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چکیده
-هاي مرتعی عمق کاشت و ذخیره نزوالت بر استقرار گونهاین تحقیق با هدف بررسی اثر  Prangos uloptera- Prangos

latiloba-Ferula ovina -Astragalus eriopodus-Onobrychis melanotricha کشت در فصل پاییز . اجرا شددر ارتفاعات کاشان
تیمارهاي آزمایش شامل . تکرار اجرا گردید3کامل تصادفی با هاي هاي یکبار خردشده در قالب طرح بلوكبا استفاده از آرایش کرت

روي خطوط تراز ،منظور ذخیره نزوالت، از شیار پشتهبه. متر بودسانتی4و 5/2، 1با و بدون ذخیره نزوالت و بذرکاري در اعماق 
ها در داده. بودسال اجراي طرح 3طی )یانتهاي رشد رویش(مانی گیاهان در اواخر فصل بهارصفت مورد ارزیابی، زنده. استفاده شد

دار بودن اثر عامل آزمایشی، بر اساس آزمون چند ها در صورت معنیتجزیه آماري قرار گرفت و میانگینمورد MSTATCمحیط 
و 1عمق تیمار با ذخیره نزوالت درتحتP.latilobaنتایج نشان داد که گونه . شددرصد مقایسه 5اي دانکن در سطح آماري دامنه

A.eriopodus، گونه درصد100متر با میانگین سانتی1با ذخیره نزوالت و عمق F.ovina، گونه درصد73متر با میانگین سانتی5/2

متر با میانگین سانتی1با ذخیره نزوالت و عمق O.melanotrichaو گونه درصد80متر با میانگین سانتی1با ذخیره نزوالت و عمق 
نبوده و تنها عمق ثر ؤمP.ulopteraاما اعمال تیمار ذخیره نزوالت بر روي گونه .داشته استمانی را بیشترین درصد زندهدرصد53

. دادمانی را نشان باالترین زندهدرصد،73متر با میانگین سانتی5/2کشت 

.مانی، ارتفاعات کاشانزنده،مرتععمق کاشت، ،ذخیره نزوالت:هاي کلیديواژه

مقدمه 
کرکس واقع در جنوب رویه در ارتفاعات چراي بی

کاهش ، باعث تخریب خاك و پوشش گیاهی،کاشان
خوراك و با هاي مرتعی خوشزادآوري و گسترش گونه

تغییر .ارزش و افزایش گیاهان خاردار یا مهاجم شده است
اهش نفوذ آب ک،در کمیت و کیفیت پوشش گیاهی منطقه

را درپی داشته افزایش رواناب و فرسایش خاك ،بارندگی
انجام یک سري عملیات مکانیکی ذخیره رواز این. است

پذیري کند تا نفوذزوالت در سطح زمین ضرورت پیدا مین
. فرسایش را کاهش دهدآب را در خاك افزایش و میزان

احداث کنتور فاروهاي ذخیره نزوالت، ز روشیکی ا

)Contour Furrowing(این سازه متشکل از . است
باشد که هدف از هاي کم عمق بر روي خطوط تراز میجوي

از تشکیل رواناب و آن نفوذ دادن آب در خاك و جلوگیري 
نشان داد که تحقیقات بررسی منابع . باشدفرسایش خاك می

، )1363(صیادي.استانجام شدهمورداندکی در این 
اي هاي علوفهافزایش ظرفیت مراتع از طریق انتخاب گونه

نتایج حاصل از . بررسی کردروش کاشت را ثیر أتمناسب و 
)Pitting(ايروش کاشت معمولی و کاشت چالهدو 

سبز شده در بذرهايتعداد اما.گزارش شدآمیز موفقیت
هاي مربوط به روش نهالوروش کاشت معمولی بیشتر 

.برخوردار بودندشادابی و تولید بیشتري ،قدرتازاي چاله
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تر از روش کاشت بر این اساس از نظر اقتصادي با صرفه
، اقدام به کشت 1367در سال هویزه.معمولی گزارش شدند

زارهاي غرب کرخه در استان گونه مرتعی در ماسه12
ه گونه کشدمعلوم اساساینو برکردخوزستان 

Panicumمرتعی antidotale از نظر استقرار و تولید علوفه
هاي مورد آزمایش برتر داري از سایر گونهطور معنیهب

احیاء مراتع هاي روش،1380همین محقق در سال .باشدمی
نتایج نشان .کردبررسی استپی گرم خوزستان را فرسوده نیمه

و کنتورفاروهادر بدنه خاکریزهاداد که کشت برخی گونه
صالحی.آمیز بوده استبرخی در کف کنتورفاروها موفقیت

بررسی افزایش تولید مراتع طرح ی ینها، گزارش )1384(
ثیر أتهاي مرتعی مناسب و شوراب از طریق انتخاب گونه

نتایج این تحقیق نشان داد که . ارائه کردراروش کاشت
نی، رشد مابر زنده) شکستن الیه سخت خاك(روش کاشت 

ارتفاعی، رشد تاج پوشش و میزان تولید علوفه عمده گیاهان 
با زاده و همکارانحبیب. داري داردمورد آزمایش، اثر معنی

پیتینگ و کنتورفارو در ذخیره رطوبت و ثیر أتبررسی 
به این نتیجه رسیدند ،1386افزایش پوشش گیاهی در سال 

با احداث فارو و توان هاي سنگین و مارنی، میکه در زمین
پیتینگ، ضمن ذخیره نزوالت آسمانی و حفاظت خاك، 

و Moshtaghian.پوشش گیاهی مناسبی ایجاد کرد
روش کاشت بر استقرار گونه گون ) 1388(همکاران

اي را ارزیابی و روش استفاده از پیتینگ را توصیه علوفه
شدن ت بر درصد سبزاثر روش کش)1389(خداقلی. کردند
گاه را در شرایط دیم در ایستAstragalus caraganaگونه 

وي . رود چادگان بررسی کردتحقیقات آبخیزداري سد زاینده
دریافت که بیشترین درصد گیاه سبز شده مربوط به 

39با درصد، روش چاله5/59تیمارهاي کاشت بذر با 
. درصد است36برابرمتر سانتی5/2عمق کاشت ودرصد
متري به روش سانتی5/2ر در عمق کاشت بذرواز این

Gintz. پیتینگ، بهترین روش کاشت گونه مذکور است

burger کاري استقرار یونجه یکساله را با بذر1987در سال
شده غرب استرالیا به دو روش پیتینگ و در مراتع تخریب

نشان داد که بذرکاري او نتایج . شاهد مورد بررسی قرار داد

درصد، قوه 90تا 60استقرار گیاهچه را از ،به روش پیتینگ
بعد از آخرین دوبارهبرابر، رشد 3/1تا 6/0نامیه گیاه را 
برابر، 4/1تا 6/0درصد، تعداد گیاهچه را 67بارش را تا 

برابر افزایش 5/2تا 1/1ه را وزن نیام در هر گیاهچ
کارگیري بثیر أت) Pessarakli)2009وJahantigh. دهدمی
هاي کنتور فارو و پیتینگ را روي رواناب، رسوب، یکتکن

.کردندمیزان رطوبت و پوشش گیاهی مراتع بیابانی ارزیابی 
افزایش نفوذ آب و ها باعثدریافتند که این سازهانآن

رطوبت خاك شده و در نهایت موجبات احیا پوشش گیاهی 
و همکاران Chamani.آورندشده را فراهم میتخریب

هاي پیتینگ و کنتور فارو اثرات بکارگیري روش، )2011(
را در سال را در استقرار پوشش گیاهی در مراتع گلستان

مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که استفاده از روش 1390
روي پوشش گیاهی نسبت به بقیه بیشتري بر ثیر أتکنتورفارو 

.ها داردروش
5ر ترین روش استقرااین تحقیق با هدف شناخت مناسب

به کاشانگونه مرتعی پرمحصول مراتع ییالقی ارتفاعات 
هاي آبخیزداري و کشت در اعماق احداث سازهکمک

احیا و افزایش پوشش گیاهی مرغوب در راستاي مناسب
امید است نتایج این تحقیق، اطالعات . شدمذکور اجرا مراتع

الزم در خصوص بازسازي و احیاي مراتع منطقه را در 
.داري قرار دهدهاي مرتعکارشناسان و مجریان طرحاختیار 

هامواد و روش
با مختصات پایگاه تحقیقاتی محل اجراي طرح

39درجه و 33شرقیدقیقه 25درجه و 51جغرافیایی
کیلومتري 50هکتار در فاصله 5به مساحت شمالیدقیقه

واقع وستاي قهرود ي رکیلومتر3میمه و به فاصله -کاشان
5شیب عمومی محل اجراي طرح ). 1شکل (تشده اس
،از سطح دریامتوسط آنارتفاعوجهت شمالیدردرصد 
بصورت برف بوده بیشترهاي جوي ریزش.متر است2600

. یابدمیپایانو از اواسط مهرماه شروع و اواخر اردیبهشت 
ترین ایستگاه هواشناسی به محل اجراي طرح، نزدیک

انه با میانگین بارندگی سالیانه بیایستگاه کلیماتولوژي ا
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گراد درجه سانتی6/11و متوسط دماي مترمیلی7/214
یکبار هايآرایش کرتازاین تحقیق با استفاده.باشدمی

تکرار 3هاي کامل تصادفی با خردشده در قالب طرح بلوك
با و بدون ذخیره نزوالت آسمانی در کرت تیمار .انجام شد

متر سانتی4و 5/2، 1اعماق مختلف اصلی و بذرکاري در
.)2شکل (فرعی در سه تکرار قرار گرفتندهايدر کرت

هايبراي گونه،تاج پوششسطحبا توجه به هاابعاد کرت
Prangos uloptera ،Prangos latiloba وFerula

ovina،54و متر5/1فواصل کشت روي خطوط (متر مربع
Astragalusهاي و براي گونه)متر2ها فاصله ردیف

eriopodus وOnobrychis melanotricha،36مربعمتر
.در نظر گرفته شد)متري1با فاصله کشت و ردیف (

10از شیار پشته به عمق ،منظور ذخیره نزوالت آسمانیبه
عمود بر (متر روي خطوط تراز سانتی15متر و ارتفاع سانتی

به شیب کلی زمیندامنه رووياستفاده و بذر ر) جهت شیب
ها شود که پشتهيآورالزم است یاد.شدکشت ) هاپشته(

.ل تقویت شدندآوري شده از محهاي جمعبوسیله سنگ

منظور حصول به. شدانجام یز یپاکشت بصورت دیم در 
هاي مورد گونهبذرهاياطمینان از قوه نامیه و درجه خلوص 

تکنولوژي بذر شهید فوزه هاي بذري به ایستگاه نظر، نمونه
آماربرداري .ین شدیتعدرصد90ه اصفهان ارسال و قوه نامی

رشد رویشی با حذف اثر ی یانتهامانی در مرحله از زنده
ها در هر الزم به ذکر است که تعداد بوته. گردیدحاشیه انجام 

در سه ،بوته168در یک تکرار تیمارها ،بوته28کرت 
2520اًمعگونه مورد بررسی ج5بوته و براي 504تکرار 

خطوط کشت (پس از حذف خطوط حاشیه .باشدبوته می
در ،بوته10،براي هر گونه در هر کرت) کنارياول، آخر و
بوته و براي پنج 180در سه تکرار ،بوته60یک تکرار 
.فتبوته مورد آماربرداري ساالنه قرار گر900گونه جمعا 

MSTATCافزار ها با استفاده از نرمکلیه دادهدر نهایت

ها در صورت مورد تجزیه آماري قرار گرفت و میانگین
دار بودن اثر عامل آزمایشی، بر اساس آزمون چند معنی
درصد مقایسه و5اي دانکن در سطح آماري دامنه

. ها مشخص شدترین روش استقرار هریک از گونهمناسب

منطقه اجراي طرحموقعیت جغرافیایی-1شکل

M1M2
P.U m1 d4P.U m1 d2.5P.U m1 d1P.U m2 d4P.U m2 d1P.U m2 d2.5

M2M1
P.U m2 d1P.U m2 d4P.U m2 d2.5P.U m1 d1P.U m1 d2.5P.U m1 d4

M1M2
P.U m1 d4P.U m1 d2.5P.U m1 d1P.U m2 d4P.U m2 d1P.U m2 d2.5

M1 =روش کاشت با ذخیره ،M2 =روش کاشت بدون ذخیره نزوالت
= D  : (D1(عمق کاشت 1 cm ،D2.5 = 2.5cm ،D4 = 4 cm

)P.uنشانه گونه) (Prangos uloptera(کروکی فواصل خطوط کشت، تیمارها و تکرارهاي گونه-2شکل
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نتایج 
هاي گونهمانی زندهنتایج حاصل از تجزیه واریانس 

مانی قایسه میانگین درصد زندهو م) 1جدول (کشت شده
:باشدمیزیر گانه بشرح هاي پنجگونه

سال متفاوت3ها طی مانی گونهزندهو میانگین مربعاتتجزیه واریانس-1جدول 
Prangos latilobaPrangos ulopteraFerula ovinaAstragalusگونه

eriopodus
Onobrychis

melanotricha
درجمنابع تغییرات

ه

آزاد
ي

سومدوماولسومدوماولسومدوماولسومدوماولسومدوماول
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24
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ns00
/8 خطاي 

آزمایش
266/005/005/066/066/0167/

0
16/066/022/005/016/050/038/

0
38/
0

00/
0 22**2عمق

/38

**66/
40

**66
/40

**05/
41

**88/
26

**38/
29

**16/
46

**38
/9

**16/
18

**05/
17

**55/
29

**89
/30
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22/
6

**72
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**38
/8 66**2اثر متقابل

/8

**89
/2

**89
/2

ns16/
1

ns00/
0
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0

*16/
13

**50
/33

**55/
29
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2
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**00
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ns22
/0
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/2

*50/
3 /827/011/011/053/177/0694خطاي کل

0
33/027/027/047/019/027/063/

0
22/
0

61/
0

Prangos latilobaگونه 
نشان )1جدول(مانییج آنالیز واریانس صفت زندهنتا

، نزوالتذخیره و بدون ذخیرهبا مانی تحت تیمار داد که زنده
کاشت و اثر متقابل عمق کاشت و ذخیره نزوالت در عمق 
. دار استدرصد معنی1سال متوالی در سطح احتمال 3طی 

ذخیره نزوالت و عمق کاشت مقایسه میانگین اثر متقابل 

درصدکه بیشترین نشان داد)2جدول (مانیروي صفت زنده
متر با ذخیره سانتی5/2ونه مذکور در عمق گمانی زنده

در درصد66و اولدر سال درصد73نزوالت و برابر با 
4مانی در عمق و کمترین تعداد زندهدوم و سومهاي سال

.سال متوالی بوده است3طی درصد10و برابر متر سانتی

Prangos latilobaمانیبر درصد زندهو بدون ذخیره نزوالتهاي کاشت با ذخیره مقایسه میانگین اثر متقابل عمق-2جدول

میانگین سال سوممیانگین سال دوممیانگین سال اولتیمار

با ذخیره نزوالت
a73a67a67مترسانتی5/2عمق 

a73a60a60مترسانتی1عمق 
d10c10c10مترسانتی4عمق 

بدون ذخیره نزوالت
b40b40b40مترسانتی5/2عمق 

c27ab53ab53مترسانتی1عمق 
d10c10c10مترسانتی4عمق 

Prangos ulopteraگونه 
، نشان 1مانی در جدول نتایج آنالیز واریانس صفت زنده

سال 3تیمار عمق کاشت در طی تأثیرمانی تحت داد که زنده
5درصد و اثر ذخیره نزوالت در سطح 1متوالی در سطح 
مقایسه میانگین اثر عمق . دار استمعنیسومدرصد در سال 

درصدکه بیشترین دادمانی نشانکاشت روي صفت زنده

73متر و برابر با سانتی5/2مانی گونه مذکور در عمق زنده
درصد28متر و برابر سانتی4و کمترین آن در عمقدرصد

.بوده است
Ferula ovinaگونه 

Ferula ovinaمانی گونه آنالیز واریانس صفت زنده

تحت تیمار اولمانی در سالنشان داد که زنده)1جدول (
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تأثیردرصد و تحت 1ذخیره نزوالت و عمق کشت در سطح 
درصد 5متقابل ذخیره نزوالت و عمق کشت در سطح 

،دوم و سومهاي این در حالیست که در سال. دار استمعنی
مقایسه میانگین .دار استدرصد معنی1اثر تیمارها در سطح 

اثر متقابل ذخیره نزوالت و عمق کاشت روي صفت 

مانی زندهدرصدکه بیشترین نشان داد3مانی در جدول زنده
طی سانتیمتر و با ذخیره نزوالت 1گونه مذکور در عمق 

و 93و97، 100ترتیب برابر بهدوم و سوماول،اي هسال
.بوده استدرصد20برابر سانتیمتر4کمترین آن در عمق 

Ferula ovinaمانیبر درصد زندههاي کاشت با ذخیره و بدون ذخیره نزوالتمقایسه میانگین اثر متقابل عمق-3جدول

میانگین سال سوممیانگین سال دومسال اولمیانگین تیمار

با ذخیره نزوالت
b70c50c50مترسانتی5/2عمق 

a100a97a93مترسانتی1عمق 
d20d27d20مترسانتی4عمق 

بدون ذخیره نزوالت
c57b73b73مترسانتی5/2عمق 

cd43c50cd43مترسانتی1عمق 
d20b70c50مترسانتی4عمق 

Astragalus eriopodusگونه گیاهی 
A.eriopodusگونه مانیآنالیز واریانس صفت زنده

مانی تحت تیمار عمق کاشت در نشان داد که زنده)1جدول (
در اولاثر متقابل در سال ،درصد1سال در سطح 3هر 

و درصد1در سطح دوم و سومدرصد و در سال 5سطح 

درصد 1و در سطح اولتیمار ذخیره نزوالت تنها در سال 
مقایسه میانگین اثر متقابل ذخیره نزوالت و .دار استمعنی

که نشان داد4مانی در جدول عمق کاشت روي صفت زنده
سانتیمتر و 1مانی گونه مذکور در عمق زندهدرصدبیشترین 

.بوده استدرصد77و 80ذخیره نزوالت برابر با 

Astragalusمانیبر درصد زندههاي کاشت با ذخیره و بدون ذخیره نزوالتمقایسه میانگین اثر متقابل عمق-4جدول eriopodus

سومسال میانگین میانگین سال دوممیانگین سال اولتیمار

با ذخیره نزوالت
b67b53b57مترسانتی5/2عمق 

a77a80a77مترسانتی1عمق 
cd33d20e13مترسانتی4عمق 

بدون ذخیره نزوالت
c43c43c43مترسانتی5/2عمق 

cd37c43c43مترسانتی1عمق 
d20e17d20مترسانتی4عمق 

Onobrychis melanotrichaگونه گیاهی
.Oمانی در خصوص گونه واریانس صفت زندهآنالیز 

melanotrichaمانی تحت تیمار عمق نشان داد که زنده

درصد و اثر متقابل عمق 1سال متوالی در سطح 3کشت در 
و 1ترتیب در سطح بهدوم و سومو ذخیره نزوالت در سال 

اثر تیمار ذخیره نزوالت در اما. دار استدرصد معنی5
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دار نبوده استهاي اجراي طرح، معنییک از سالهیچ
مقایسه میانگین اثر متقابل ذخیره نزوالت و ). 1جدول (

که نشان داد5مانی در جدول عمق کاشت روي صفت زنده

سانتیمتر و 1مانی گونه مذکور در عمقزندهدرصدبیشترین 
.بوده استدرصد53با ذخیره نزوالت برابر با 

Onobrychisمانیبر درصد زندههاي کاشت با ذخیره و بدون ذخیره نزوالتمقایسه میانگین اثر متقابل عمق-5جدول melanotricha

میانگین سال سوممیانگین سال دوممیانگین سال اولتیمار

با ذخیره نزوالت
a30b30b30مترسانتی5/2عمق 

a30a50a53مترسانتی1عمق 
a30c20c20مترسانتی4عمق 

بدون ذخیره نزوالت
a30b33b30مترسانتی5/2عمق 

a30b30c23مترسانتی1عمق 
a30d10d10مترسانتی4عمق 

بحث 
مشاهدات صحرایی و بررسی آمار درازمدت هواشناسی 

مناسب در توانمنديمبین وجود یک ارتفاعات کاشان 
هاي مرتعی مرغوب و کیفی گونهافزایش کمیبرايمنطقه، 

هايه به دلیل مدیریت نامناسب در دههمراتعی ک. باشدمی
اي بومی و هکاهش گونهمانند اخیر، با معضالتی 
ایت هاي خاردار و مهاجم و در نهگونهخوشخوراك، افزایش 

در این رواز این. کندتخریب خاك دست و پنجه نرم می
طرح بر آن شدیم تا با کمک امکانات موجود، در سطحی 

در افزایش کمی و کیفی مراتع ثر ؤمکوچک، راهکارهاي 
.منطقه را به بوته آزمایش بگذاریم

عمق تحت تیمار گونه مرتعی 5نتایج حاصل از کشت 
عمق کاشت در ذخیره نزوالت نشان داد کهکشت و 

و بهترین بودهثر ؤمPrangos ulopteraمانی گونهزنده
حاصل درصد73مانیزندهبا متر سانتی5/2نتیجه از عمق 

با توجه به شروع رشد این گیاه که در نیمه دوم .شد
تواند از رطوبت ، این گونه میشودانجام میماه فروردین

رواز این. موجود حداکثر استفاده را بنماید و مستقر گردد
ذخیره نزوالت قرار گرفته ثیر أتکمتر تحت ،مانیدرصد زنده

. باشدزنی میقادر به جوانهو با پوشش قشر نازکی از خاك 
در سال سوم با توجه به رشد گیاه و نیاز به رطوبت بیشتر، 

مثبت آن ثیر أتو بوده الزامی ذخیره نزوالت براي گیاه 

گردد کشت این گیاه بنابراین توصیه می. مشخص شده است
با عملیات م أتومتر و سانتی5/2عمق دردر شرایط مشابه،

Prangosدر رابطه با گونه .ذخیره نزوالت انجام گردد

latiloba،ه نزوالت عمق کشت و پس از آن تیمار ذخیر
که در طوريهب. مانی داشته استبیشترین اثر را در زنده

ره متر در هر دو تیمار با و بدون ذخیسانتی4عمق کاشت 
درصد طی 10مانی یعنی نزوالت شاهد کمترین درصد زنده

مانی در اعماق این در حالیست که زنده. ایمسال بوده3
درصد 73متر با ذخیره نزوالت برابر سانتی1و 5/2کشت 

5/2و 1کشت بذر این گونه در عمق رواز این.بوده است
در مورد . شودمک ذخیره نزوالت توصیه میمتر و با کسانتی
این با توجه به خصوصیات رویشگاهی، Ferula ovinaگیاه 

200استپی با متوسط بارندگی گیاه که در واحد رویشی نیمه
متر و اقلیم بیابانی خفیف بوده و نتایج این میلی250تا 

کشت گیاه، ذخیره نزوالت آسمانی و کشت بذر برايتحقیق، 
.متر الزامیستسانتی1با پوشش قشر نازکی از خاك حدود 

مقایسه ،Onobrychis melanotrichaگونه در خصوص
مانی این گونه در دهد که حداکثر زندهها نشان میمیانگین

. باشدمیدرصد53مانی زندهبا متر سانتی1تیمار عمق 
ر ذخیره نزوالت و عمق کشت و اثر متقابل این تیماهمچنین

مؤثر بوده Astragalus eriopodusمانی گونه دو بر زنده
در تیمار درصد76که باالترین میانگین یعنی طوريبه.است
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با .شودمتر مشاهده میسانتی1نزوالت و عمق با ذخیره 
با پوشش قشر کشت گیاه یادشدهتوجه به نتایج این تحقیق،

پذیر و ذخیره نزوالت آسمانی به نازکی از خاك امکان
.کندایداري گیاه کمک میپ

. هاي مختلف متفاوت بوده استاثر سال روي گونه
FeroulaوPrangus latilobaهاي که در گونهطوريهب

ovina یره نزوالت، متر و با ذخسانتی5/2و 1در عمق
ولی در دو گونه دیگر . ایمبودهمانی شاهد کاهش درصد زنده

مانی را در اعماق اثر سال مثبت بوده و افزایش درصد زنده
ز ا. کنیمتري و با ذخیره نزوالت مشاهده میمتینسا5/2و 1

هاي مانی در سالدالیل کاهش و افزایش درصد زنده
توان به میزان رطوبت در دسترس و خصوصیات مختلف، می

شده ت بذر در برابر عوامل محیطیاز نظر مقاومت پوسبذر 
.  اشاره کرد

Rauzi وLang ثیر أتضمن آزمایش 1956در سال
ایجاد چاله در باال بردن ظرفیت مرتع در ایالت ویومنیگ 

شود که یک سوم بر که ذخیره نزوالت باعث میدریافتند
در تحقیقی تحت ) 1363(صیادي. ظرفیت مرتع افزوده گردد

هاي ت تولید مراتع از طریق انتخاب گونهعنوان افزایش ظرفی
روش کاشت نشان دادند که کاشت ثیر أتاي مناسب و علوفه

ت از نظر توجیه اقتصادي با با روش ذخیره نزوالم أتو
و هویزه ) 1389(خداقلی. تر از روش معمولی استصرفه

در تحقیقات خود نتیجه گرفتند که ذخیره نزوالت ) 1367(
بر اساس نتایج رواز این.مثبت داردثیر أتبر استقرار گیاهان 

توان باال، میان محققهاي تحقیقاتی این طرح و دستاورد
سازي نزوالت باعث یبجه گرفت که انجام عملیات ذخیرهنت

همچنین .شودمانی و استقرار گیاهان میافزایش زنده
، قربانی و )1384(، پهلوانی و همکاران )1389(خداقلی 

Hadjichrisو)1994(Cocks، )1386(همکاران 

Todolouدریافتند که با کاهش عمق) 1997(و همکاران
اي نتیجه. یابدمانی افزایش میزنی و زندهکاشت درصد جوانه

افزایش زیرا.که با نتایج حاصل از این تحقیق همخوانی دارد
عمق کاشت باعث دسترسی کمتر به رطوبت حاصل از 

.شودزنی میگیاهچه در جوانهدگی و کاهش قدرت بارن

احیا و ترمیم پوشش گیاهی مراتع منظور بهبنابراین 
ساله مراتع ابتدا باید مقدمات قرق چند، ارتفاعات کاشان
هایی در سپس با ایجاد شیار و پشته. کردمنطقه را فراهم

هاي گیري از سنگو با بهرهجهت عمود بر شیب منطقه
یجاد رواناب و فرسایش خاك از اتقویت پشته،برايموجود 

گیاهان فوق از رهايبذدبای،در مرحله بعد. کردجلوگیري 
5/2تا 1عمق آوري و درمناطق بکر و دست نخورده، جمع

پس از استقرار .هاي ایجاد شده کشت گرددپشتهمتريسانتی
با توجه سال از قرق، اعمال چراي تناوبی3گیاه و گذشت 

. گرددبه ظرفیت مرتع توصیه می

سپاسگزاري 
ایستگاه تحقیقات مناطق خشک ن امحققدانم از الزم می

،کردندو بیابانی کاشان که در اجراي این طرح همکاري 
.تشکر و قدردانی نمایم
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Abstract
This research was aimed to investigate the effect of planting depth and rainwater storage
on the establishment of range species including Prangos uloptera- Prangos latiloba-
Ferula ovina -Astragalus eriopodus- Onobrychis melanotricha. The study was
conducted in autumn using a split plot arrangement in a randomized complete block
design with three replications. The treatments included rainwater storage and seeding at
planting depths of 1 cm, 2.5 cm and 4 cm. The survival percentage was evaluated for
the study species at the end of growth stage during three years. Data were analyzed in
MSTATC and mean comparisons was performed by Duncan's multiple range test.
According to the results, the highest survival percentage under rainwater storage
treatment was recorded for P.latiloba at planting depths of 1 cm and 2.5 cm (73%),
F.ovina at a planting depth of 1 cm (100%), A.eriopodus at a planting depth of 1 cm
(80%), and O.melanotricha at a planting depth of 1 cm (53%). However, the rainwater
storage treatment was not effective on P.uloptera and a planting depth of 2.5 cm
showed the highest survival (73%).

Keywords: Rainwater storage, range, planting depth, survival, highlands of Kashan.


