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  چکیده
Astragalus squarrosus هاي مرکزي، زارهاي نواحی خشک تا فراخشک بیابانخوراك بوده که در ماسهاي بدون خار و خوشدرختچه

 یتینگپ فارو، نزوالت آسمانی شامل کنتور ةتأثیر تیمارهاي ذخیر حاضر در تحقیق شرقی کشور پراکنش دارد.شرقی تا شمالجنوب
کالمند بهادران بررسی شد. این منطقه از لحاظ نوع  ۀدر منطق A. squarrosus  ۀگون ۀآبگیر و فصل کاشت بر استقرار اولی هاللی و

در آزمایشگاه خراش داده  بذرها ،نامیه ةقوهاي ۀ بررسیبر پای. است گونهخاك، وضعیت بارندگی و دما مشابه رویشگاه اصلی این 
 92 اواخر زمستان و 93و  92 پاییز شده در قالب طرح آماري اسپلیت پالت با تیمار اصلی تاریخ کشت دردادهخراش يبذرهاشدند. 

 هايآبگیر در سه بلوك مورد مقایسه قرار گرفت. در بهار تعداد پایه هاللی فارو، پیتینگ، کاشت روش فرعی تیمارهاي و 93و 
. تر از کشت بهاره بوده استمستقرشده در هر کرت شمارش و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج کشت پاییزه موفق

داشته است. همچنین نتایج اثر  بذرهاقرار استقرار بذرها نسبت به سایر تیمارها نتایج بهتري در است %5/11همچنین تیمار فارو با 
ست مستقر گردیدند این درحالی بذرها %27حدود  1392نزوالت نشان داد در تیمار فارو در کشت پاییز  ةمتقابل فصل و تیمار ذخیر

نزوالت  ةذخیرگویاي آن است که  بذرهاطورکلی استقرار کم هکدام از تیمارها سبز نشدند. بدر هیچ 93کشت زمستان  يبذرهاکه 
هاي طوریکه در سالهروبروست ب خطر زیاديمتر با میلی 100تر از کم میانگینتوأم با بذرکاري در مراتع استان یزد با بارندگی 

کوچک مستقرشده وجود دارد. در  يبذرهاشدن یا خشک بذرها، احتمال سبزنشدن میانگین مقدارتر از کمبا بارندگی  خشکسالی
  .شودنزوالت بررسی ةهاي گلدانی همراه با ذخیرهاي کشت نهالست روشاین مناطق بهتر ا

  مرتع اصالح ؛مراتع استپی ؛هاللی؛ پیتینگ فارو؛ واژگان کلیدي:
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n مقدمه  

ــور ایران بـه دلیـل موقعیت خاص جغرافیایی و    کشـ
هاي بسـیار پراکنده و شرایط اقلیمی و وضعیت  ناهمواري

خشــک جهان هاي جوي، از مناطق خشــک و نیمهریزش
ــمار می  ــوم . رودبـه شـ مقدار بارندگی در ایران یک سـ

ــت     ولی همین مقدار میـانگین بـارنـدگی کرة زمین اسـ
بارندگی نیز پراکنش زمانی و مکانی مناسبی ندارد. بدین 
لحـاظ محـدودیت آب و اهمیت آن از دیرباز مورد توجه   

). در همین راستا پرداخت 26( ایرانیان قرار داشـته است 
تر به مقولۀ مدیریت، اصــالح و احیاء منابع طبیعی جدي

هر زمان به ویژه در گســترة عظیم مراتع کشــور، بیش از 
ــت.   اي که منابع علوفه زمانیدیگري نیـازمند توجه اسـ

علمی مورد استفاده قرار گیرد، پوشش  ۀمراتع بدون برنام
ــش گیــاهی، رودبـه قهقرا می گیـاهی   . بــا کــاهش پوشـ

شود. کاهش پوشش تاجی گیاهان و الشبرگ نیز کم می
الشــبرگ موجب برخورد مســتقیم قطرات باران به خاك 

ــایش  ــدید میشـــده و فرسـ گردد، در نتیجه جریان تشـ
ــطحی آب افزایش یـافتـه و این امر نـه تنهـا موجب      سـ

، بلکه به علت نفوذ کم آب عمالً شدهشـسـتشـوي خاك    
تر از آنچه شرایط محیط دارد، گیاهان در محیطی خشک

ــدید مداوم  ۀگیرند. بنابراین با ادامقرار می این امر و تشـ
د شد و در این موارد آن، مراتع از حیز انتفاع خارج خواهن

ــطح خاك نمود ( ). یکی از 19باید مبادرت به اصــالح س
هاي اصـالح مراتع، ذخیرة نزوالت آسمانی است که  پروژه

با توجه به کمبود آب در مناطق خشــک، جهت کنترل و 
هاي حاصل از نزوالت آسمانی و آبها و سیلمهار هرزآب

ــازي آب باران در مراتع انجامبا هدف ذخیره گیرد می سـ
هاي متعدد ذخیرة نزوالت موجب ). بر اساس پژوهش21(

ــده با اینحال در برخی موارد  ــش گیاهی شـ بهبود پوشـ
ها در مناطق مختلف، متفاوت مقدار تأثیر هر یک از سازه

اســت. از طرف دیگر بررســی فصــول مختلف کاشــت    
ــتقرار   می توانـد مـا را در گزینش بهترین زمان براي اسـ

زمان کشت عامل  مرتع راهنمایی کند. گیاهان در عرصۀ
ت. هاسمهمی براي بدست آوردن پتانسیل تولید در گونه

ــی و  ــد رویشـ این عامل هماهنگی کاملی بین زمان رشـ
  ).16زایشی از یک سو و اقلیم از سوي دیگر دارد (

Jahantigh   و Pessarakli)2009 ( ــر ــی ــأث ــ ت ه ب
 روي و پیتینــگ را کنتورفــارو هــايتکنیــک کــارگیري

و پوشــش گیاهی مراتع  رطوبت رواناب، رســوب، مقدار
ــازه این که دریافتند آنان. کردند ارزیابیی بیابان  هاسـ

 نهایت در و شده خاك رطوبت و آب موجب افزایش نفوذ
ــش گیاهی تخریب موجبـات  ــدهاحیا پوشـ  فراهم را شـ

روش ) 2009( همکارانو  Moshtaghyan). 14( آورندمی
 و ارزیابی را Astragalus cyclophylosاستقرار  بر کاشت

 نتایج ).22( کردند توصــیه روش اســتفاده از پیتینگ را
ــت ــتگاه  در Astragalus caraganaگونه  بذر کاش ایس

ــد تحقیقات آبخیزداري مبین آن  چادگان رودزاینده سـ
ــت کــه،  ــرایطاسـ  5/2 عمق دردر پــاییز و  دیم درشـ

 ستکاشت اروش  بهترینپیتینگ، روش  به متريسانتی
ــد 15( ). اثر پروژة مکانیکی هاللی آبگیر بر تولید، درصـ

ــش، ترکیـب گیـاهی و رطوبت خاك در طرح     تـاج پوشـ
داري گوریک شــهرســتان زاهدان نشــان داد اجراي مرتع

این پروژه از طریق ذخیرةمناسب نزوالت آسمانی موجب 
افزایش رطوبت خاك و درصـد تاج پوشـش گیاهان شده   

ــت ( اثیر پیتینگ، ریپینگ و کنتورفارو ). همچنین ت8اس
در ذخیرة رطوبت و افزایش پوشــش گیاهی در ایســتگاه 
خواجه استان آذربایجان شرقی نشان داد بیشترین مقدار 

مربوط به پیتینگ با بذرپاشی  66/44%پوشش گیاهی با 
ترین مقدار مربوط به تیمار ریپینگ بدون بذرپاشی و کم

ــت ( 15/%98با  ) 2011همکاران ( وChamani ). 11اس
 در را فارو کنتور هاي پیتینگ وروش کارگیريه ب اثرات

 و ندکرد مطالعه استقرار پوشش گیاهی در مراتع گلستان
ــتفاده از گرفتنـد  نتیجـه   تأثیر روش کنتورفارو که اسـ
 اردد هاروشسایر  به روي پوشش گیاهی نسبت بیشتري

گونۀ که  داد نشان) 2016( Abtahiمطالعات  نتایج ).7(
A. eriopodus متر ســانتییک  عمق نزوالت و ةبا ذخیر

 باالترین Ferula ovinaبعد از گونۀ  %80 میانگین بـا 
ــان را مانیزنده ــت داد نشـ تیمار . این محقق بیان داشـ
ــت عمق نزوالت و ةذخیر  بر دو این متقابل اثر و کشـ
 طوري است. به بوده مؤثر A. eriopodus ۀمانی گونزنده
 ةتیمـار با ذخیر  در %76 یعنی میـانگین  بـاالترین  کـه 

ــانتییک  عمق نزوالت و ــاهده مترس ــودمی مش ). 1( ش
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Jafarian and Mirjalili  )2017  ــی اثــر ) در بـررسـ
کنتورفارو و پیتینگ بر درصــد پوشش گیاهی مراتع یزد 

سـال از اجراي طرح مقدار درصد   7عنوان کردند پس از 
ــازه و پیتینگ نســبت به  هاي فاروپوشــش گیاهی در س

درصـد افزایش یافت. ایشان   1/3و  4/2شـاهد به ترتیب  
اظهار داشتند عملکرد سازة پیتینگ نسبت به کنتور فارو 

). نتایج 13در افزایش پوشـــش گیاهی بیشـــتر اســـت (
عملیات مکانیکی بر بهبود فاکتورهاي پوشــش گیاهی در 

 همراتع سـیلوانا اسـتان آذربایجان غربی مؤید آن است ک  
دو عملیات اصـالحی کنتورفارو و سد سنگی مالتی تاثیر  
زیـادي در افزایش و بهبود عملکرد پـارامترهـاي گیاهی    

اگرچه مطالعات بسیاري در رابطه با  ).25داشـته اسـت (  
ــش   تـاثیر ذخیرة نزوالت توام با بذرکاري بر بهبود پوشـ
ــت ولی در مراتع بیابانی   ــورت گرفته اس گیاهی مراتع ص
ــات مکتوبی در این رابطه در دســت    ــتان یزد گزارش اس

ــت. گونۀ  ــی  A. squarrosusنیس یکی از  "نتر"با نام فارس
) 6زارهاي ایران است (هاي بومی و سـازگار در شـن  گونه

که به صــورت پراکنده در نقاط مختلف کشــور از جمله  
ــتان یزد رویش دارد. این گونه هم به   مراتع بیـابانی اسـ

ــطۀ نقش آن در 3دلیل ارزش غذایی باال ( ) و هم به واس
ــایش  هــاي بــادي، حفـاظــت خــاك و جلوگیري از فرسـ

)، 6زار که باد و طوفان حاکمیت دارد (بخصوص در ماسه
ــت. از اهمیت ویژه  A. squarrosusگونۀ اي برخوردار اس

راکنش پخوراك بوده که اي بـدون خار و خوش درختچـه 
ــتان جغرافیـایی  ــرق تا مرکز و هاي جنوبآن در اسـ شـ

بلوچستان، بندرعباس،  سـیستان و  همانند شـرق شـمال 
کرمان، بوشـهر، یزد، اصـفهان، سمنان، تهران، اصفهان و   

ــان ــت  خراسـ ــگـاه روی ).18(اسـ هـاي این گونـه در   شـ
زارهاي بیابانی ریگ بلند کاشان در محدودة ارتفاعی ماسه
ــطح دریا قرار دارد. آغاز دورة  1100تـا   750 متر از سـ

ــی گیـاه در بیـابان   ــفند، ظهور رویشـ ــان اسـ هاي کاشـ
هاي گل اواسط فروردین، تشکیل میوه اواخر خرداد غنچه

ــیده در ماه   مرداد قابل هاي تیر و و بـذرهـاي کامالً رسـ
هاي شنی ). این گونه اغلب در خاك6آوري اسـت ( جمع

ــنی با هدایت الکتریکی   و  2/4تا  4/0لومی تـا لومی شـ
ــیدیته  رویش دارد. همچنین محتوي  17/8تا  49/7اسـ

ــت (  ــگـاه این گونه ناچیز اسـ . در )4مواد آلی در رویشـ
ــید   تحقیقی تـاثیر غلظـت   هـاي مختلف نـانو ذرات اکسـ

 .Aزنی بذر گیاه مرتعی صیات جوانهسـیلیسـیم بر خصو  
squarrosus  بررســی شــد. نتایج آزمایش نشــان داد که
دهی و سپس تیمارشده زنی بذرهاي خراشدرصـد جوانه 

ــبت به بذرهاي  ppm 40به غلظت  SiO2با نانوذرات  نس
سالم شاهد و بذرهاي سالم تیمارشده بانانو ذرات افزایش 
ــد که بذرهاي    ــخص شـ ــت. در این آزمـایش مشـ داشـ

تواند موجب می  SiO2دهی و تیمارشده با نانوذراتخراش
زنی بذر این گیاه مرتعی شده و بهبود خصـوصیات جوانه 

ــه ــتقرار این گیاه در عرصـ هاي طبیعی در نتیجه به اسـ
 ).5کند (ک بسزایی میکم

در  شـــدههاي انجامبودن پژوهش محدود به توجه با
 A. squarrosusگونۀ  استقرار هايروش و شـرایط  زمینۀ

 ترینمناســب شــناخت هدف با حاضــر تحقیق ایران، در

ــتقرار و زمان روش به  .squarrosus Aمرتعی ۀگون اسـ
ــول ــتپی و  مراتعخوراك و خوش عنوان گونۀ پرمحص اس

ذخیرة  هايسازه احداث کمک به زارهاي استان یزدشـن 
ــتاي درنزوالت و  ــش افزایش و احیا راسـ  گیاهی پوشـ

در عرصـۀ مراتع طبیعی شـهرستان    مذکور مراتع مرغوب
 .شد اجرابهادران یزد 

  
n هامواد و روش  

 مورد مطالعه ۀمنطق
ــاحت حدود   منطقـۀ مورد نظر به نام پورتکی با مسـ

ــمتی از  2000 ــده کالمند منطقۀ حفاظتهکتار قسـ شـ
ــت که از لحاظ تنوع و تعداد حیات وحش از  بهادران اسـ

 20'  باشد. سایت پورتکی دراهمیت بسزایی برخوردار می
شــرقی قرار  طول درجه 54° 47' تا شــمالی عرض °31

 40کرمان و در  –دارد. این منطقه در حاشــیۀ جادة یزد 
ــت.    ــده اس ــتان مهریز واقع ش ــهرس کیلومتري بعد از ش

جزو قرق ادارة محیط  1369منطقۀ مورد مطالعه از سال 
ــکل   ــت (شـ ــت اسـ  منطقه غالب گیاهی ). تیپ1زیسـ

Artemisia sieberi مهم همراه هايگونـه  و  Ferula 

hirtella, Noaea mucronata, Fortuynia bungei, 
Scariola orientalis  اسفند اوایل از رویش اسـت. فصل 

   .دارد ادامه خرداد اواسط تا و شده آغاز



  39-50 صفحات ،1397 بهار و تابستان ،11 شماره بیابان، مدیریتپژوهشی  –علمی  نشریه  42
 

  
  از سایت پورتکی. نمایی 1شکل 

  
هاي هواشناسی ایستگاه سینوپتیک اساس آمار داده بر

ــمالی  °31 57'مهریز با  درجه طول  54° 48'تا عرض شـ
مورد  ۀترین ایستگاه سینوپتیک به منطقکه نزدیک شرقی

هاي مطالعه اسـت، بررسـی منحنی آمبروترمیک طی سال  

ــان  ۀدر منطقـ  1380-1395 آن  ةدهندمورد مطـالعه نشـ
 باال سال هايماه از کدامهیچ در رطوبت است که وضعیت

 نوسانات و ماه 12 خشـک  فصـل  طول که طوري به نبوده
  ).2(شکل  استمتر در ماه میلی 22/15 تا 0 بین بارندگی

  

  
  1395-1380هاي مهریز طی سالمنحنی آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی . 2شکل

  
ــایت پورتکی داراي   بـا این  حـال بـا توجه به اینکه سـ

ــت، از داده  ــبت به مهریز اسـ ــتري نسـ هاي بارندگی بیشـ
سنجی خورمیز نیز استفاده شد که بر اساس ایستگاه باران
ــال  میانگین بارندگی این  1395تـا   1378هـاي  آمـار سـ

ــتمیلی 9/94 منطقه از نظر  قرق پورتکیخاك  .متر اسـ
 دارايخاك ســـطحی  و بودهها فالت ووضــع ظاهري جز 

ــنی لومیبافت لومی  ــتتا شـ  pH. عمق خاك زیاد و سـ
ــی 7/0-9/0 برابر الکتریکی هدایت، 7/7 -1/8خاك  دسـ

ــونده مواد خنثی، مقدار متر بر زیمنس ، 5/38%تا  35شـ

 .ذیري آن خوب اســتو درصــد نفوذپ 1/0-3/0%آلی  ماده
ــیم قابل جذب و  ppm 4/8-8/4 فســفر قابل جذب پتاس

ppm 330-200 28( گرددمی برآورد .(  
  
  پژوهش روش
 آزمایشگاه در بذرها زنیجوانه

 تیمار با شــش تصــادفی کامالً طرح قالب در آزمایش
 ده با همراه سمباده با دهیخراش سـمباده،  با دهیخراش

ــرمادهی، روز ــمباده با دهیخراش س  روز 15 با همراه س
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 درجه چهار دماي تحت ســرمادهی  روز ده ســرمادهی،
ــانتی ــرمادهی روز 15 گراد،س  درجه چهار دماي تحت س
 مالاع بدون و معمولی یعنی بذر شاهد تیمار و گراد،سانتی
. شد انجام شدهآوريجمع بذرها روي بر تکرار سـه  و تیمار
 هیپوکلریت در ثانیه 30 مدت به اســتفاده از قبل بذرها

 آب با بار چندین آن از پس ضدعفونی و درصـد  3 سـدیم 
 بر تیمارها اعمال با بذرها آن از پس. شدند شـسـته   مقطر
 و دیش پتري درون مرطوب کشــت کاغذ الیه یک روي

 درجه 25 دماي در روز 14 مدت بـه  ژرمینـاتور  داخـل 
  .)12گرفتند ( قرار درصد 45 رطوبت و گرادسانتی
  
  دانه هزار وزن

ــه تکرار  دانه هزار وزن گیرياندازه جهت  100ابتدا س
 اب ترازویی از استفاده با آنها وزن سپس شمارش، تایی بذر

گیري و بر اساس اندازه گرم حسب بر گرم صدم یک دقت
  ).24) تعیین شد (1( رابطه
  

)1(               W=10nw/N 

  

 nوزن هزار دانه،  Wعبارتند از:  1 رابطهفـاکتورهـاي   
ــد دانــه،  wتعــداد تکرار،  تعــداد کــل دانــۀ  Nوزن یکصـ

  شده.وزن
  

 روش کشت
ر هاي آبگیسه روش بذرکاري در فارو، پیتینگ و هاللی

 و 93و  92هاي ســال پاییز هاي کاشــت اواســطدر زمان
سه بلوك مورد  قالب در 93و  92هاي سال اواخر زمستان

نزوالت  ةمقایسه قرارگرفت. در هر بلوك از هر تیمار ذخیر
ردیف کشـت در نظر گرفته شد. فاصله بین فارو و ابعاد   5

 روانابی که در مقدارآنها با توجه به شرایط محل بر مبناي 
ــدت بـارنـدگی منطقـه احتمال وقوع دارد     ــترین شـ بیشـ

متر و سانتی 30متر، عرض  20محاسبه شد که طول آنها 
د امتر در نظر گرفته شد. پیتینگ ها با ابعسانتی 15عمق 
 15متر و عمق ســــانتی 30تــا  25متر، عرض  1طول 
هاي آبگیر ). هاللی3(شکل  دو اجرا شمتر  طراحی سانتی

ــانتی 20نیز  با عمق  متر و دهانه قوس دو متر احداث سـ
ــ در  بذرها ۀها مبنی بر اســتقرار اولید. آماربرداري دادهش

  انجام شد. 95بهار 
 

  
  بررسی. ایجاد پیتینگ در محل مورد 3شکل 

  
ــله هايداده ــال طول در حاص در  طرح ياجرا هايس

با تیمار اصلی تاریخ کرت خردشـده  قالب طرح پایه آماري 
تیمار فرعی روش کاشــت در ســه بلوك مورد  3کشــت و 

ــ و قرار گرفتنــد )ANOVA( واریــانس ۀتجزیــ  ۀمقــایسـ

 انجام دانکن ايدامنه چند آزمون از اســتفاده با هامیانگین
  . شد
n نتایج  

  بذرهازنی جوانه
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اله سهاي چندبا توجه به آنکه بهترین تیمار براي گون
ــده بود ( ــنباده بیان شـ ) این 27علفی تیمار خراش با سـ

 Astragalus squarrosusتیمار و سایر تیمارها براي بذرها 

). نتایج نشـــان دادند بذرها قبل از 1آزمون شـــد (جدول 
ــت نیاز به خراش ــتتند و این کار که قبل از کش دهی داش

  ).2بذرکاري انجام شد (جدول 
  

 A. squarrosus زنی در تیمارهاي مختلف شکست خواب بذرواریانس جوانه ۀتجزی .1جدول 

  F Value  Pr > F  میانگین مربعات  درجه  آزادي  تغییراتمنابع 

 **001/0 16/7  6/1774  5 تیمار

      6/247  12  خطا
  **    %1دار در سطح معنی     

  
  A. squarrosus زنی در تیمارهاي مختلف شکست خواب بذر. مقایسه میانگین مقدار جوانه2جدول 

  (%)جوانه زنی   شکنی بذرتیمار خواب
  b 20  دهیخراش

  a 3/53  روز سرمادهی 10دهی همراه با خراش
  a 6/66  روز سرمادهی 15دهی همراه با خراش

  b 10  روز 10سرمادهی 

  b 6/16  روز 15سرمادهی 
 3/3b  شاهد

  دار حروف مشابه فاقد اختالف معنی            
  

 وزن هزاردانه
  گرم برآورد شد. 8/3 وزن هزار دانه این گونه

 
  بذرهاکشت و استقرار 

ــان داد اثر تیمارهاي روش  ۀتجزی ۀنتیجـ  واریانس نشـ
کشـت، فصـل کشـت و همچنین اثر متقابل فصل و تیمار    

دار است (جدول گون معنی بذرهااستقرار  مقدارکشـت بر  
3 .(  

  
  گون بذرهااستقرار  مقدارواریانس اثر تیمارهاي روش کشت و فصل کاشت بر  ۀ. تجزی3جدول 

  F Value  Pr > F  میانگین مربعات  درجه آزادي  منبع
 09/0  47/0  89/83  2  بلوك

  05/0*  62/2  19/470  3  فصل کشت

  -  -  55/179  6  خطاي اول
  014/0*  1/2  16/68  2  تیمار روش کشت

  032/0*  23/1  99/39  6  فصل*تیمار روش کشت
  -  -  30  16  خطاي دوم

  -  -  -  35  کل
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  (%)هاي کاشت گون در فصل بذرها. مقایسه میانگین استقرار 4جدول 

  مقایسه دانکن  میانگین  فصل کاشت
 a 18  ±78/2  1392پاییز 

  b  5/11  ±44/1  1393پاییز 
  c  27/1  ±26/0  1392زمستان 
  c  0  1393زمستان 

  
 براي کشت پاییز بذرهانتایج نشـان داد درصد استقرار  

طوریکه ه) ب4ها بوده است (جدولبیشتر از سایر کشت 92
سـبز شـدند و بعد از آن کشت    بذرها %18در این کشـت  

استقرار بیشترین موفقیت را  %12با حدود  93پاییز سـال  
نده دهمورد مطالعه داشته است. نتایج نشان ۀدر کشت گون

ــت   ــت که کش ــتان گون درختچه بذرهاآن اس اي در زمس

یعنی کشت بهاره موفقیتی را در بر نداشته است. همچنین 
ــت که ذخیر نزوالت به روش فارو با  ةنتایج گویاي آن اسـ

ــایر روش  %12حدود  ــتقرار بهتر از س ها در این منطقه اس
 بذرهااستقرار  %6یتینگ با حدود پ ةعمل کرده است. ساز

نبوده  .squarrosus A  بذرها ۀسازه موفقی در استقرار اولی
  ).5است (جدول 

  
  (%)گون در تیمارهاي روش کشت  بذرهامیانگین استقرار  ۀ. مقایس5جدول 

  مقایسه دانکن  میانگین  تیمار روش کشت
 a  54/11  ±36/2  فارو

 b  7/6  ±28/1  هاللی آبگیر

 b  8/5  ±86/0  پیتینگ

  
اثر متقابل فصل کشت و روش کشت بر درصد استقرار 

 بذرها
استقرار در تیمار  %27با مقدار  بذرهابیشترین استقرار 

بوده است و بعد از آن هاللی آبگیر  92فارو و کشت پاییز 
ال حرا داشتند. با این بذرهابیشترین مقدار استقرار  %14با 

ــت پـاییز   غیرازبـه   ــت دیگربا تیمار فارو  92کشـ ها کشـ
ــتند (جدول اختالف معنی ــت 6داري باهم نداش ). در کش
ــتـان   ــانهکـدام از تیمـارها   نیز در هیچ 93زمسـ  هاينشـ

تیمار شاهد در  بذرهايمشـاهده نشـد.    بذرهاشـدن  سـبز 
 هاي آماربرداري سبز نشدند.کدام از سالهیچ

  
  بذرهامیانگین اثر متقابل فصل کشت و تیمار روش کشت بر درصد استقرار  ۀ. مقایس6جدول 

  مقایسه دانکن  میانگین استقرار (%)  تیمار  فصل کشت کاشت
 b  13  ±84/1  پیتینگ  92پاییز 

 b  16/10  ±35/1  پیتینگ  93پاییز 

 b  17/0  ±02/0  پیتینگ  92زمستان 

 b  0  پیتینگ  93زمستان 

 a  27  ±66/4  فارو  92پاییز 

 b  3/12  ±18/2  فارو  93پاییز 

 b  83/2  ±49/0  فارو  92زمستان 

 b  0  فارو  93زمستان 

 b  14  ±25/2  هاللی آبگیر  92پاییز 

 b  12  ±01/2  هاللی آبگیر  93پاییز 

 b  83/0  ±22/0  هاللی آبگیر  92زمستان 

 b  0  هاللی آبگیر  93زمستان 
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n گیريبحث و نتیجه  

ــر   در پژوهش نزوالت  ةتـأثیر تیمـارهـاي ذخیر   حـاضـ
صل آبگیر و ف هاللی و پیتینگ فارو، آسـمانی شامل کنتور 
 ۀدر منطق A. squarrosus  ۀگون ۀکاشت بر استقرار اولی

 اثر مثبت ةدهندکالمند بهادران بررسـی شــد. نتایج نشان 
وده مورد نظر ب ۀگون بذرها ۀروش کنتورفارو بر استقرار اولی

در فصــل پاییز به مراتب داراي  بذرهاضــمن آنکه کشــت 
موفقیت بیشـتري نسبت به فصل بهار است. اگرچه کشت  

نزوالت در مراتع خشـــک و بیابانی  ةها همراه با ذخیرگونه
 .هاي اصـالحی براي بهبود پوشش گیاهی است ی از راهیک

نزوالت از  ةذخیر ۀبا این حال باید مدنظر داشت که منطق
لحاظ نوع خاك، وضـعیت بارندگی و دما مشــابه رویشگاه  

 هايارتفاع رویشگاه ۀمورد مطالعه باشـد. دامن  ۀاصـلی گون 
A. squarrosus تا 10 هاي کشــور بینبیابان ةدرگســتر 

متر از ســطح دریا متغیر اســت. ریختارهاي گیاهی  3300
 یزد اســتان در باال به مترمیلی 60 نتر در خطوط هم باران

). 6شود (مشاهده می خراسان اسـتان  در مترمیلی 400 تا
ــایت پورتکی  ــاالن میانگیندر سـ  95بارندگی حدود  ۀسـ

ــتمتر  1700متر و داراي ارتفاع میلی که از این منظر  اس
نظر داراي وضـعیت مناسبی براي کشت این   سـایت مورد 

هاي این گونه بوده است. همچنین بافت خاك در رویشگاه
ــنی، شــنی لومی، لومی شــنی به همراه درصــد     ۀگون ش

ــت (  ــده اسـ ) 20و  10و 6و  4نــاچیزي رس گزارش شـ
ــان می مکانخاك در  هـاي آزمـایش  دهد پورتکی نیز نشـ

ــنی لومی بافت لومی  دارايخاك  ــتتا ش ق خاك . عماس
 7/0-9/0 ، هدایت الکتریکی برابر7/7 -1/8آن pHزیاد و 

شد اندازه گیري 1/0-3/0%آلی و ماده دسی زیمنس بر متر
 ۀنیز نشان دادند گون هادیگر یافته. در همین راسـتا  )29(

A. squarrosus هاي شــنی لومی تا لومی در خاك بیشــتر
 17/8تا  pH 49/7و  2/4تا  4/0شنی با هدایت الکتریکی 

رویش دارد. همچنین درصــد مواد آلی خاك در رویشــگاه 
ــت %18/0-12/0 ناچیز و در حدود هاین گون ). این 4( اس

ــان می آب و هوایی و خــاك  هــايویژگیدهــد موارد نشـ
 هايویژگیبا  انجام شدحاضر  پژوهشاي که در آن منطقه

 یبارندگ قدارمورد مطالعه مطابقت دارد. م ۀرویشـــگاه گون
متر میلی 143 )92-93سال زراعی  (در سـال اول کشت  

متر به مقدار میلی 95منطقه با  ۀبود که از میانگین ســاالن
قابل توجهی بیشـتر بوده اسـت. در این سال کشت پاییزه   

ه که با توجه بطوريهداراي نتایج قابل توجهی بوده است ب
 %27 ادر تیمار فارو ب بذرهانتایج بیشـترین مقدار استقرار  

بارندگی  میانگین 93-94استقرار بود. ولی در سال زراعی 
متر کمتر از میلی 20متر گزارش شـــد که حدود میلی 79

د. این کاهش بارندگی شــبارندگی ســاالنه برآورد  میانگین
شده در کشــت بذرهابه مقدار قابل توجهی بر ســبزشــدن 

 هزکشت پایی بذرهايطورکلی ه. بگذاشتتاثیر  1393سال 
ــته به نوع ذخیر %27 تا 12حدود  92 ــبز  ةبس نزوالت س

در حدود  93کشت پاییز  بذرهاست که شدند این در حالی
ها نیز حال همین مقدار پایهسـبز شدند. با این  %13 تا 10

ها دهد تناز شـادابی خوبی برخوردار نیستند. این نشان می 
باشــد این  بذرهاشــدن تواند عامل موفق ســبزخراش نمی

ز سرما نی ةبا غالف محکمی که دارند نیاز به یک دور هابذر
 موجبتوانســت  93و  92خواهند داشــت که زمســتان  

به ) 2006و همکاران ( Fateh  شـکسـت خواب بذر شود.  
 Astragalus ۀمنظور بررسـی شکست خواب بذر در گون 

tribuloides ، ۀسـرمادهی و نفوذپذیرکردن پوست از تیمار 
ــتفـاده کردنـد.   بـذر   ــان داد که تیمارهاي نتـ اسـ ایج نشـ

 مقداربا  زنیجوانه مقدارروز، از لحاظ  14و  7ســـرمادهی 
ــرعــت جوانــه%96تــا  97% بــذر اختالف  ۀزنی و بنیــ، سـ

و  Arbabian). 9( داري با سـایر تیمارها نشان دادند معنی
ــتبه نتایج توجـه به  بـا ) 2009( همکـاران   از آمدهدسـ
ــذر  براي تیمــارهــا هــا، بـهترین آزمــایـش  رفع خواب ب

Astragalus fridae  ــمباده،  بـا  دهیتیمـارخراش را سـ
دهی روز سرمادهی و تیمار خراش 10 همراه به دهیخراش

  ). 2روز سرمادهی عنوان کردند ( 15به همراه 
نتایج مبنی بر این است که کشت در فصل پاییز بسیار 

ــل بهـار موفقیـت  ــت در فصـ کـه در اواخر   ،آمیزتر از کشـ
باشــد. در تایید این نتیجه می ،اســفندماه انجام شــده بود

Zarekia ) ــل 2016و همکاران ) نیز عنوان کردند که فصـ
هاي علفی چندساله پاییز فصـل مناسـب کشت براي گونه  

 .A ژنوتیپ کردســتان، Astragalus vegetusهمچون 

subsecondus    ،ژنوتیـپ دمـاونـد A. effusus  ژنوتیپ
ــمنان، A. effusus ارومیه،  A. brevidens ژنوتیپ سـ

. اســتطرق  ژنوتیپ ســد A. brevidens و ژنوتیپ تندوره
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زمان مناسب کاشت به موقع در شرایط دیم موجب خواهد 
ــد که این گیاهان از بارش ــتفاده کشـ و  ندهاي بهاره اسـ

). 28آبی خود را بر طرف سازد ( گیري از نیازمقدار چشـم 
ــور بـا این وجود، در  ویژه ت کـاهش نزوالت جوي و به صـ

ــل،  مواجه ــکی آخر فصـ ــدن گیاه با گرما و تنش خشـ شـ
  ). 23یابد (عملکرد محصول بهاره به شدت کاهش می

ــد     از موارد دیگر قـابـل توجـه از نتایج این طرح درصـ
لبته . ااستدر تیمار فارو  بذرهانسـبتاً قابل قبول اسـتقرار   

منطقه در تمام ســـالی و کمبود بارندگی دلیل خشـــکه ب
ــتند.   تیمارها ــی داشـ ــد رویشـ ــتا فقط رشـ در این راسـ

Jahantigh and Pessarakli )2009 مقدار) در بررســی 
ایرانشـهر نشان داد که تیمارهاي کنتور   ۀرطوبت در منطق

افزایش رطوبت  43 % و 57%فـارو و پیتینـگ بـه ترتیب    
ــت (   ــته اسـ ــاهد داشـ ــبـت به شـ ). اگرچه نتایج 14نسـ

ــتقرار گونهامحقق ردیگ هايوهشژپ هاي ن در رابطه با اسـ
 A. cyclophylosو  A. caraganaمختلف گون از جمله 
نزوالت در مراتع اصــفهان نشــان داد  ةبا اســتفاده از ذخیر

 ستاها مناسب این گون بذرهاسازه پیتینگ براي استقرار 
ــ  22و  15( ــر بر گون  .Aگون  ۀ) ولـی تـحقیق حــاضـ

squarrosus تر از سایر تورفارو مناسبکن ةنشان داد ساز
ــتقرار اولی ةتیمـارهاي ذخیر  بذر این گونه  ۀنزوالت بر اسـ

  .است
Abtahi )2016کاشان ارتفاعاتنزوالت را در  ة) ذخیر 

متر روي استقرار چند گونه میلی 214بارندگی  میانگینبا 
 ۀمانی گونزنده دادکه نشــانایشــان  نتایجبررســی کرد. 

حدود نزوالت  ةذخیر تیمار با A. eriopodusشده کشـت 
ــت 80% و همکــاران  Mahmoodiطور ). همین1( اســ

) در مراتع اســتپی شــهرستان سربیشه با میانگین 2016(
متر که داراي پوشـش درمنه، استیپا و  میلی 184بارندگی 

هاللی آبگیر و  ۀنشــان دادند که احداث ســامان اســتقیچ 
ــت بـذر    علوفه افزایش دو برابري تولید  موجببـدون کشـ
). جالب توجه آنکه کشت و استقرار 17مرتع شـده اسـت (  

را در ایســتگاه گلســتان مشــهد با  A. squarrosus ۀگون
نزوالت  ةمتر بدون تیمار ذخیرمیلی 150بـارنـدگی باالي   

 تا 80نشــان داد  کاشــت مقدماتی بذر نتایجو  شــدانجام 

شـده سبز شدند و از استقرار مطلوبی  کشـت  يبذرها 90%
. کشـت این گونه در رویشگاه گیسور  )10( برخوردار بودند

در اواسـط بهمن ماه صورت گرفت که  نیز و عمرانی گناباد 
 هاي جوانآمیز بود. همچنین انتقال نهالنتایج آن موفقیت

با ریشـه از عرصـه به ایسـتگاه تحقیقاتی سردق گناباد در    
در  ؛دنها مستقر شدماه با موفقیت انجام و بیشتر بوتهبهمن

  ).10( این مورد آبیاري نیز صورت گرفت
طورکلی نتایج نشـان داد بهترین فصـل براي کشــت   هب
ــتپــاییز  A. squarrosus ۀگونــ ــازاسـ  ة. همچنین سـ

ــازه  ــایر س هاي مورد مطالعه مکانیکی کنتورفارو بهتر از س
رار بهتر استق موجبیعنی پیتینگ و هاللی آبگیر توانسـته  

هاي تحقیق نشـــان داد حال دادهگون شـــود. با این بذرها
 بذرهادرصد استقرار اولیه  27کنتورفارو با  ةحتی در سـاز 

نتایج مطلوبی براي پیشــنهاد این روش کشــت نیســت. به 
ها از طریق بذر با اســتفاده از رســد کشــت گونه نظر می
نزوالت آســمانی در مناطق خشــک با بارندگی زیر  ةذخیر
ــتمتر قـابـل توجیه ن  میلی 100 ر این مناطق بهتر . دیسـ

ــت روش ــت نهالاس  ةهاي گلدانی همراه با ذخیرهاي کش
  نزوالت مورد بررسی قرار گیرد.

اگرچه استفاده از روش مکانیکی کنتورفارو، پیتینگ و 
ــی و یا بدون آن    هاللی آبگیر توام بـا بـذرکاري و بذرپاشـ

شود ولی استفاده از این میهاست که در مراتع انجام سال
ــت گونها برروش در مراتع یزد  A. squarrosus ۀاي کشـ
بودن شــرایط رویشــگاه از نظر نوع خاك، رغم مناســبعلی

ــعیـت دمـا و بـارندگی     بلندمدت با توجه به  میانگینوضـ
که در صورت تکرار  یستها داراي توجیه ناستقرار کم پایه

ها همین مقدار محدود اسـتقرار نیز با مشکل  خشـکسـالی  
 مواجه خواهد شد. 

  
n سپاسگزاري  

تحقیقات  ۀســســؤاین مقاله برگرفته از طرح مصــوب م
 گزاريکه از این طریق سپاس استها و مراتع کشور جنگل

شــود. همچنین از آقایان مهندس میرجلیلی و مهندس می
  ردد.گزنی تشکر میمیرحسینی بابت انجام آزمایش جوانه
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Abstract 
Astragalus squarrosus is a species of shrub without spine and palatable. This plant distributes 
in sandy dunes of arid and hyper arid regions in central, south-eastern and north-eastern 
desert of Iran. In this study the effect of rain harvesting treatments including furrow, pitting 
and crescent pond and planting season on initial establishment of A. squarrosus in Kalmand 
Bahadoran was evaluated. This region in terms of soil type, condition of rainfall and 
temperature is similar of the main habitat of this species. The seeds were planted at two 
season late fall as autumn sowing and late winter as spring sowing season.  Also, the seeds 
were scratch according to germination studies in the lab. The scratched seeds were compared 
in split plot design with main treatment of planting season in the autumn of 2013 and 2014 
and winter of 2013 and 2014. Subsequent treatments of pitting, furrow, crescent pond in 
three blocks were compared. In the spring, the number of established plants in each plot was 
counted and analyzed. Based on the results, fall planting been more successful than spring 
planting. Also, furrow treatment with 11.5% seed establishment had better results in seed 
establishment than other treatments. Also, the results of season and treatment interaction 
showed that 27% of seeds were planted in furrow during autumn 2013. But seeds in any of 
the treatments were not grown in winter 2014. Generally, low seed establishment suggests 
that rain storage combined with seeding in areas with average rainfall less than 100 mm faces 
with a high risk. In these areas, methods of potted seedlings combined with rain harvesting 
should be examined. 
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