برسند. این گونه ها بعد از کشت و ا (، یکی 1960)کلمه, و حمایت کافی دارند تا به ا

ستان در چند قطعه  شت که برنامه بذرکاری در هر ا سان همکار پیرس اظهار دا شنا صورت  5از کار شتر  هکتاری و یا بی

شده از بین رفتند. ت ستقر  سالهای بعد تمامی گیاهان م سفانه به علت عدم حفاظت کافی در  حقیقات همزمان گرفت,  متأ

دیگری که توس  این محقق و همکاران ایرانی و خارجی انجام شد اطالعات خوبی در خصوص میزان استقرار، فنولوژی، 

 ریشه دوانی، خوش وراکی گیاهان، روشها و فصول بذرکاری و کنترل گیاهان رقیب فراهم نمود.

سندگل و همکاران،  سازگاری تعداد (، روش1370) ستقرار و  های مرتعی را در مناطق مراوه تپه زیادی از گونههای ا

های فاقد شييوری قال مورد بررسييی قرار دادند. این محققان نتیجه گرفتند که در عرصييهو چپر قویمه گنبد و نیز منطقه آق

ستقرار بذر و نونهال ستر عاری از علفروش مناسب ا شین بذرکار میها، روش تهیه ب . باشدهای هرز و کشت خطی با ما

(  Niche seedingسانتیمتر )روش  10تا  5های به ارتفاع در منطقه آق قال با شوری زیاد، روش کشت بر روی پشته

 از موفقیت بیشتری برخوردار است.
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 چکیده به انگلیسي

Methods of cultivation and the establishment of perennial herbaceous broadleaf 
 (Case study: Hedysarum wrightnatum species) 

Abstract 

This research was conducted at Marave tapeh  research station, 238km northeast of Gorgan, to study 

cultivation and the establishment of Astragalus rawlinsianus. The experiment began in 2012 and 

continued until 2016. seed planting and seed planting with rain saving methods in both autumn and 

spring sowing dates in split plot design with the main treatments of sowing dates and secondary 

treatment cultivation were analyzed with three replications . The aim of this study was to determine the 

best method of cultivation and the establishment of Astragalus rawlinsianus. the results showed 

thatWhich killed about 45% to about 30% cultivated with water storage and seed planting was in the 

form of a green hill And spring planting And spring planting in April 1394 was killed the same way 

that none of the seeds were green. 
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