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 چکيده 

های آن در استان ی برخوردار است. رویشگاهیای باالعلوفهارزشی است که از تولید های بایکی از گون vegetus Astragalusگونه 

دائمی در بستر  برگ علفیاین پهن استقرار و کشت هایروش پروژه بررسی منظور احیای این مراتع باشد. بهدر حال تخریب می

به طول انجامید. در این  الو به مدت چهار س 1392شده کامان در استان قزوین انجام شد. شروع طرح از سال های تخریبرویشگاه

روش بذرکاری ردیفی و بذرپاشی در قالب طرح آماری اسپلیت  به دو Astragalus vegetus های کشت و استقرار گونهمطالعه روش

 تصادفی با سه تکرار انجام گردید. در این طرح آماری زمان کشت بعنوان تیمار اصلی و روش کشت های کامالًپالت با طرح پایه بلوک

مانی بذور سبز شده گیاه گون های حاصل از میزان زندهبعنوان تیمارهای فرعی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده

.%( /5)( از تیمار کشت بذرپاشی %5/5)در تیمار کشت ردیفی  جوانه زنیداری نشان داد. درصد علفی در دو روش کشت اختالف معنی

ها در کشت ردیفی به همراه زمان مانی نهالیانگین تیمارها بر اساس روش دانکن نشان داد که بیشترین درصد زندهبیشتر بود. مقایسه م

 درصد مشاهده شد. 1درصد و کمترین آن مربوط به تیمار روش کشت بذرپاشی بازمان کشت بهاره با  7کشت بهاره با 

 ، بذرپاشیAstragalus vegetus، جوانه زنیهای کشت، روش های کليدی:واژه

 

 مقدمه
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 را کشور هایاکوسیستم ترینوسیع و داشته بشری حیات در بسزایی نقش هااکوسیستم اصلی رکن و حیات بستر عنوانبه مراتع

 مخاطره به را زندگی درازمدت در دهد، قرار تهدید مورد خاک و پوشش لحاظ به را مراتع وضعیت که خطری هرگونه .دهندمی تشکیل

 (.1377 مقدم،) انداخت خواهد

این . ازجمله اندیافتهدست ثروت این به خود، تکامل زمان طول در که هستند ارزشیبا ژنتیکی ذخایر از بزرگی بانك ایران مراتع

طور و به هستندها دارای علوفه سرشار از پروتئین ای است که نقش مهمی در تغذیه دام دارد. آنهای علوفهمرغوب، لگوم هایگونه

توانند حاصلخیزی ها مید. از طرف دیگر آننشواستفاده می دامپروریهای مختلف ای به خاطر کیفیت علوفه باالی آن در سیستمگسترده

 گیاهی هایگروه از یکی نام گون .شوندمی شامل را کشور فلور کل درصد 18 ایران هایگونرا با تثبیت ازت خاک افزایش دهند. 

 گیاهان دنیای در. دهندمی تشکیل را اجتماعاتی طبیعی طوربه آن در گیاهان از نوع این که شودمی گفته مناطقی به تانگونس و است

پوشانند می را زمین کره از وسیعی بخش و است گونه 500 از بیش هاآن هایگونه تعداد که وجود دارد گیاهی جنس 57 دار،گل

 ( ,2004Frodin(و  (1367، معصومی)

 آن نتایج که شدهانجام  زیادی هایفعالیت گذشته هایدهه از جهان و ایران در هاگون مقدماتی هایبررسی و شناسایی با رابطه در

 جنس مختلف هایگونه شناسایی با رابطه در فردیمنحصربه و ارزشمند تحقیقات ایران در. است شده ذکر شناسیگیاه منابع در عمدتاً

 (.ایران هایگون پنج تا یك جلدهای) است منتشرشده( 1367-8413) معصومی توسط گون،

 844 با خانواده این. دارند پراکنش هاقاره دیگر در نیز بقیه و مریکاآ در آن گونه 500 که دارد گونه 3280 حدود جهان در گون

 با مشترک الباقی. است ایران انحصاری آن گونه 620 تعداد. است داده اختصاص خود به را ایران گیاهی هایجنس ترینبزرگ گونه

 .شودمی کشیده اروپا و آفریقا مرکزی، آسیای خاورمیانه، به تروسیع پراکندگی با هاآن از بعضی و همسایه کشورهای

زمان باشد. شرایط محیطی از زمان تشکیل جنین تا ها میجمله مراحل بحرانی استقرار بوته زنی و سبز شدن گیاهان ازمرحله جوانه

گذارد و بروز خصوصیاتی را در آوری، بوجاری، نگهداری و روش کاشت بر بنیه بذر اثر میجدا شدن بذر از گیاه مادری، شرایط جمع

 (.Branson et al., 1966) گذاردزنی و استفاده از حداقل شرایط محیطی برای سبز شدن اثر میشود که بر سرعت جوانهبذر موجب می

کردن  از چند روش نفوذپذیر siliquasus Astragalusزنی و شکستن خواب بذر ( برای بررسی جوانه1384)ن و همکارا عیسوند 

ناشی از عدم  A. siliquasusخواب بذر در گونه  %95ها نشان داد که حدود پوسته بذر و اعمال سرمادهی استفاده نمودند. نتایج آن

 نفوذپذیری پوسته نسبت به آب و بقیه آن مربوط به عوامل فیزیکی است.
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های غیراصولی و غیرمنطقی، زدایی و دیگر کاربریرویه جنگلهای اخیر افزایش رشد جمعیت، استخراج معادن، افزایش بیدر سال

های یل توجه به احیای منابع طبیعی با استفاده از گونهمناطق بسیاری را دستخوش تخریب شدید منابع طبیعی کرده است به همین دل

 مرغوب و سازگار دارای اهمیت فراوانی است.

 

 هاروش و مواد

 :طرح اجرای محل هایویژگی

 جاده مسیر در قزوین شهر از شرقی شمال کیلومتری 25 فاصله در قزوین استان در موردمطالعه منطقه: طرح اجرای مکانی موقعیت

 83/35 دقیقه 06 درجه 50 و شمالی ثانیه 75/3 دقیقه 27 درجه 36 بین آن جغرافیایی موقعیت. است شدهواقع کامان گردنه به زرشك

 تا 330 بین درازمدت بارندگی متوسط(. 1 شکل) است شدهواقع یقشر شمال جهت در دریا سطح از متر 2400 ارتفاع در شرقی ثانیه

 استپی نیمه رویشی منطقه در قزوین استان اعظم بخش. باشدمی گرادسانتی درجه 11 ساالنه دمای متوسط. است متغیر مترمیلی 400

 (.1 شکل) است شده واقع رویشی ناحیه این کوهستانی قسمت در موردنظر سایت ویژهبه دارد قرار
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 قزوین استان در طرح اجرای محل موقعیت -1 شکل

 هاییحلقه توسط که دهندمی تشکیل کوهستانی ارتفاعات را استان نواحی ترینپرباران: جوی هایریزش هوایی و آب هایویژگی 

 مترمیلی 200 از که است مترمیلی 330 حدود استان ساالنه بارندگی میانگین. اندشدهاحاطه مترمیلی 500 از بیش باران هم خطوط از

 بارندگی دوره لذا است، ایمدیترانه منطقه بارندگی رژیم. است متغیر شمالی ارتفاعات حاشیه در مترمیلی 800 تا شرقی جنوب در

 رخ اردیبهشت در کوهستانی فضاهای در ماهانه بارش حداکثر. است تابستان فصل بر منطبق خشکی دره و سال سرد نیمه بر منطبق

 از توجهیقابل بخش. شودمی نازل اردیبهشت تا اسفند ماه سه در جوی نزوالت از نیمی حدود. است هابارندگی %17 حدود و دهدمی

 با روزهای تعداد چنینهم. است شدهاعالم سال در روز 16 قزوین در برفی روزهای تعداد و است برف شکل به جوی هایریزش

 یکنواخت توزیع از قزوین استان در جوی هایریزش. است بوده سال در روز 49 قزوین ایستگاه در مترمیلی یك از بیش بارندگی

 در درجه 5 از استان در دما ساالنه میانگین. شودمی کاسته هابارش میزان از جنوب به شمال از و شرق به غرب از و نیست برخوردار

 قزوین در صفر زیر درجه 19 تا استثنایی سرماهای حدوث گرچه. است متغیر طارم دره در درجه 5/17 تا کوهستانی مرتفع فضاهای
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 دشتی گستره با عمدتاً که دارند گسترش استان جنوبی و میانی قلمروهای در درجه، 10 دمای-هم منحنی. است مشهود ای¬پدیده نیز

 شمال الیه¬منتهی. اندشدهاحاطه درجه 10 دمای¬هم خطوط از هایی¬حلقه توسط منطقه شهری هایکانون تمامی و دارد انطباق استان

 5/12 دمای¬هم قلمرو در منطقه شمالی فضای تمامی و دارد قرار گرادسانتی درجه 5 دمای¬هم قلمرو در استان غربی جنوب و شرقی

 کمترین که است آن بیانگر سال مختلف فصول در منطقه پتانسیل تعرق و تبخیر میزان بررسی. اند شدهواقع گرادسانتی درجه 5/17 تا

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

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

 نمایانگر که شود¬می مشاهده مترمیلی 2400 تا 1400 از تبخیر میزان و شود¬می افزوده ساالنه تبخیر میزان بر تدریجبه غرب به شرق

 57 تا تاکستان ایستگاه در درصد 7/49 حداقل از قزوین استان در نسبی رطوبت میانگین .است استان میانی ناحیه تبخیرترین کم

. یابد¬می کاهش سال گرم ماههای در و افزایش سال سرد فصول در ماهانه نسبی رطوبت میزان. است متغیر آباد اله ایستگاه در درصد

 .است مرداد و شهریور های¬ماه در شاخص این حداقل و دی و آذر آبان، در هوا، نسبی رطوبت مقدار حداکثر

 :گياهی پوشش

 این در غالب هایگونه. است برخوردار باالیی تنوع از کوهستانی اقلیم و توپوگرافی موقعیت لحاظ به کامان گردنه گیاهی پوشش

 Dactylis شامل؛ همراه های¬گونه بقیه فهرست. باشدمی Agropyron trichophorum و Astragalus microcephalus سایت

glomerata، Hordeum bulbosum، Festuca ovina، 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 باشندمی. 

 :بررسی روش

 طبیعی مراتع عرصه در دائمی علفی برگپهن گون گونهیك کشت روش قبولقابل موفقیت و تریناقتصادی به دستیابی هدف با پروژه

 که ایپروژه با آنان مشارکت جلب همچنین و دارانمرتع آشنایی منظوربه. شد انتخاب استان طبیعی مراتع از کشت عرصه. گردید اجرا

 دراز بارندگی. گردید انتخاب استان طبیعی منابع کل اداره در مرتع اداره هماهنگی با محل انتخاب شوند مندبهره آن از باید آینده در

 بیشتر و مترمیلی 350بارندگی که مناطقی برای ملی طرح دستورالعمل اساس بر و است میلیمتر 350 از بیش طرح اجرای محل مدت
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 بین فاصله و متر 3 کاشت خطوط بین فاصله کاری بذر روش در. گردید استفاده قزوین سایت در بذرپاشی و بذرکاری روش از است

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

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

 کاشت عمق. گرفت قرار مقایسه مورد تکرار سه در کاشت روش فرعی تیمارهای و کشت تاریخ اصلی تیمار با پالت اسپلیت آماری

 ردیفی در شده استفاده بذر مقدار اساس بر بذور میزان پاشی بذر کاشت روش در. گردید محاسبه سانت 2 تا 5/1 بذر اندازه طبق بذرها

 منطقه در پاشی بذر و بذرکاری های کرت در مستقرشده هایگونه درصد پایه بر هاداده وتحلیلتجزیه.  شد پاشیده کرت سطح در بذرها

 .گرفت صورت طرح اجرای

 نتایج:

ریخ کشت و تیمار اصلی تا تیمار دودر )  گون علفیمانی بذور سبز شده گیاه میزان زندههای حاصل از داده انسیوار هیتجز ،جینتا

ها در اثرات زمان کاشت، روش کاشت و اثر متقابل آن 5ه جدول شماره دهد. با توجنشان می تکرار( را فرعی روش کشت در سه

مانی روش کشت ( باالتر از درصد زنده%5/5)روش کشت ردیفی  زنیجوانهدرصد  .(P<0.05) دار بودبذر معنی جوانه زنیدرصد 

از  یحاکدرصد  5مقایسه میانگین اثرات مقابل تیمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطح  6است. بر اساس شکل ( . %/5)بذرپاشی 

 داری دارند. بر اساس روش دانکنکشت ردیفی به همراه تاریخ کشت بهاره با تیمار بذرپاشی کشت بهاره اختالف معنی یآن بود تیمارها

درصد و کمترین مربوط به تیمار روش کشت بذرپاشی  7بل تیمار کشت ردیفی بازمان کشت بهاره با در اثر متقا مانیدرصد زنده نیبیشتر

 .(6شکل ) است جوانه زنیدرصد  1بازمان کشت بهاره 

 

 اصلی و فرعی هایدر تيمارون وگتوس بذور سبز شده گ جوانه زنیميزان  انسیوار هیتجز :-1 جدول
 منابع تغییر

S.V 

درجه 

 آزادی
D.F 

 مجموع

 مربعات
S.S 

میانگین 

 مربعات
M.S 

 
F 

 داریسطح معنی

 ./753 ./304 ./146 ./292 2 تکرار

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

  a 2 625/4 313/2 826/4خطای 
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348/1 521/72 521/72 1 کاشت روش

51 

*000/. 

 روش تاریخ کاشت *

 کاشت

1 188/9 188/9 174/1

9 

*012/. 

   ./479 917/1 4 خطا 

    229/93 11 کل 

Ns درصد 5دار در سطح و * به ترتيب غير معنی 

 

 
 مانی بذور با استفاده ا ز روش دانکنو زنده زنیجوانههای درصد مقایسه ميانگين -3 شکل

  

  بحث

ها در نسبت به سایر روشر روش کشت ردیفی در فصل بهار زنی دجوانهبر اساس نتایج بدست آمده از این پروژه تحقیقاتی میزان 

 اصالح هایروش از متر باالتر از موفقیت بهتری برخوردار است. یکیمیلی 350منطقه مورد مطالعه ارتفاعات کامان با دامنه بارندگی 

 هوایی و آب تغییرات و خاک عمق نبودن مناسب فرسایش، مثل عواملی دلیل به گاهی. باشدمی بذرکاری هایمراتع، پروژه احیای و

 دلیل همین به. باشند نداشته استقرار امکان زنیجوانه از پس یا داشته کمی زنیجوانه درصد نیز بومی گیاهان حتی که گردیده باعث

 از یکی .باشد داشته باالیی اهمیت تواندمی گیاه استقرار و زنیجوانه افزایش منظوربه کنندهتقویت هایروش ادغام با بذرکاری عملیات

مختلف  لیهرگاه خاک مرتع به دال. استگون  اهمیت باالیی دارد گیاه هم علوفه تولید در فرعی، عالوه بر محصوالت که گیاهانی
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 یمدت با اجراها نباشد، در کوتاهیرندگآب حاصل از با یقادر به جذب و نگهدار یطور طبیعداده و بهخود را ازدست یرینفوذپذ

 (.1387، آذرنیوند) شودمنطقه، امکان نفوذ آب باران در خاک فراهم می طیو متناسب با شرا ژهیو یهای مکانیکروش یکسری

بگیر، فاروئینگ و ... آ یاز قبیل پیتینگ، احداث هالل یمکانیک مراتع، انجام عملیات یاصالح و احیا یهای اصلاز روش یکی

دهد که آمده از پژوهش حاضر نشان میدستبه جی. نتا(1386 ،مصداقی) استدر خاک مرتع  ینفوذ و ذخیره نزوالت آسمان منظورهب

رطوبت خاک شده و  مقداری شیتوانسته است باعث افزاسانتی نسبت به حالت بذرپاشی  3تا  2کشت در چاله به عمق  نیا یاجرا

است که بر اساس  یفینکته ظر نیدنبال داشته باشد. ا را به Astragalus vegetus یسبز شدن بذور کاشته گونه مرتع شیتبع آن افزابه

 یهای عمقریشه یکه دارا یو چندساله مرتع یتوان اذعان نمود وجود رطوبت بیشتر در خاک طبیعتاً به استقرار بهتر گیاهان دائمآن می

ت در خاک مانند ذخیره نزوال یهاکه با استفاده از تکنیك استمحققان نیز نشان داده  ریتحقیقات سا جیهستند، کمك خواهد نمود. نتا

تحقیق  جیدر بیان نتا یافته است. میزان نفوذ آب در خاک بیشتر شده و تولید علوفه نیز بهبود ،یپیتینگ و کنتور فارو در مراتع بیابان

سیمانتون  ذخیره نزوالت در خاک شده است. یده برابر شیدر مرتع موردتحقیق باعث افزا پینگیخود اشاره نموده که انجام عملیات ر

های مختلف تأثیر روش یکه به بررس شانخود اتدر تحقیق(1974) 3راُزی( و 2009) 2و پسرکلی جهان تیغ(، 1978) 1و همکاران

علوفه در  ولیدتوجه تقابل شیبکار رفته موجب افزا یتیمارها پرداخته، بیان نموده که اثر توأم یمرتع بر تولید پوشش گیاه یاحیا

 شده است.  یگندمیان چندساله مرتع

 

 پيشنهادات: 

های طبیعی خوردگی طبیعت منطقه امکان استقرار و احیای رویشگاهدهه اخیر و دستییر شرایط اقلیمی در طی این چند به دلیل تغ

 Astragalusه های بومی هم مانند گونکشت مستقیم بذور گون نبرگ علفی خیلی کم شده است. عالوه بر آتوسط بذور خود گیاهان پهن

vegetus  تر که بتواند های مقاومگردد که یا از طریق جایگزین نمودن گونهخیلی کم نتیجه داده است. لذا پیشنهاد می زنیجوانهبا درصد

 یا گردد.های بومی منطقه مراتع احکاری گونهبا شرایط رطوبتی جدید طبیعی سازگار باشد و راه دوم از طریق بوته یا نهال

 

                                                           
1- Simanton et al., (1978) 
2- Jahantigh & pessarkli, (2009) 
3- Rauzi (1974) 
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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 was 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 seedling 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, seedling, Astragalus vegetus, mix cropping 
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