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چکیده
Viciaمنظور بررسی تأثیر روش و زمان کاشت بر میزان تولید گونه به villosa هاي از طرح کرتدر ایستگاه تحقیقاتی همند آبسرد

اصلی و عنوان کرت در هریک از سه بلوك مورد مطالعه، روش بذرکاري به. خرد شده با پایه بلوکهاي کامل تصادفی استفاده شد
با ذخیره نزوالت از طریق احداث توأم بذرکاري به دو شیوه؛ یکی . عنوان کرتهاي فرعی در نظر گرفته شدههاي کشت بتاریخ
نتایج تجزیه . لحاظ گردید) پائیزه و بهاره(هاي کشت نیز در دو زمان تاریخ. هاي هاللی و دیگري بدون ذخیره نزوالت انجام شدبانکت

همچنین . ندارندبا هم داري ها و روشهاي کاشت مختلف، اختالف معنیکه میزان تولید گونه مورد مطالعه در تاریخواریانس نشان داد
ولی متوسط تولید در شرایط کشت . بودهاي مورد مقایسه دار میان گروهنتایج مقایسه میانگین دانکن نیز بیانگر عدم اختالف معنی

. بودنسبت به سایر حاالت مورد بررسی بیشتر ) همراه بانکت هاللی(پاییزه 

Viciaهاي خرد شده، روش کاشت، زمان کاشت، تولید، کرت: هاي کلیديواژه villosaهمندآبسرد ،.

مقدمه 
می و کیفی مورد کشور بدالیل مختلف از لحاظ کمراتع 

دهد اند ولی تجربیات و تحقیقات نشان میگرفتهتخریب قرار 
ه در صورت توالی اولیکردنکه این مناطق بدلیل سپري 

آنها حتی امکان بازگشت و احیاي مدیریت صحیح و اصولی، 
در این راستا . داردخشک وجودخشک و نیمههاي اقلیمدر 

هاي اصالحی و احیایی هاي بومی در پروژهه از گونهاستفاد
مطالعه و رواز این. ند تا حد زیادي مفید واقع گرددتوامی

هاي توسعه و کشـت دلیل اینکه روشاجراي این طرح ب

نقش که عالوه بر تولید علوفه، یگونه بومی و مطلوب مرتع
زارهاي کم بازده ایران دیمی خوبی بخصوص درحفاظت

صادي اقتاز نظرالبته . ، مد نظر قرار گرفتکندتواند ایفا می
لوفه دارد اجراي آن را تولید عکه کشت این گونه در أثیري ت

نتایج این طرح مورد نظر به اینکه رو از این. کندتوجیه می
گیرد از نظر اجتماعی نیز برداران مراتع قرار میاستفاده بهره

اتع از فراهم کردن زمینه براي اصالح مر. قابل توجیه است
می مراتع که هاي مطلوب بوطریق کشت و توسعه گونه

تاکنون در عملیات اصالح مراتع مورد توجه نبوده است
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هاي ازدیاد و هدف اصلی تحقیق بوده و آشنایی با روش
هاي مطلوب مرتعی، فراهم کردن زمینه گونهبذرهاي تکثیر 
گواهی شده براي استفاده در عملیات اصالح بذرهايتولید 

هاي مورد نظر و هاي استقرار گونهمراتع، شناخت روش
که رویاندن آنها با بذرهاییشناخت مشکالت برخی از 

. باشداست از اهداف فرعی این مطالعه میمشکالتی مواجه 
اي با ارزش براي تغذیه دام و اصالح هاي علوفهوجود گونه

هاي آنها شناخته مراتع کشور که در تحقیقات قبلی قابلیت
ي کشت آنها هایوهجربه و اطالعاتی در مورد ششده ولی ت

هاي علمی بتوان که در بررسیوجود ندارد، در صورتی
توان با کشت و استقرار آنها را شناخت، میهاي روش

برايرا هاي شناسایی شده فرصت مناسبی استفاده از روش
این . کردهاي بومی فراهم احیاي مراتع با استفاده از گونه

توان از طریق که مییه بنا نهاده شده است تحقیق بر این فرض
اي از کشت و هاي مختلف کشت به شیوهمقایسه روش

استقرار گیاهان مورد نظر دست یافت که عالوه بر موفقیت 
حفظ برايقابل قبول در تولید، درصد پوشش قابل قبولی نیز 

و از نظر اقتصادي کرده شده و کم بازده ایجاد مراتع تخریب
نتایج با هزینه کمتري به هاي مورد بررسی از بین روش،نیز

موضوع تولید پیرامون البته . کاربردي مورد نظر دست یافت
هاي مختلف کاشت تحقیقات متعددي در و ارتباط آن با شیوه

توان است که از مهمترین آنها میانجام شده و خارج داخل 
:کرداشاره زیربه موارد 

هايبا کشت دیم یونجهدر رابطه انجام شدههاي بررسی
ها که کشت این گونهنشان داددائمی در مراتع فقیر طالقان 

و تولید علوفه را کردهکمک زیادي به احیاء و اصالح مراتع 
،مقدم(دادکیلوگرم در هکتار افزایش 1000بیش از 

، در شرایط دیم ارومیه، )1374(اکبرزاده و ساالري ). 1377
تولید علوفه کولتیوارهاي مختلف اسپرس را با هم مقایسه 

، این محققان نتیجه گرفتند که کولتیوار اسپرس شهرکرد کردند
کیلوگرم در هکتار بیشترین و کولتیوار 2136با تولید 

میزان کیلوگرم در هکتار کمترین1217سبزوار با تولید 
) 1380(اکبرزاده و همکاران . علوفه خشک را تولید کردند

پنج گونه یونجه یکساله را در ایستگاه حیدرلو 

رار داده و نتیجه گرفتند که غربی مورد آزمایش قآذربایجان
Mهاي گونه .radiata وM .rigidula در کشت بهاره و

ها ونهتولید بذر و علوفه به دیگر گترتیب از نظرهپاییزه ب
در آزمایشی در شرایط دیم ) 1369(زادهاکبر.برتري دارند

ایستگاه ارومیه هفت رقم یونجه را مورد آزمایش قرار داد و 
ها سلماس و قره یونجه به دیگر گونهنتیجه گرفت که دو رقم

با مقایسه چهار رقم یونجه ) 1371(قصریانی.تري دارندبر
یونجه کرد کهم چند ساله در شرایط دیم کردستان اعال

همدانی از نظر عملکرد تولید علوفه به دیگر ارقام برتري 
در آزمایشی در ایستگاه تحقیقات ) 1379(قصریانی.دارد

دیم خرکه کردستان با مقایسه ارقام بومی و وارداتی یونه 
Mیکساله نتیجه گرفت که رقم اصالح شده  .scutellata cv

Robinson در ) 1385(قصریانی.داردبه دیگر ارقام برتري
ایستگاه تحقیقات دیم خرکه کردستان با بررسی اثر 

Mهاي متفاوت بذر در استقرار یونجه یکساله میزان

.rigidulaترین اعات به این نتیجه رسید که مناسبدر ارتف
فرد و پیمانی.گیلوگرم در هکتار است14میزان بذر 

تع همند آبسرد با در ایستگاه تحقیقات مرا) 1373(پورملک
مقایسه ارقام مختلف یونجه چند ساله به این نتیجه رسیدند 
که از نظر عملکرد تولید علوفه رقم بناب به دیگر ارقام 

براي تعیین ) 1381(میرحاجی و همکاران . برتري دارد
.Ag: ترین روش کاشت سه گونه گراس شاملمناسب

Elongatum, Ag. desertorum وBromus tometellus با
ه کاري به این نتیجبذرپاشی و سطحی،سه روش عمیق کاري

سندگل و .تر استکاري مناسبرسیدند که روش سطحی
پیشنهاد کردند که بذر باید در داخل خاك )1373(مالکوم

خاك غیرفشرده روي آن قرار بعدو شود مرطوب فشرده 
براي هاي شور اطمینان زیادي رااین روش در خاك. گیرد

خشک بودن البته . آوردوجود میاي باستقرار گیاهان بوته
ها از خاك تلقی سطح خاك عامل مفیدي در سرزنی جوانه

ها را براي بیرون آمدن از شده و انرژي مورد نیاز جوانه
از ) 1955(و همکاران Plumer. دهدخاك کاهش می

مینگ بذرکاري مراتع در یوتا و نوادا، ایداهوي جنوبی و وایو
غربی نتیجه گرفتند که در اراضی مرطوب کشت در اوایل 



...هاي مختلف کشت درتحت شیوهVicia villosaمقایسه تولید گونه گیاهی 674

. بهار و در اراضی خشک در پائیز نتیجه مطلوب داده است
Macado)1998 (اي ترویجی تحت عنوان در نشریه

“ در نوارهاي شمالیدوبارهراهنماي ایجاد پوشش گیاهی ”
،هاي هرز، تهیه بستر کاشتمطالبی در ارتباط با کنترل علف

، عمق بذرها، زمان کشت، چگونگی کاشت مخلوطت کش
. استرا مورد بحث قرار داده…بذرکاري، مصرف کود و 

که کشت پائیزه، بیان کردند) 1373(سندگل و مالکوم
هاي زمستانه و اوایل بهار در نواحی پوشیده از گراس
بخش شورپسند و کشت بهاره در اراضی مرطوب رضایت

ضرورت تهیه بستر کاشت مناسب را همچنین.بوده است
هاي اتریپلکس د که نهالنگویمیآنان. شدندمتذکر 

A.camescens که بدون آماده کردن بستر کاشت در شیارها
. اندشدند، مستقر گردیدهکشتکار در زمین و یا بوسیله بوته

در جایی که پوشش طبیعی کافی نیست، ندتوصیه کردآنان
) Pitting(شخم بر ایجاد چاله و چوله به احتمال زیاد انجام

این روش براي تپه ماهورهاي نیمه بیابانی .برتري دارد
ازبکستان و براي کمک در نگهداري برف بیشتر مورد 

,Beadle(.استفاده قرار گرفته است که بیان کرد) 1948
نفوذ آب به داخل خاك را افزایش داده ) Forrows(شیارها 

، سرعت باد را شدهذر با خاك و موجب تماس بیشتر ب
سندگل . کندجریان آب را کنترل میسرانجامکاهش داده و 

تپه و چپرقویمه گنبد و ق مراوهط، در منا)1370(و همکاران 
هاي فاقد شوري قال نتیجه گرفتند که در عرصهقه آقطنیز من

ها، روش تهیه بستر عاري روش مناسب استقرار بذر و نونهال
در . باشدهرز و کشت خطی با ماشین بذرکار میهاي از علف

هاي قال با شوري زیاد، روش کشت بر روي پشتهمنطقه آق
Nicheروش (متر سانتی10تا 5به ارتفاع  seeding ( از

گونه 9) 1387(میرحاجی. موفقیت بیشتري برخوردار است
سال در 4ی طها را ها و لگوممرتعی شامل انواع گراس

د آبسرد مورد ارزیابی قرار داد و و نتیجه گرفت ایستگاه همن
داري بین صفات که در طول مدت بررسی اختالف معنی

گزانچیان و همکاران.وجود دارداهگیري شده اکسشناندازه
در دوبارهدر بررسی اثر تنش خشکی و آبیاري )1384(

هاي پایا به توده از گراس36مراحل اولیه رشد رویشی در 

ان وقوع خشکی و رسیدند که روند تولید در زماین نتیجه
.هاي مختلف با یکدیگر متفاوت استدر گونهدوباره رشد 

همچنین در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد از بدو 
مورد ارزیابی قرار ) رقم52(تأسیس، ارقام مختلف یونجه

گرفتند و از میان کولتیوارهاي مختلف داخلی و خارجی، 
با مبدأ ترکیه بهترین رقم از ) 2122رقم (کریساريکولتیوار 

عالوه بر آن، کشت . نظر تولید علوفه شناخته شده است
ها و گیاهان خانواده گندمیان مانند سکاله، بروموس

اي در سطح وسیع انجام صورت مشاهدهها نیز بهآگروپایرون
نشان )Hull)1992. که با موفقیت همراه بوده استشده 

هاي فصل سرد به باال نگهداشتن کیفیت در گراسداد که 
هاي محیطی میزان هیدراتهاي کربن در زمان وقوع تنش

.داردبستگیمانند گرما

هاروشمواد و
هاي منطقه مورد مطالعهموقعیت و ویژگی

کیلومتري 70در(ایستگاه تحقیقات مراتع همندآبسرد
کیلومتري 15و درجاده فیروزکوهمسیردر)شرق تهران

در مختصات جغرافیایی شرقی شهرستان دماوندجنوب
عرض درجه و35˚4΄9˝درجه طول شرقی و 52˚15΄25˝

1972سطح دریا ارتفاع ایستگاه از.واقع شده استشمالی
متوسط ساالنهبارندگی1388-1342بر اساس آمار ومتر

اواخر پائیز و فصل زمستاناغلب(متر میلی333برابر
. استاستپی سردنیمهماقلیو داراي بوده ) استرت برف بصو

طول دوره خشکی بالغ برروز و120بیش ازدوره یخبندان 
درجه 8/22باگرمترین ماه سال، مرداد. باشدچهار ماه می

-2/3میانگین گراد و سردترین ماه سال، بهمن باسانتی
هايخاك ایستگاه جزء خاك.باشدگراد میدرجه سانتی

اي و داراي مقدار زیادي آهک در طبقات زیرین قهوه
که از7/7اسیدیته آن برابر . است) متريسانتی80- 100(

(Clay loam)سنگینبافت آن نیمهنظر مواد آلی فقیر و

.است
روش تحقیق

هاي طبیعی مشابه ایستگاه مورد ابتدا بذر از رویشگاه
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ه از نظر قوه آوري شدبذر جمعآنگاه. شدآوري مطالعه جمع
با سپس .مورد بررسی قرار گرفت... نامیه و همچنین بنیه و 

طالعه در محدوده فلور ایستگاه مورد مقرار گرفتنتوجه به 
متر، دو میلی333استپی با متوسط بارندگی رویشی نیمه

با ذخیره نزوالت از م أتوبذرکاري ردیفی وروش بذرکاري
و سانتیمتر10عمق هاي هاللی به طریق احداث بانکت

و بهارهکشت پائیزهسانتیمتر و در دو تاریخ 30دهانه قوس 
اجرا سه تکرار هاي کامل تصادفی، دردر قالب طرح بلوك

Spsssافزار ها با استفاده از نرموتحلیل دادهتجزیه.شد

ver17انجام )اسپلیت پالت( هاي خرد شده طرح کرتو
. شد

Vicia villosaیاهی خصوصیات بتانیکی گونه گ
اي گیاهان علوفهاي یا قره ماش جزءماشک گل خوشه

اینگونه از150بهنزدیکوباشدمیآساتیره گیاهان پروانه
هاي گل ماشک. اندگیاهان را تا بحال شناسایی کرده

ي بسیار توانند در کشور جااي یکساله بوده و میخوشه
ي این هاهاي گونهگل. کاري داشته باشندعلوفهمناسبی در

هاي تمام گونه. هاي مختلف استجنس داراي اندازه و رنگ

فاقد Vicia erviliaوVicia fabaجز دو گونه این جنس به
مثل Vicia villosaهاي گل دهنده شاخه. پیچک هستند

ها، از قاعده دمبرگ اصلی برگ مرکب به صورت سایر گونه
د مختلف گل ظاهر کوتاه با تعداخوشه مرکب طویل یا 

داراي چند دانه طویل و"یا نیام آن نسبتاپیله. شودمی
هاي نیام مشخص کننده گونهکل ظاهري هرش. باشدمی

هاي هریک ازبرگ. اي استهاي گل خوشهمختلف ماشک
خود را دارند، ولی بطور کلی فرم و شکل مخصوص بهآنها 

گوناگون هاي متنوع و اغلب بذرها گرد و داراي رنگ
.باشدمی

نتایج
وتحلیل آماري نشان داد که در نتایج حاصل از تجزیه

Viciaگونه کشت شده بذرهاي تولید میزان ، %5سطح 

villosa در ایستگاه تحقیقاتی هومند آبسرد تحت دو شیوه
با ذخیره نزوالت از طریق م أتوکاشت بذرکاري و بذرکاري 

اري با یکدیگر دارند دهاي هاللی تفاوت معنیاحداث بانکت
).1جدول (

در دو فصلبا ذخیره نزوالت وم أتوکشت شده گونه تحت دو شیوه کاشت بذرکاري و بذرکاري بذرهاينتایج تجزیه آنالیز علوفه –1جدول 
پاییز و بهارVicia villosaایستگاه تحقیقاتی هومند آبسرد

داريمعنیFمیانگین مربعاتدرجه آزاديمربعاتجمعمنبع تغییرات

92/5370248/2685989/0503/0تکرارروش
41/5433270/2716خطا

76/11800176/11800344/4173/0فصل
49/5433263/2716خطا

41/5433270/2716301/2113/0تکرار*فصل
85/472284072/1180خطا

99/6343199/6343373/5روش *026/0
85/472284072/1180خطا

45/6184145/6184238/5فصل*روش *027/0
85/472284072/1180خطا

و شیوه کاشت ) بهار و پاییز(اثرات متقابل فصل همچنین
بر تولیدنیز)با ذخیره نزوالتم أتوبذرکاري و بذرکاري (

که بیشترین تولید در روش طوريبه،دار بودمعنیگونهاین

هاي با ذخیره نزوالت از طریق احداث بانکتم أتوبذرکاري 
).1شکل (شدهاللی، در کشت پاییزه مالحظه 
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Viciaگونهبر تولید) با ذخیره نزوالتم أتوبذرکاري و بذرکاري (و شیوه کاشت ) بهار و پاییز(فصل اثرات متقابلمقایسه-1شکل  villosa کشت
شده در ایستگاه تحقیقاتی هومند آبسرد

بحث 
تولیدها نشان داد که تحلیلونتایج حاصل از تجزیه

Viciaگونه کشت شده بذرهاي  villosa در ایستگاه
تحقیقاتی هومند آبسرد تحت دو شیوه کاشت بذرکاري و 

هاي با ذخیره نزوالت از طریق احداث بانکتم أتوبذرکاري 
تفاوت و اثرات متقابل فصول و شیوه کاشت،هاللی
م أتوروش بذرکاري که طوريبه، داري با یکدیگر دارندمعنی

هاللی، در هاي با ذخیره نزوالت از طریق احداث بانکت
که علت از تولید علوفه باالتري برخوردار بودکشت پاییزه

اییزه و ذخیره هاي پاستفاده بیشتر از بارندگیتواندآن می
رسد چنانچه دوام ها باشد و بنظر میدر هاللیآن بهینه 

یم، تولید گونه مذکور بارش در کشت بهاره را نیز داشته باش

Beadle. نداشته باشدداري با کشت پاییزهتفاوت معنی

به نتیجه مشابهی ) Forrows(شیارها موردنیز در ) 1984(
که فارو نفوذ آب به داخل خاك را کردهرسیده و اعالم 

، شدهافزایش داده و موجب تماس بیشتر بذر با خاك 
جریان آب را کنترل سرانجامسرعت باد را کاهش داده و 

تپه ق مراوهطمنادر) 1370(ولی سندگل و همکاران ،کندمی
هاي فاقد قال در عرصهقه آقطو چپرقویمه گنبد و نیز من

هاي هرز و کشت شوري روش تهیه بستر عاري از علف
خطی با ماشین بذرکار و در منطقه با شوري زیاد، روش 

متر سانتی10تا 5هاي به ارتفاع کشت بر روي پشته
Nicheروش( seeding (گرفتهنتایج . دانندآمیز میترا موفقی

هاي کاشت گونه ایستگاه مورد مطالعه، براي شیوهشده در
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Vicia villosaشده گرفتهباشد با نتایج که از بقوالت می
در ) 1381(حاجی و همکارانها که توسط میربراي گراس

اما شده است تا حدودي متفاوت است، همین ایستگاه گرفته 
.Agونه گراس روش سطحی کاري را براي سه گوي

Elongatum, Ag. desertorum وBromus tometellus

در مقایسه با شیوه عمیق کاري و بذرپاشی مناسب دانسته 
ر سازگاري اکولوژیکی دلیل اختالف را عالوه ب.است

ها و بیشتر نزوالت در هاللیها، ذخیره بهترمتفاوت گونه
ها از جوانهسرزنیو عدم تواناییVicia villosaبراي گونه

با بنیه کم در کشت عمیق و عدم بذرهايبراي ویژهبهخاك
از طریق بذرهااستفاده از حاصلخیزي خاك و اتالف 

ي مورد مطالعه هاپرندگان و حشرات در بذرپاشی گراس
میزان شود کهچنین استنباط میدر کل.توان برشمردمی

عه و مناطق در ایستگاه مورد مطالVicia villosaتولید گونه 
باالتر از شیوه در روش هاللیدر کشت پاییزه و مشابه،

. باشدمیردیف کاري

سپاسگزاري
دانم از رئیس محترم بخش تحقیقات خود الزم میبر
، بدلیل ارائه ایده این )جناب آقاي مهندس فیاض(مرتع 

دریغ جناب آقاي هاي بیپژوهش، همچنین از مساعدت
تحقیقات همند و ستگاه یارئیس محترم (محمدي مهندس شاه

جناب آقایان مهندس بختیاري، و) مشانمحترهمکاران
نیز همکار عزیزم جناب و رابی، محمدي و روستا سهنادي،

ها،همکاري در برداشت دادهبدلیل آقاي فرهنگ جعفري 
.کنمتشکر و قدردانی 
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Abstract
The current research was performed in Homand Absard Research Station to investigate
the yield of Vicia villosa under different sowing and establishment methods. Initially,
the seeds of this species were collected from similar natural habitats. Afterward, seed
characteristics including germination percentage, viability, seed vigor, etc., were
examined. The study area is a semi-steppe region with an average rainfall of 333 mm.
Two sowing methods including seeding and seeding together with rainfall storage, and
spring and autumn sowing dates were considered in a split plot design with three
replications. Data analysis was performed with SPSS software, and mean comparisons
were done by Duncan's multiple range test. According to the obtained results, no
significant differences were obtained for the yield of the seeds cultivated in autumn and
spring between two sowing methods at 5% level of probability. However, the
interaction between methods and season was significant and higher yield was recorded
for the seeding with rainfall storage method in autumn season.

Keywords: Cultivation method, Homand Absard Research Station, Vicia villosa, yield.


