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 مطالعه موردی: بررسي کشت و استقرار گونه -های کشت و استقرار پهن برگان علفي دائميبررسي روش

Astragalus vegetus در استان قزوین 

 سعید رشوند )مسئول ( 

 مرکز تحقیقات قزوین بخش جنگل و مرتع هیات علمي

 چکیده 

باالی برخوردار است.  ایعلوفهید است که از تول يارزش با هایگونیکي از  vegetus Astragalusگونه 

 استقرار و کشت هایروش پروژه بررسي احیای این مراتع منظور به. باشدميهای آن در استان در حال تخریب رویشگاه

سال شروع طرح از  انجام شد.در استان قزوین کامان  شدهتخریب هایرویشگاهدائمي در بستر  علفي برگپهناین 

به  Astragalus vegetus گونههای کشت و استقرار  در این مطالعه روشبه طول انجامید.  سال چهارمدت به  و 1392

با طرح پایه بلوک های کامل تصادفي با سه  در قالب طرح آماری اسپلیت پالت بذرپاشيو  ردیفيبذرکاری روش  2

تیمارهای فرعي مورد بعنوان  تیمار اصلي و روش کشتبعنوان کشت  زمان تکرار انجام گردید. در این طرح آماری 

بذور سبز شده گیاه گون علفي در دو  مانيزندهمیزان واریانس داده های حاصل از . نتایج تجزیه ندمقایسه قرار گرفت

( از تیمار کشت بذرپاشي %5/5)نشان داد. درصد زندماني در تیمار کشت ردیفي  داریمعنيروش کشت اختالف 

در کشت ها نهالماني ه بیشترین درصد زند نشان داد که بر اساس روش دانکنبیشتر بود. مقایسه میانگین تیمارها .%( /5)

 کشت بهاره بازماندرصد و کمترین آن مربوط به تیمار روش کشت بذرپاشي  7ردیفي به همراه زمان کشت بهاره با 

 مشاهده شد.درصد  1 با

 بذرپاشي ،Astragalus vegetusاني، های کشت، زندمروش کلیدی: هایواژه

 

http://conf.isc.gov.ir/irsrm7/fa/SciChair/ManuscriptDetail?mid=89587&s=PosterAccepted
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 مقدمه:

 ترینوسیع و داشته بشری حیات در بسزایي نقش هااکوسیستم اصلي رکن و حیات بستر عنوانبه مراتع

 تهدید مورد کخا و پوشش لحاظ به را مراتع وضعیت که خطری هرگونه دهندمي تشکیل را کشور یهااکوسیستم

 (.1377 ،مقدم) انداخت خواهد مخاطره به را زندگي درازمدت در دهد، قرار

 باارزش ثروت این به خود، تکامل زمان طول در که هستند ارزشي با ژنتیکي ذخایر از بزرگي بانك ایران مراتع

 هاآناست که نقش مهمي را در تغذیه دام دارد.  ایعلوفههای مرغوب، لگوم هایاین گونه ازجمله. اندیافتهدست

 مختلف هایسیستمبه خاطر کیفیت علوفه باالی آن در  ایگسترده طوربهباشند و دارای علوفه سرشار از پروتئین مي

 حاصلخیزی خاک را با تثبیت ازت خاک افزایش دهند. توانندمي هاآن. از طرف دیگر شودمياستفاده  دامپروری

 به گونستان و است گیاهي هایگروه از یکي نام گون .میشوند شامل را کشور فلور کل درصد 18 ایران هایگون

 گیاهان دنیای در. دهندمي تشکیل را اجتماعاتي طبیعي طوربه آن در گیاهان از نوع این که شودمي گفته مناطقي

 زمین کره از وسیعي بخش و است گونه 500 از بیش هاآن هایگونه تعداد که وجود دارد گیاهي جنس 57 ،دارگل

 ((. 2004) 1فرودینو  (1998) معصوميپوشانند )مي را

 که شده زیادی هایفعالیت گذشته هایدهه از جهان و ایران در هاگون مقدماتي هایبررسي و شناسایي با رابطه در

 شناسایي با رابطه در فردیمنحصربه و ارزشمند تحقیقات ایران در. است ذکرشده شناسيگیاه منابع در عمدتاً آن نتایج

 (.ایران هایگون پنج تا یك هایجلد) است منتشرشده( 1367-84) معصومي توسط گون، جنس مختلف هایگونه

 این. دارند پراکنش هاقاره دیگر در نیز بقیه و امریکا در آن گونه 500 که دارد گونه 3280 حدود جهان در گون

 انحصاری آن گونه 620 دتعدا. است داده اختصاص خود به را ایران گیاهي هایجنس ترینبزرگ گونه 844 با خانواده

 مرکزی، آسیای ،خاورمیانه به تروسیع پراکندگي با هاآن از بعضي و همسایه کشورهای با مشترک الباقي. است ایران

 .شودمي کشیده اروپا و آفریقا

. شرایط محیطي از زمان تشکیل باشدمي هابوتهمراحل بحراني استقرار  ازجملهو سبز شدن گیاهان  زنيجوانهمرحله 

 ، بوجاری، نگهداری و روش کاشت بر بنیه بذر اثرآوریجمعجنین تا زمان جدا شدن بذر از گیاه مادری، شرایط 

                                                           
1 - Frodin (2004) 
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و استفاده از حداقل شرایط محیطي  زنيجوانهکه بر سرعت  شودميو بروز خصوصیاتي را در بذر موجب  گذاردمي

 (.(1966و همکاران )  2برانسون )گذاردميبرای سبز شدن اثر 

ند روش چاز  Astragalus siliquasusو شکستن خواب بذر  زنيجوانه( برای بررسي 1384)و همکاران  عیسوند 

خواب بذر در  %95 نشان داد که حدود هاآننفوذپذیری کردن پوسته بذر و اعمال سرمادهي استفاده نمودند. نتایج 

 ست.اناشي از عدم نفوذپذیری پوسته نسبت به آب و بقیه آن مربوط به عوامل فیزیکي  A. siliquasusگونه 

 هایکاربریو دیگر  زدایيجنگل رویهبياخیر افزایش رشد جمعیت، استخراج معادن، افزایش  هایسالدر 

ل توجه به ، مناطق بسیاری را دستخوش تخریب شدید منابع طبیعي کرده است به همین دلیغیرمنطقيو  غیراصولي

 مرغوب و سازگار دارای اهمیت فراواني است. هایگونهاحیای منابع طبیعي با استفاده از 

 هاروش و مواد

 :طرح اجرای محل هایویژگي

 قزوین شهر از شرقي شمال کیلومتری 25 فاصله در قزوین استان در موردمطالعه منطقه: طرح اجرای مکاني موقعیت

 شمالي ثانیه 75/3 قهدقی 27 درجه 36 بین آن جغرافیایي موقعیت. است شدهواقع کامان گردنه به زرشك جاده مسیر در

 شکل) است شدهواقع شربي شمال جهت در دریا سطح از متر 2400 ارتفاع در شرقي ثانیه 83/35 دقیقه 06 درجه 50 و

. باشدمي گرادسانتي هدرج 11 ساالنه دمای متوسط. است متغیر مترمیلي 400 تا 330 بین درازمدت بارندگي متوسط(. 1

 ناحیه این کوهستاني تقسم در موردنظر سایت ویژهبه دارد قرار استپي نیمه رویشي منطقه در قزوین استان اعظم بخش

 (.1 شکل) است شدهواقع رویشي

 

 

 

                                                           
2- Branson et al., (1966) 
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 قزوین استان در طرح اجرای محل موقعیت: 1 شکل                                                  

 که دهندمي تشکیل کوهستاني ارتفاعات را استان نواحي ترینپرباران: جوی هایریزش هوایي و آب هایویژگي 

 330 حدود استان ساالنه بارندگي میانگین. اندشدهاحاطه مترمیلي 500 از بیش باران هم خطوط از هایيحلقه توسط

 رژیم. است متغیر شمالي ارتفاعات حاشیه در مترمیلي 800 تا شرقي جنوب در مترمیلي 200 از که است مترمیلي

. است تابستان فصل بر منطبق خشکي دره و سال سرد نیمه بر منطبق بارندگي دوره لذا است، ایمدیترانه منطقه بارندگي

 از نیمي حدود. است هابارندگي %17 حدود و دهدمي رخ اردیبهشت در کوهستاني فضاهای در ماهانه بارش حداکثر

 است برف شکل به جوی هایریزش از توجهيقابل بخش. شودمي نازل اردیبهشت تا اسفند ماه سه در جوی نزوالت

 یك از بیش بارندگي با روزهای تعداد چنینهم. است شدهاعالم سال در روز 16 قزوین در برفي روزهای تعداد و

 برخوردار یکنواخت توزیع از قزوین استان در جوی هایریزش. است بوده سال در روز 49 قزوین ایستگاه در مترمیلي

 .شودمي کاسته هابارش میزان از جنوب به شمال از و شرق به غرب از و نیست
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. است متغیر طارم دره در درجه 5/17 تا کوهستاني مرتفع فضاهای در درجه 5 از استان در دما ساالنه میانگین:  دما

 10 دمای-هم منحني. است مشهود ای¬پدیده نیز قزوین در صفر زیر درجه 19 تا استثنایي سرماهای حدوث گرچه

 تمامي و دارد انطباق استان دشتي گستره با عمدتاً که دارند گسترش استان جنوبي و میاني قلمروهای در درجه،

 و شرقي شمال الیه¬منتهي. اندشدهاحاطه درجه 10 دمای¬هم خطوط از هایي¬حلقه توسط منطقه شهری هایکانون

 دمای¬هم قلمرو در منطقه شمالي فضای تمامي و دارد قرار گرادسانتي درجه 5 دمای¬هم قلمرو در استان غربي جنوب

 .اند¬شدهواقع گرادسانتي درجه 5/17 تا 5/12

 میزان کمترین که است آن بیانگر سال مختلف فصول در منطقه پتانسیل تعرق و تبخیر میزان بررسي: تعرق و تبخیر

 ایستگاه در مترمیلي 4450 قریب تبخیر میزان بیشترین و زمستان فصل در آباداهلل ایستگاه در( مترمیلي 2/6 حدود) تبخیر

 بیشتری نوسانات از ساالنه تبخیر شاهرود درَه در ویژهبه استان شمال در. است دادهرخ تابستان فصل در آباد¬فتح

 2400 تا 1400 از تبخیر میزان و شود¬مي افزوده ساالنه تبخیر میزان بر تدریجبه غرب به شرق از و بوده برخوردار

 .است استان میاني ناحیه تبخیرترین کم نمایانگر که شود¬مي مشاهده مترمیلي

 در درصد 57 تا تاکستان ایستگاه در درصد 7/49 حداقل از قزوین استان در نسبي رطوبت میانگین: هوا رطوبت

 کاهش سال گرم های¬ماه در و افزایش سال سرد فصول در ماهانه نسبي رطوبت میزان. است متغیر آباد اله ایستگاه

 مرداد و شهریور های¬ماه در شاخص این حداقل و دی و آذر آبان، در هوا، نسبي رطوبت مقدار حداکثر. یابد¬مي

 .است

 

 :گیاهي پوشش

. است برخوردار باالیي تنوع از کوهستاني اقلیم و توپوگرافي موقعیت لحاظ به کامان گردنه گیاهي پوشش

. باشدمي Agropyron trichophorum و Astragalus microcephalus سایت این در غالب هایگونه

 ،Dactylis glomerata، Hordeum bulbosum، Festuca ovina شامل؛ همراه های¬گونه بقیه فهرست

Bromus tomentellos،Agropyron intermedium ، Poa bulbosa، Centaurea virgata، 

Cirsium haussknechtii، Echinops pungens، Thymus kotschyanus، Thymus 

kotschyanus، Onobrychis altissima، Nepeta heliotropifolia، Salvia limbata، 

Verbascum speciosum، Tanacetum elburzensis و Astragalus vegetus باشندمي. 
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 :بررسي روش

 دائمي علفي برگپهن گون گونهیك کشت روش قبولقابل موفقیت و تریناقتصادی به دستیابي هدف با پروژه

 و دارانمرتع آشنایي منظوربه. شد انتخاب استان طبیعي مراتع از کشت عرصه. گردید اجرا طبیعي مراتع عرصه در

 مرتع اداره هماهنگي با محل انتخاب شوند مندبهره آن از باید آینده در که ایپروژه با آنان مشارکت جلب همچنین

 بر و است میلیمتر 350 از بیش طرح اجرای محل مدت دراز بارندگي. گردید انتخاب استان طبیعي منابع کل اداره در

 در بذرپاشي و بذرکاری روش از است بیشتر و مترمیلي 350بارندگي که مناطقي برای ملي طرح دستورالعمل اساس

 متر 2 کاشت های چاله بین فاصله و متر 3 کاشت خطوط بین فاصله کاری بذر روش در. گردید استفاده قزوین سایت

 رسیدن حداقل به منظور به(. 2 شکل)است مربع متر 10*20 پاشي بذر و بذرکار روش 2 در کرت هر ابعاد. شد اجرا

 قالب در بهاره و پائیزه کشت تاریخ دو در کاشت زمان. گردید اجرا شیب مسیر در کشت نقشه طرح آزمایش خطای

 قرار مقایسه مورد تکرار سه در کاشت روش فرعي تیمارهای و کشت تاریخ اصلي تیمار با پالت اسپلیت آماری طرح

 بر بذور میزان پاشي بذر کاشت روش در. گردید محاسبه سانت 2 تا 5/1 بذر اندازه طبق  بذرها کاشت عمق. گرفت

 هایگونه درصد پایه بر هاداده وتحلیلتجزیه.  شد پاشیده کرت سطح در بذرها ردیفي در شده استفاده بذر مقدار اساس

 .گرفت صورت طرح اجرای منطقه در پاشي بذر و بذرکاری های کرت در مستقرشده

 

 نتايج:

اصلي تاریخ  تیمار 2در گون علفي) بذور سبز شده گیاه  مانيزندهمیزان داده های حاصل از  انسیوار هیتجز ،جینتا

اثرات زمان کاشت، روش  5ه جدول شماره دهد. با توجمينشان  تکرار( را 3کشت و تیمار فرعي روش کشت در 

درصد زندماني روش  .(P<0.05) دار بودهای تولیدشده از بذر معنيها در درصد زندماني نهالآنکاشت و اثر متقابل 

مقایسه میانگین  6است. بر اساس شکل ( . %/5)ماني روش کشت بذرپاشي ( باالتر از درصد زنده%5/5)کشت ردیفي 

کشت ردیفي به همراه  ین بود تیمارهااز آ يحاکدرصد  5اثرات مقابل تیمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطح 

درصد  نیبیشتر داری دارند. بر اساس روش دانکنتاریخ کشت بهاره با تیمار بذرپاشي کشت بهاره اختالف معني
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درصد و کمترین مربوط به تیمار روش کشت  7اثر متقابل تیمار کشت ردیفي بازمان کشت بهاره با  در مانيزنده

 .(6شکل ) درصد زندماني است 1بذرپاشي بازمان کشت بهاره 

 اصلی و فرعی هایدر تیمارون وگتوس بذور سبز شده گ مانیزندهمیزان  انسيوار هيتجز :1 جدول

 منابع تغییر
S.V 

 درجه آزادی
D.F 

 مجموع مربعات
S.S 

 میانگین مربعات
M.S 

 
F 

 داریسطح معنی

./146 ./292 2 تکرار  304/. 753/. 

688/4 688/4 1 تاریخ کاشت  027/2 *035/. 

a 2 625/4 313/2خطای   826/4  

521/72 521/72 1 کاشت روش  348/151 *000/. 

188/9 188/9 1 کاشت روش تاریخ کاشت *  174/19 *012/. 

خطا   4 917/1 479/.    

کل   11 229/93    

Ns  درصد 5در سطح  دارمعنيو * به ترتیب غیر 

 
 مقايسه میانگین های درصد زنده مانی بذور با استفاده ا ز روش دانکن :3 شکل
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 گیرینتیجهو  بحث

بهار نسبت به بر اساس نتایج بدست آمده از این پروژه تحقیقاتي میزان زنده ماني در روش کشت ردیفي در فصل 

باالتر از موفقیت بهتری برخوردار متر میلي 350سایر روش ها در منطقه مورد مطالعه ارتفاعات کامان با دامنه بارندگي 

 فرسایش، مثل عواملي دلیل به گاهي. باشدمي بذرکاری هایمراتع، پروژه یاحیا و اصالح هایروش از یکياست. 

 کمي زنيجوانه درصد نیز بومي گیاهان حتي که گردیده باعث هوایي و آب تغییرات و خاک عمق نبودن مناسب

 کنندهتقویت هایروش ادغام با بذرکاری عملیات دلیل همین به. باشند نداشته استقرار امکان زنيجوانه از پس یا داشته

 محصوالتعالوه بر  که گیاهاني از یکي .باشد داشته باالیي اهمیت تواندمي گیاه استقرار و زنيجوانه افزایش منظوربه

خود  یریمختلف نفوذپذ لیهرگاه خاک مرتع به دالباشد. مي گون گیاهاهمیت باالیي دارد  هم علوفه تولید در ،فرعي

 یمدت با اجراها نباشد، در کوتاهيرندگآب حاصل از با یقادر به جذب و نگهدار يطور طبیعو به دادهازدسترا 

، آذرنیوند) شودميفراهم منطقه، امکان نفوذ آب باران در خاک  طیو متناسب با شرا ژهیو يمکانیک هایروش یکسری

1387.) 

بگیر، آ ياز قبیل پیتینگ، احداث هالل يمکانیک مراتع، انجام عملیات یاصالح و احیا ياصل هایروشاز  يکی

از  آمدهدستبه جینتا .(1386، مصداقي) استمرتع در خاک  ينفوذ و ذخیره نزوالت آسمان منظورهفاروئینگ و ... ب

توانسته است سانتي نسبت به حالت بذرپاشي  3تا  2کشت در چاله به عمق  نیا یکه اجرا دهدميپژوهش حاضر نشان 

 Astragalus يسبز شدن بذور کاشته گونه مرتع شیتبع آن افزارطوبت خاک شده و به مقداری شیباعث افزا

vegetus اذعان نمود وجود رطوبت بیشتر در  توانمياست که بر اساس آن  يفینکته ظر نیباشد. ادنبال داشته  را به
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هستند، کمك خواهد نمود.  يعمق هایریشه یکه دارا يو چندساله مرتع يخاک طبیعتاً به استقرار بهتر گیاهان دائم

نزوالت در خاک مانند پیتینگ و  ذخیره یکه با استفاده از تکنیکها استمحققان نیز نشان داده  ریتحقیقات سا جینتا

تحقیق  جیدر بیان نتا است. بهبودیافتهمیزان نفوذ آب در خاک بیشتر شده و تولید علوفه نیز  ،يکنتور فارو در مراتع بیابان

ذخیره نزوالت در خاک  یده برابر شیباعث افزا موردتحقیقدر مرتع  پینگیخود اشاره نموده که انجام عملیات ر

که  شانخود اتدر تحقیق(1974) 5راُزی( و 2009) 4و پسرکلي جهان تیغ(، 1978) 3یمانتون و همکارانس شده است.

بکار  یتیمارها پرداخته، بیان نموده که اثر توأم يمرتع بر تولید پوشش گیاه یمختلف احیا هایروشتأثیر  يبه بررس

 شده است.  يعچندساله مرت علوفه در گندمیان ولیدت توجهقابل شیرفته موجب افزا

 پیشنهادات: 

خوردگي طبیعت منطقه امکان استقرار و احیای به دلیل تغییر شرایط اقلیمي در طي این چنده دهه اخیر و دست

کشت مستقیم بذور  برگ علفي خیلي کم شده است. عالوه بر آنهای طبیعي توسط بذور خود گیاهان پهنرویشگاه

گردد م نتیجه داده است. لذا پیشنهاد ميبا درصد زندماني خیلي ک Astragalus vegetusهای بومي هم مانند گونه گون

تر که بتواند با شرایط رطوبتي جدید طبیعي سازگار باشد و راه دوم از های مقاومکه یا از طریق جایگزین نمودن گونه

 های بومي منطقه مراتع احیا گردد.کاری گونهطریق بوته یا نهال

 

 
 
 
 

 

                                                           
3- Simanton et al., (1978) 
4- Jahantigh & pessarkli, (2009) 
5- Rauzi (1974) 
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Planting and establishment methods for perennial forbs- Case study: Planting 

and establishment of Astragalus vegetus species, 

 Qazvin province 

 

Abstract 

Astragalus vegetus is one of the most valuable forage species and grows naturally 

for livestock grazing. Its habitats are degraded in the Gazvin province. In order to 

rehabilitation these pastures, the study of the methods and seed sowing seasons of 

this permanent herbaceous broadleaf was carried out for three years in 2014 in the 

destroyed habitats of Qazvin. In this study, two methods of seed sowing on parallel 

lines and scatter in plots were compared using split plot design based on completely 

randomized block. The factor of sowing season were arranged in the main plot and 

sowing method in the sub plot. The results of variance analysis showed significant 

differences in the survival rate of herbaceous seedlings in two cultivars. The highest 

percentage of Survive plants were obtained in row cropping (5.5%) than mix 

cropping (0.5%). The highest percentage of seedlings was observed in row sowing 

method in spring season as 7% and the lowest values was observed in scatter sowing 

as 1% in spring season. 

 

Key words: seed sowing, survival, Astragalus vegetus, mix cropping 
 


