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هچكيد
شده  و فراهم كردن زمينه براي افزایش توليد علوفه مراتع تخریب اسپرس خراسانيگونه  كاري مرتعمناسب و روش  فصلمنظور تعيين   هب      

در قالب طرح بلوک كامل تصادفي در   ه صورت كرتهاي خرد شد هب   هدو آزمایش جداگان ،كشور در شرایط آب و هوایي خشك و نيمه خشك
 .شدانجام هاي بينالود  كوه   رشته شيب شمالي مشهد درگلستان سایت قرق  و مراتع یيالقيدر  1881تا  1887چهار تكرار در طي سالهاي 

بذركاري در  و هاي كوچكچالهبذركاري در داخل ) كاري مرتع  و بهاره( و روش   هپائيز كاري مرتع) كاري مرتعفصل تيمارهاي آزمایش شامل 
ها  درصد سبز شدن و استقرار گياهچهكه مركب در طي دو سال نشان داد   ه ميانگين حاصل از تجزی  ه در آزمایش اول مقایس ودند.بشيار( داخل 

ه مقایس % بود.4/16و  7/71ترتيب با   هب 1887-88داري بيشتر از سال زراعي  طور معني  هب %1/71و  %2/72با  1888-84در سال زراعي 
% و 4/76)  ه بهار كاري مرتعداري با  % تفاوت معني9/71% و 9/79ترتيب با   هب   هپایيز كاري مرتع گياهان نيز در درصد سبز شدن و استقرار  

دار بين دو روش در هر دو سال اجراي طرح بود. نتایج  نيز بيانگر عدم تفاوت معني كاري مرتعمختلف هاي  روش  ه %( نشان داد. مقایس2/8
%( بود. با وجود 1/71)اول داري كمتر از سال  طور معني  ه%( ب1/77) درصد استقرار گياهان در دومين سال استقرار كه آزمایش دوم نشان داد
داري بر  تأثير معني كاري مرتع زمانبرابر،  2/7ميزان   ه ب  ه بهار كاري مرتعبا   ه در مقایس   پایيزشده در  كاري مرتعگياهان  افزایش درصد استقرار

و   ه باعث شد عملكرد برگ، ساقه، ميو  ه چالدر  كاري كاریمرتع مرتعاز روش   ه استفاد نداشتند.  ه و ميو  ه برگ، ساقخشك   ه عملكرد ماد
بذركاري در داخل با   ه درصد در مقایس 71و  14، 88، 79ميزان   هترتيب ب  هب  ه پایگرم بر  7/11و  7/4، 9/4، 7/7كل با هوایي    هتود زیست

در داخل  كاري كاریمرتع مرتعروش   بر بهاره ارجحيت دارد اما هپایيز كاري كاریمرتع مرتعفصل    هنتایج این تحقيق نشان داد ك .بدشيار افزایش یا
در داخل  كاري كاریمرتع مرتعباوجوداین  ها ندارد. گياهچهاستقرار  و افزایش درصد سبز شدن داري در تفاوت معنيدر مقایسه با چاله  شيار

 گردد. و در نهایت پایداري توليد مي و بذر  ه بهبود عملكرد علوفچاله منجر به 

 
 .خشك  ه ماد ،كاري كاریمرتع مرتع روش، كاري كاریمرتع مرتع فصلسپرس خراساني، ا هاي كلیدي: واژه

  

مقدمه
 Onobrychis chorassanicaاسپرس خراساني )

Bunge.) هاي مرتعي ارزشمند و خوشخوراک  گونه  ه ازجمل

شرق  شمال پراكندگي محدودي در  ه است كمناطق استپي 
 .(Rechinger, 1984)دارد آسياي مركزي و  افغانستان ایران،
 انتشاررضوي  خراسان در مناطق شمالي استان  هگوناین 
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در و   ه هاي اسپرس داشت  هبا سایر گون   هدر مقایس تري وسيع
ه در دامن  ه ي این گونها رویشگاه. مناطق جنوبي حضور ندارد

افزایش و   ه بودمتر از سطح دریا  1876تا  276ارتفاعي   
را   ه درصد پوشش این گون ،متر 1866بيش از   ه ارتفاع ب

(. Rahimi, 1999دهد ) مياي كاهش  طور قابل مالحظه  هب
سرما و خشكي   ه هاي مختلف اسپرس نسبت ب مقاومت گونه

+ 89تا  -76حرارتي   ه بيشتر است و در محدود  ه از یونج
 Peimanifardباشد ) ميرشد و نمو    هسانتيگراد قادر ب  ه درج

et al., 1971.) بردباري و سازگاري   ه دامنخراساني  اسپرس
دليل   هبو  هداشتهاي اسپرس  سایر گونه  ه وسيعتري نسبت ب

هاي اصلي و فرعي عميق، در مقابل خشكي  داشتن ریشه
كوهستان، مانند واحدهاي اراضي متنوعي در و   ه مقاوم بود

ي این ها رویشگاه تپه، دشت، فالت و آبرفت رویش دارد.
خشك سرد،  هدر چهار نوع اقليم متفاوت شامل نيم  ه گون
اي  مدیترانهخشك فراسرد، خشك بياباني فراسرد و   هنيم

 (.Amirabadizadeh et al., 2009شود ) ميدیده فراسرد 
منظور حفظ پایداري توليد در مراتع، اصالح و احياء آنها   هب

ترین  هاي مناسب و یافتن مناسب از طریق انتخاب گونه
هاي با  گونهبذرهاي از طریق كشت  كاري مرتعهاي  هشيو

 برداشت اي برخوردار است. ارزش مرتعي از اولویت ویژه
خوشخوراک  هاي  هگون از را مرتعي هاي عرصه غيراصولي

 آنها حضور امكان  ه ك مناطق از بعضي در و  ه نمود خالي
بر  هایي  هپای تك حد در ها  گونه این رسد مي نظر  ه ب قطعي
در چنين رو  ازاین .( Dashti et al.,2009) اند   هماند جاي

هاي  گونه كاري مرتعهاي  روشترین  شرایطي با تعيين مناسب
توان  ميدام و اصالح مراتع   ه اي با ارزش براي تغذی علوفه
هاي  از گونه  ه براي احياي مراتع با استفاد مناسب يفرصت

اصالح مراتع با كشت براي موفقيت در . دنموبومي فراهم 
ه تحمل ب   بره مورد نظر باید عالو  ه ي، گونا  هگياهان علوف

فشار چرا، داراي خوشخوراكي و كيفيت مناسب و دیرزیستي   
 متعددي تحقيقات (.Pourmoradi & Jafari, 2015باشد )

بر درصد استقرار و  كاري مرتع روشهاي مختلفمورد در 
فصل اي  در مطالعه است.   شدهانجام عملكرد گياهان مرتعي 

ترین روش  مناسب ،پایيز و روش بذركاري كاري مرتع

( .Trifolium pratense L) شبدر قرمز  ه گون كاري مرتع
تحقيقي دیگر  در .(Azhir & Fayaz, 2019گزارش شدند )

 يحيدرلو  ه در ایستگا  ه یكسال  ه یونج  ه پنج گون
 .Mهاي  و گونه گرفتندغربي مورد آزمایش قرار  آذربایجان

radiata  وM. rigidula  ه و پایيز  ه بهار كاري مرتعدر
ها  گونه سایر  ه بنسبت   ه ترتيب از نظر توليد بذر و علوف  هب  

 (.Akbarzadeh & Eudishow, 2001نشان دادند )برتري 
تا  266ارتفاعي   ه اسپرس در محدود   ههفت گون  ه در مطالع

 ،از استان فارس  ه رویشگا 71در  دریامتر از سطح  7166
شدت   ه دليل خوشخوراكي ب  هب ها گونهبيشتر   ه شد ك  ه مشاهد

 ،و در معرض انقراض قرار گرفتند  ه شد  ه ها چرید توسط دام
 Ansari) نددش یافت   ه شد تنها در مناطق حفاظت   هك طوري هب

et al., 2001.) هاي  تكنيكبكارگيري تأثير  حاصل از نتایج
ميزان رطوبت و  رسوب، كنتور فارو و پيتينگ روي رواناب،

نفوذ آب از افزایش حكایت نيز پوشش گياهي مراتع بياباني 
دنبال   ه را باحياء پوشش گياهان  و  ه و رطوبت خاک شد

در پژوهشي  (.Jahantigh & Pessaraki, 2009) داشت
استقرار  هاي پتينگ و كنتور فارو در بكارگيري روشدیگر 

از   ه استفاد  ه پوشش گياهي در مراتع گلستان نيز نشان داد ك
ه ثير بيشتري بر پوشش گياهي نسبت بأروش كنتور فارو ت

 (.Chamani et al., 2011) داشتها  روش  ه بقي  

ه گون كاري مرتعتعيين روش مناسب  هدف با پژوهش این
افزایش توليد منظور كاربرد نتایج در   هبساني ااسپرس خر  

مراتع معرف مناطق استپي و تبدیل دیمزارهاي كم   ه علوف
مراتع دست كاشت در مراتع سایت قرق   ه ب  ه و رها شد   هبازد

هاي بينالود و در  كوه هگلستان مشهد در شيب شمالي رشت
 .شداجرا آبخيز بند گلستان   ه جنوبي حوز  ه حاشي

 
هاموادوروش

 مطالعهمنطقه مورد معرفی 
هاي  در عرصه 1881تا  1887این تحقيق طي سالهاي 

سایت قرق گلستان مشهد در شيب شمالي یيالقي طبيعي 
آبخيز بند   ه حوزجنوبي   ه در حاشيهاي بينالود و  كوه هرشت

 فته   ه فاصل  ه ب  ه مورد مطالع  ه منطق .شدگلستان انجام 
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با   ه طرقب -مشهد  ه جاد مشهد در امتدادشهر كيلومتري 
عرض شمالي و   ه دقيق 11و   ه درج 81موقعيت جغرافيایي 

متر قرار  1476طول شرقي و ارتفاع   ه دقيق 77و   ه درج 78
 ،بندي اقليمي دومارتن  هبر اساس طبق .(1)شكل  است  ه گرفت

متوسط بارندگي  داراي اقليم سرد و خشك است.  ه این منطق
 2/17حرارت   ه توسط درجم ميليمتر، 777حدود   ه ساليان
و سردترین دماي گرمترین متوسط  گراد، سانتي  ه درج

 1/7 و 1/79 ترتيب  هب  ه ما و دي  ه سال در تيرماهاي ماه
خاک سطحي داراي پوشش  است.سانتيگراد   ه درج

و داراي بافت شني   ه بود %77تا  %17ميزان   ه اي بسنگریزه
بر مبناي   ه گياهي منطق پوشش لومي تا سيلتي لومي است.

 هايگونهشامل علفزار است و -نمود ظاهري، بوته
Artemisia difussa،Poa bulbosa ،arabica  Stipa و 

 .(1)جدول  استگراس و فورب   ه یكسالگياهان 

 

 
 منطقه مورد مطالعه سایت قرق گلستان در ایران و استان خراسان رضوي   -1شکل 

 
 در سایت قرق گلستان O. chorassanicaفیزیکی و ساختار پوشش گیاهی مشخصات  -1جدول 

81˚ 11′  N  - 78˚ 77′  E جغرافيایي مختصات  

 ارتفاع متوسط از سطح دریا )متر(  1466
 سابقه قرق تاكنون 1827

  رویشي   اقليم و نيمه استپي  استپي

  غالبجغرافيایي جهت   شرق المشمال و ش

 شيب غالب )درصد(متوسط  17

 بافت خاک شني لومي تا سيلتي لوم

 نوع خاک عميق همراه با سنگ و سنگریزه خاک كم عمق تا نيمه

 اسيدیته 9/2 – 6/9

< 1/6  زیمنس بر متر( هدایت الكتریكي )دسي 

 تيپ اراضي و واحد اراضي كوهستان، تپه

Artemisia difussa- Stipa arabica تيپ غالب گياهي 

Scariola orientalis,  Astragalus heratensis Achanthophyllum 

bractyatum,  

Amygdalus spinosissima, poa bulbosa 

 هاي گياهي همراه گونه
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 ررسیبروش 
-84و  1887-88دو فصل زراعي این تحقيق در طي 

ه ب  ه با توج .شدزمين مجاور هم اجرا   ه دو قطع در 1888
دليل وجود غالف و نيز   هببذرها زني   هپایين بودن درصد جوان  

جداسازي غالف بذر و انجام   ه نسبت ب سخت بذر،  ه پوست
 هنامي  ه قو ،%166با خلوص بذرها خراش مكانيكي اقدام و 

ه استفاد كاري مرتعبراي گرم  7/16   هدان هزار و وزن 86%  
اسپليت پالت در قالب طرح صورت  هاول بآزمایش . شدند  

بلوک كامل تصادفي در چهار تكرار انجام شد. كرتهاي اصلي 
( و   هو بهار  ه شامل فصول مختلف كاشت در دوسطح )پایيز

كرتهاي فرعي شامل روشهاي مختلف بذركاري در دو سطح 
 76پایيزه، در  كاري مرتعهاي  تاریخ و شيار( بودند.   ه)چال

 فروردین 76در   ه بهار كاري مرتعو  1888 و 1887آبان 
 7هاي آزمایش  ابعاد كرت انجام گردید. 1884و  1888

X16  76  ه با فاصلبذرها متر و X76 7تعداد   ه متر ب سانتي-
 مركب  ه تجزی .(8و  7)شكل  عدد در هر كرت كشت شدند 2

ها )آزمون بارتلت(  ها پس از آزمون یكنواختي واریانس داده

منظور پایش برخي خصوصيات   هآزمایش دوم ب انجام شد.
رشد و عملكرد اسپرس خراساني تحت تأثير عوامل محيطي 

در سال   ه شد كاري مرتعدر كرتهاي  ،بارندگي  ه ویژ   هو ب
منظور در براي این  ( انجام گردید.1888-84زراعي دوم )

 1881و  1887در سالهاي  (4)شكل بذرها  نرسيد  ه مرحل
از هر كرت   ه پای 16گيري درصد استقرار،    هپس از انداز

هاي برگ  و ميوه، اندام  ه ساق برداشت و پس از تفكيك برگ،
ساعت  27مدت   ه سانتيگراد ب  ه درج 26در دماي   ه ساق و

. آزمایش (Dashti et al., 2009) خشك و توزین شدند
صورت اسپليت پالت در زمان در قالب طرح بلوک كامل  هب

فرعي و تصادفي در چهار تكرار انجام شد. كرتهاي اصلي 
هاي  عنوان زمان )سال  هكرتهاي فرعي ب وآزمایش اول   ه مشاب

آماري هر دو   ه تجزی شدند.  ه ( در نظر گرفت1881و  1887
و  1/8  ه نسخ SASافزارهاي آماري  آزمایش توسط نرم

MSTATC از آزمون   ه ها با استفاد ميانگين  ه انجام و مقایس
 انجام شد.% 7( در سطح LSDدار ) حداقل اختالف معني

 

 
 پاییزه و بهاره در دو روش  بذركاري در چاله و شیار  كاري مرتعهاي  نقشه كرت -۲شکل 
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 در فصل پاییز و بهار )روش بذركاري در چاله( كاري مرتعاجراي تیمارهاي  -3شکل 

 

 

 
 سال دوم استقرارمرحله گلدهی و تشکیل بذر در وضعیت رشد گونه اسپرس خراسانی در  -۴ شکل

 

نتایج
 درصد سبزشدن  آزمایش اول:

ها در دو سال آزمایش  مركب داده   هتجزی از حاصل نتایج
طور   هدرصد سبز شدن و استقرار گياهان بكه نشان داد 

( تحت تأثير سالهاي آزمایش و فصل ≥61/6P) داري معني
 كاري مرتعكنش سال در فصل  كاشت قرار گرفتند اما برهم

داري  طور معني  هتنها درصد سبز شدن گياهان را ب
(61/6P≤تحت ) .كاشت و  مختلف هاي روش تأثير قرار داد

درصد سبز  داري بر تفاوت معني متقابلاثرهاي نيز سایر 
ه مقایس (.7)جدول  ها نداشتند و استقرار گياهچهبذرها شدن 

طور كلي   هب كه مركب نشان داد  ه ميانگين حاصل از تجزی  
-84ها در سال زراعي  درصد سبز شدن و استقرار گياهچه

داري  طور معني  هب درصد 1/71و  2/72ترتيب با   هب 1888

درصد  4/16و  7/71با  1887-88بيشتر از سال زراعي 
گياهان نيز در فصل  درصد سبز شدن و استقرار  ه مقایس بود.

داري با فصل  تفاوت معني 9/71 %و 9/79 %ترتيب با  هپایيز ب
 (.8)جدول  ندنشان داددرصد 2/8و درصد  4/76با بهار 
تفكيك سالهاي اجراي   هببذرها درصد سبز شدن   ه مقایس

ه مالحظ  همانطور كه است.   ه شد  ه آورد 4طرح در جدول 
ا ب  ه پایيز كاري مرتعدر بذرها شود درصد سبز شدن  مي  

و  1887-88در سالهاي زراعي ترتيب   هب 94 %و %1/88
ه بهار كاري مرتعداري با  معنياختالف  84-1888

هاي  روش  ه نشان دادند. مقایسدرصد( 4/81و درصد 7/8)  
دار بين دو روش در  مختلف كاشت بيانگر عدم تفاوت معني
در سال   ه ك طوري به ،هر دو سال زراعي اجراي طرح بود

ترتيب   هو شيار ب  ه در روش كاشت چالبذرها زراعي اول، 
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و  % 4/17ميزان   هو در سال دوم ب %7/71 و% 9/71ميزان   هب
، افزایش درصد سبز ذكرشدهدر تأیيد نتایج  .بز شدند% س 78

هاي اجراي طرح بيانگر افزایش قابل  در سالبذرها شدن 
-84ميانگين بارش تجمعي از ابتداي فصل زراعي   ه مالحظ
با   ه متر( در مقایس ميلي 1/798تا زمان سبز شدن )  1888

 (.7ميلي متر( بود )جدول  9/187) 1887-88سال زراعي 
در هر دو بذرها باعث شد تا درصد سبز شدن كار این 
( 1884)فروردین  ( و بهار1888پایيز )آبان  كاري مرتع

اي بيشتر از سال زراعي قبل شود.  طور قابل مالحظه  هب
كنش اثر فصل كاشت و سال  برهمگردید   ه اشار  ه همانطور ك

ذخایر رطوبتي كمتر خاک  دار شد. بر درصد سبز شدن معني
باعث بذرها تا سبز شدن  1887-88داي فصل زراعي از ابت
با   ه بهار كاري مرتعبذرهاي تا تفاوت درصد سبز شدن  شد

 1888-84این سال زراعي بيشتر از سال زراعي   ه پایيز
 (. 7شكلباشد )

 
 درصد استقرار 

ها یكسال پس از سبز شدن  درصد استقرار گياهچه

قرار گرفتند. نتایج   ه تفكيك هر دو سال زراعي مورد مطالع  هب
حاصل از تاریخ   ه هاي سبز شد گياهچه كه نشان دادند

ميزان   هترتيب ب  هب 1888و بهار  1887پایيز  كاري مرتع
مستقر شدند. همچنين  1884% در اردیبهشت 1/7% و 1/17

و  1888پایيز  كاري مرتعهاي  تاریخ  ه هاي سبز شد گياهچه
در  14%/8% و 8/82ان ميز  هترتيب ب  ه، ب1884 بهار

از % 47بر این اساس تقریبا  استقرار یافتند. 1887اردیبهشت 
دو سال زراعي مستقر شدند )جدول  هر در  ه سبز شدبذرهاي 

سبز بذرهاي توسط   ه ميزان بارش تجمعي دریافت شد (.4
( تا 1887-88)سال زراعي  1888در اردیبهشت   ه شد

تفاوت  متر( ميلي 781) 1884استقرار در اردیبهشت سال 
ه سبز شدبذرهاي توسط   ه زیادي با ميزان بارش دریافت شد

 818ميزان   ه( ب1888-84)سال زراعي  1884در اردیبهشت   
كاهش درصد استقرار  رو ازاین ،(7)جدول   ه ميليمتر نداشت

ست. نتایج همچنين بذرهادليل درصد پایين سبز شدن   هب
داري بر درصد استقرار  ر معنيروش كاشت تأثيكه نشان داد 

 .ها نداشتند گياهچه

 

بر درصد سبز شدن و استقرار اسپرس خراسانی در طی  كاري مرتعواریانس مركب و میانگین مربعات فصل و روش   تجزیه  -۲جدول 

 1333-3۴و  133۲-33سالهاي زراعی 

 آزادي  درجه  درصد سبز شدن  درصد استقرار

 

 منبع تغييرات

4/1147  *** 9/4178  (Yسال ) 1 *** 
8/84  2/18  بلوک ) سال( 1 
8/1877  *** 8/7189  (S) كاري مرتعفصل  1 *** 

7/72  ns 7/487  *** 1 Y×S 

8/78  9/18  aخطاي  1 
9/7  ns 2/168  ns 1  كاري مرتعروش (P) 
68/6  ns 6/26  ns 1 Y×P 

8/7  ns 1/9  ns 1 S×P 

8/1  ns 7/6  ns 1 Y×S×P 

6/2  7/81  bخطاي  17 
6/11  7/14  ضریب تغييرات)%( 

ns    درصد است 1/6 دار در سطح احتمال  دار و معني عدم اختالف معني ترتيب بيانگر  به: ***و.   
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 اصلی سال، فصل و روش كاشت بر درصد سبز شدن و استقرار اسپرس خراسانی هاياثرمقایسه میانگین  -3جدول 

 استقراردرصد 

 

 تيمار درصد سبز شدن

4/16b 7/71b 88-1887 سال 
1/71a 2/72a 84-1888 

1/2 1/4 LSD 0.05                                       
9/71a 9/79a كاري مرتعفصل  پایيز 
2/8 b 4/76b بهار 

8/1 4/4 LSD 0.05                                        
1/19a 

8/12a 

1/47a 

1/82a 

 چاله 

 شيار
 كاري مرتعروش 

8/7 4/7 LSD 0.05                                      
 

تفکیک   اسپرس خراسانی به  بر درصد سبز شدن و استقرار گونه  كاري مرتعاصلی فصل و روش  هاياثرمیانگین   مقایسه  -۴جدول 

 هاي اجراي طرح سال

84-1888 88-1887 

 درصد استقرار 

 ( 87 )اردیبهشت

 درصد سبز شدن

 ( 84 )اردیبهشت

 درصد استقرار

 ( 84 )اردیبهشت

 درصد سبز شدن

 ( 88)اردیبهشت 
 8/82a 6/94a 1/17a 1/88a فصل كاشت پایيزه 
8/14 b   4/81 b  1/7 b   7/8 b  بهاره 

8/12 4/1 1/4 1/8 LSD 0.05                                 

1/71a 4/17a 7/16a 9/71a روش كاشت )چاله( حفظ رطوبت 
2/77a 6/78a 7/16a 7/71a شيار( بدون حفظ رطوبت( 

6/1 4/11 8/7 4/4 LSD 0.05                                 

 

ها و  تغییرات درصد استقرار گیاهچه  مقایسه  :آزمایش دوم
 1331و  1331اجزاي عملکرد در سال 

 درصد استقرار:
ها در یك آزمایش  مركب داده  حاصل از تجزیه  نتایج     

، دار فصل كاشت پالت در زمان بيانگر تفاوت معني اسپليت

كنش این دو تيمار بر درصد  سالهاي آزمایش و نيز برهم
متقابل  هايروش كاشت و سایر اثر ها بود. استقرار گياهچه

درصد  (.1اشتند )جدول داري بر این صفت ند تأثير معني

( 1881استقرار گياهان در دومين سال استقرار )سال 
%(  1/71) 1887داري كمتر از سال  طور معني  %( به1/77)

فصول كاشت نيز  اصلي هايميانگين اثر (.2)جدول  بود
%( 87درصد استقرار گياهان در فصل پایيز )كه نشان داد 

 %( بود.7/18)داري بيشتر از فصل بهار  طور معني  به
چاله  كاري مرتعدرصد استقرار گياهان در روش كه  نحوي به

شياري  كاري مرتعداري با روش  %( تفاوت معني7/74)  
 ( نشان نداد. درصد 2/78)
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 هاي زراعی تفکیک سال  توزیع بارندگی به -1جدول 

 ماه
 سالهاي زراعي

88-87  84-88  87-84  81-87  
1/1 مهر  77 7/11  6 
7/47 17 آبان  7/18  1/7  
7/12 آذر  7/11  12 8/14  
8/71 6 دي  2/12  1/8  
2/11 82 6 بهمن  9/172  
9/26 48 اسفند  8/18  4/77  

4/117 47 18 فروردین  8/27  
8/86 88 اردیبهشت  4/78  8/9  

7/2 خرداد  4/7  2/84  4 
 6 6 6 6 تير

 6 6 6 6 مرداد
 6 6 6 6 شهریور

8/768 مجموع بارندگي   6/791  7/847  8/711  
 

 
 

 كاري مرتعهاي تفکیک سال  هو سال بر درصد سبز شدن گیاهان ب كاري مرتعكنش فصل  برهم -1شکل
 

 هواییخشک   ه عملکرد ماد
ها بيانگر عدم  واریانس داده  ه حاصل از تجزی نتایج     

بر عملكرد  كاري مرتعدار تيمارهاي فصل  تفاوت معني
 اسپرس خراساني بودند.   هو ميو  ه برگ، ساقخشك   ه ماد
 كنش و نيز برهم كاري مرتعمختلف  هاي روش سال، اثر اما

داري عملكرد برگ،  طور معني هب كاري مرتع سال با فصل

كل را تحت   هوایي  هتود و در نهایت زیست   هساقه، ميو
و سال تنها  كاري مرتعكنش روش  برهم دادند.تأثير قرار 

كاهش با وجود  (.1دار شد )جدول  معني  ه عملكرد ميو بر
درصد  17ميزان   هب  ه بهار كاري مرتعدرصد استقرار گياهان 

تبع آن انتظار كاهش   هو ب  ه پایيز كاري مرتعبا   ه در مقایس
ه خشك در واحد سطح، اما عملكرد ماد  ه عملكرد ماد
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انتظار رو  ازاین كاهش نيافت.  ه پایخشك گياهان در   
 كاري مرتعدر هر دو فصل   ه گياهان مستقر شد  ه رود ك مي

توليد تقریباً یكساني را در   ه با دریافت نزوالت مشاب
باشند   ه و شيار( داشت  ه )چال كاري مرتعميانگين روشهاي 

 كاري مرتعدر  دادند نشان همچنين نتایج (.2)جدول 
و    هچاله، عملكرد برگ، ساقه، ميوبذركاري در 

گرم بر  7/11و  7/4، 9/4، 7/7كل با هوایي    هتود زیست
درصد در  71و  14، 88، 79ميزان   هترتيب ب  هب  ه پای

 شياري افزایش یافتند. كاري مرتعبا   ه مقایس
هاي فروردین و  بارندگي در ماه  ه مالحظ قابل كاهش
در سال   ه با زمان مشاب  ه در مقایس 1881سال  اردیبهشت

و نيز    هميو تا عملكرد برگ، ساقه، باعث شد 1887
ميزان   هترتيب ب  هب 1881كل در سال هوایي    هتود زیست

كاهش  1887سال   ه درصد نسبت ب 77 و 79، 12، 87
كنش اثر سال در روش  حاصل از برهم نتایج یابد.
ها در سال  رطوبت در چاله  ه ذخيركه نشان داد  كاري مرتع

با روش   ه در مقایس   هباعث شد تا عملكرد ميو 1887
در  داري افزایش یابد. طور معني  هشياري ب كاري مرتع
 هدليل كاهش قابل مالحظ  هب 1881در سال    هك حالي

تفاوت  هاي فروردین و اردیبهشت بارندگي در ماه  
ه مشاهد كاري مرتعداري در این صفت بين روشهاي  معني

 (.1شكلنشد )  

 

بر درصد استقرار و اجزاي  1333-3۴گیاهان در سال  كاري مرتع واریانس و میانگین مربعات فصل، روش و سال  تجزیه  -1جدول 
 عملکرد اسپرس خراسانی در دو سال متوالی

توده  زیست  هوایي  

 كل
 منابع تغييرات   درجه آزادي درصد استقرار عملكرد برگ عملكرد ساقه عملكرد ميوه

1/4  ns 62/1  ns 27/1  ns 81/6  ns 1/81  ns 8 بلوک 

11/6   ns 12/1   ns 67/7   ns 614/6   ns 8/1242  (S) فصل كاشت 1 **

8/8   72/1  17/1   112/6  6/18  1خطاي  8  

87/47  * 12/1  * 88/8  * 89/8  ** 7/7  ns 1 ( روش كاشتP) 
81/6   ns 41/7  * 77/6  ns 677/6  ns 8/8  ns 1 S×P 
87/4   87/6  87/1   772/6   4/19  7خطاي  1  

41/14  *** 17/17  ** 71/7  * 124/4  *** 7/16  (Yسال ) 1 *** 
74/48  ** 81/1  ** 77/9  ** 64/1  * 6/1  * 1 S×Y 
68/8  ns 29/8  * 47/6  ns 119/6  ns 6668/6  ns 1 P×Y 
87/6  ns 67/6  ns 17/6  ns 697/6  ns 9/1  ns 1 S×P×Y 
77/8  22/6  94/6  718/6  97/6  8خطاي  17 
2/19  7/77  2/71  6/77  8/17 ضریب تغييرات)%(    

ns، *،  **است درصد 1/6 و 1 ،7 احتمال سطح در دار معني و دار معني اختالف عدم بيانگر ترتيب  به: *** و.   
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 بر درصد استقرار و اجزاي عملکرد اسپرس خراسانی در دو سال متوالی 1333-3۴در سال زراعی    كاري مرتعفصل و روش میانگین   مقایسه  -۷جدول 
توده زیست  

 هوایي كل 
 عملكرد

 ميوه
 عملكرد
 ساقه

 عملكرد
 برگ

 تيمار درصد استقرار
 )گرم  بر بوته(

7/16  a 2/8  a 1/4  a 9/1  a 6/87  a پایيز 
 فصل كاشت

8/8  a 7/4  a 9/8  a 8/1  a 7/18  b بهار 
7/7  4/1  7/1  7/6  7/17  LSD 0.05                               
7/11  a 

8/9  b 

7/4  a 

2/8  a 

9/4  a 

2/8  a 

7/7  a 

7/1  b 

7/74  a 

2/78  a 

 چاله

 شيار

 روش كاشت

9/1  8/7  7/1  4/6  7/7  LSD 0.05                              

7/11  a 1/4  a 1/4  a 7/7  a 1/71  a 1887 
 سال

1/9  b 8/8  b 9/8  b 7/1  b 1/77  b 1881 

4/1  2/6  2/6  4/6  1/1  LSD 0.05                              

 

 

 

   و سال )ب( بر درصد استقرار و عملکرد میوه كاري مرتعو سال )الف( و روش  كاري مرتعكنش فصل  برهم -1شکل
 

بحث
اسپرس   ه پایيز كاري مرتع  ه نتایج این تحقيق نشان داد ك    

و موجب افزایش   ه ارجحيت داشت  ه بهار كاري مرتعخراساني بر 
و   ه درصد سبز شدن، درصد استقرار و نيز بهبود عملكرد علوف

نظر    هببنابراین  .گرددبذر و در نهایت پایداري توليد مي
 كاري مرتعسازي رطوبت بيشتر در  هرسد جذب و ذخير مي

ها از   هسيستم ریش  ه رویش و توسع  ه پایيزه، افزایش طول دور
ه نظر نسبت ب مورد  ه دالیل اصلي موفقيت استقرار گون

رطوبتي   ه انتظار افزایش ذخيربا وجود باشد.   ه بهار كاري مرتع  
درصد سبز شدن  در چاله، از روش بذركاري  ه خاک با استفاد

شياري بذركاري داري با روش  و استقرار گياهان تفاوت معني
ریز و بذرهاي مدفون شدن رسد  نظر مي  بهرو  ازاین نداشتند.

ه چال   ه ناشي از ریزش دیوار)خاک    هدر زیر تودكليوي شكل 
، ممكن است (خاک   هحاصل از برخورد قطرات باران بر تود  

. شود  ه ها در روش چال درصد سبزشدن گياهچهموجب كاهش 
در   Vicia villosaگياهي  ه توليد گون  ه مقایسحاصل از  نتایج
مختلف هاي  تحت شيوه  ه و بهار  ه پائيز كاري مرتعهاي  تاریخ
بدون و  هاي هاللي( )بانكت نزوالت  ه توأم با ذخير كاري مرتع
نشان داد نيز تحقيقاتي همند آبسرد   ه نزوالت در ایستگا  ه ذخير

بانكت   ه همرا  ه پایيز كاري مرتعتوليد در شرایط  متوسط  ه ك
با    هك دمورد بررسي بيشتر بوتيمارهاي سایر   ه نسبت ب هاللي

 .(Mohebbi et al., 2017نتایج این پژوهش موافقت دارد )
در   ه یكسال   هیونج  ه پنج گون  ه نتایج مطالع ،تحقيقي دیگر در

 .M هاي گونه   هك نشان دادغربي  آذربایجان يحيدرلو  ه ایستگا

 (الف)
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radiata و M. rigidula  ترتيب   هب  ه و پایيز  ه بهار كاري مرتعدر
 ها برتري دارند هندیگر گو  ه ب  ه از نظر توليد بذر و علوف

(Akbarzadeh & Eudishow, 2001). بررسي اثر    هدر مطالع
، مرتعي  ه گونچند نزوالت بر استقرار   ه ذخيرعمق كاشت و 

ميزان   هب Onobrychis melanotricha  ه گونماني   هبيشترین زند
 سانتيمتركاشت یك عمق نزوالت و   ه با تيمار ذخير %78

در بررسي اثر روش  باوجوداین .(Abtahi, 2016حاصل شد )
 Astragalus caraganaه بر درصد سبز شدن گون كاري مرتع

رود    هتحقيقات آبخيزداري زایند  ه در شرایط دیم ایستگا
در تيمار بذركاري بيشتر از   ه گياهان سبز شد درصد ،چادگان

با وجود  .(Khodagholi et al., 2010) بود  ه چال كاري مرتع
 تمشاهدا، كاري مرتعهاي  دار بين روش عدم اختالف معني

از   ه بذركاري در چالروش   ه ب  ه حاصل از گياهان مستقر شد
ذكرشده در تأیيد نتایج شادابي مطلوبتري برخوردار بودند. 

هاي  تر گونه مطلوب  ه شادابي و بنيدیگر دریافتند محققان 
نباید اللي را ه ميكرو  ه در روش كاشت چال  ه استقرار یافت

توليد و    زیرا ،گرفت  ه روش بذركاري خطي نادید   هنسبت ب
مراتب بيشتر و   هبدین روش ب  ه هاي استقرار یافت پایهبيوماس 

 Pahlavani et) پایدارتر از روش بذركاري خطي خواهد بود

al., 2007 Cocks, 1994;  Hadjichris Todolou et al., 

درصد استقرار گياهان كه نتایج همچنين نشان دادند (. ;1997
 اول بودداري كمتر از سال  طور معني  هدر دومين سال استقرار ب

ميزان بارش تجمعي در سال دوم   ه اینكبا وجود  (.2)جدول 
ميزان   ه( ب1881تا پایان اردیبهشت  1887استقرار )خرداد 

متر، تفاوت زیادي با ميزان بارش تجمعي در سال  ميلي 788
ميزان   ه( ب1887تا پایان اردیبهشت  1884اول استقرار )خرداد 

 هكاهش قابل مالحظكه رسد  مينظر    هب ميليمتر ندارد، اما 818
 8/94) 1881هاي فروردین و اردیبهشت  هبارندگي در ما  

متر( دليلي  ميلي 9/117) 1887با سال   ه متر( در مقایس ميلي
كنش فصل  دار برهم بر كاهش درصد استقرار و اثر معني

هاي  روشنيز اثر دیگر محققان  .و سال باشد كاري مرتع
و   ه اولي)تيمارهاي كنتور فارو و پيتينگ( بر استقرار  كاري مرتع

فصل  را متأثر از عامل Astragalus squarrosus  ه گونتوليد 
ه گيا .( Zarekia et al., 2018) دانستندنزوالت   ه و ذخير

و تنها در پایان فصل رشد   ه اسپرس خراساني گياهي علفي بود  
كاهش عملكرد این رو  ازاین ،شود ميها اندكي خشبي   هساق
دليل كاهش قابل   هجداي از پایين بودن درصد استقرار ب  ه گون

دليل بيوماس كمتر تك   هنزوالت در سالهاي آزمایش ب  ه مالحظ
و حتي   ه هاي اسپرس چند سال  هبا گون  ه در مقایس  ه این گون  ه پای

باوجوداین نتایج این تحقيق  .باشد مي  ه هاي یكسال  هسایر گون
، استقرار گياهان در فصل پایيز 82%نشان داد با در نظر گرفتن 

در دسترس   ه پوشش كامل طبيعي از این گيا هك در صورتي
اسپرس خراساني در شرایط   ه شد كاري مرتع  ه در منطق باشد

كيلوگرم در هكتار خواهد  176در حدود دیم عملكردي 
آب مصرفي در    هخشك اسپرس نسبت ب  ه توليد ماد داشت.
از آب را   ه بهين  ه این امر استفاد  ه بيشتر است ك  ه با یونج  ه مقایس

توليد در مناطق كم آب براي و صفت بارزي   كرده آشكار 
ه ميانگين عملكرد ماد(. Bolger and Matches, 1990) است

كيلوگرم در هكتار  189در شرایط دیم ه خشك این گيا  
ترتيب عملكرد  . بدین(Rahimi, 1999است )   هشدبرآورد 

و این   ه بود  ه اسپرس زراعي چند برابر عملكرد این گون  ه گون
موضوع دور از انتظار نيست. بسياري از گياهان در طبيعت در 

شرایط مطابق بهترین   ه وج هيچ هب  ه شوند ك ميمكانهایي پيدا 
طرف شود  نيست. اما وقتي رقابت بر  ه فيزیولوژیكي و رشد گيا

توانند در مكانهاي با بهترین شرایط فيزیولوژیكي خود  آنها مي
هاي طبيعي خود محصول  زیستگاه  ه رشد كنند و نسبت ب

نتایج حاصل از  .(Rimert, 1980) بيشتري توليد كنند
سایت قرق ستپي ار مراتع داسپرس خراساني  كاري مرتع

نشان داد  هاي بينالود كوه   هدر شيب شمالي رشت هدگلستان مش
در مقایسه با بهار در فصل پایيز   ه این گون كاري مرتعكه 

به دليل عدم تفاوت  شياريروش بذركاري ارجحيت دارد اما 
با ها در مقایسه  درصد سبز شدن و استقرار گياهچهدار  معني

عمليات از نظر سهولت در و نيز  روش بذركاري در چاله
 ,Azhir & Fayaz) شود توصيه مي ها و كاهش هزینه یياجرا

 هدر منطق در داخل چاله كاري مرتعباوجوداین بنابراین  .(2019
در ارتفاعات   ه هاي مشاب سایر رویشگاهنيز و   مورد پژوهش 
منجر به بهبود عملكرد ارتفاعات هزار مسجد  شمالي بينالود و

 گردد.و بذر و در نهایت پایداري توليد مي  علوفه 
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Abstract 

    To determine the appropriate season and method of rangeland planting of Onobrychis 

chorassanica Bunge., and providing conditions for increasing forage production of degraded 

rangelands in arid and semi-arid climates, two separate experiments were carried out in split 

plots in a randomized complete block design with four replications during the years 2013 to 

2017 in Golestan preserved summer rangeland of Mashhad on the northern slope of the 

Binalood Mountains. The treatments were rangeland planting seasons (fall and spring) and 

planting methods (seeding in pitting and in shallow grooves). In the first experiment, the mean 

comparisons of the combined analysis for two years showed that the emergence and seedlings 

establishments were 57.7% and 26.1% in the 2014-2015 growing season, respectively, 

significantly higher than 2013-2014 (21.5% and 10.4%). Results also indicated that the 

emergence and seedlings establishment percentage (58.8% and 26.8%) in the fall season showed 

significant differences with spring (20.4% and 9.7%). Mean comparisons of rangeland planting 

methods had no significant difference in both growing seasons. The results of the second 

experiment showed that the seedling establishment percentage (22.1%) in the second year of the 

establishment was significantly lower than (26.1%) first year. Although establishment 

percentage in the fall season was increased by 2.7 times compared with the spring season, 

planting dates had no significant effect on leaves, stem, and fruit dry matter yield. The use of the 

rangeland cultivation method in the hole caused the yield of leaves, stems, fruits, and total aerial 

biomass with 2.2, 4.8, 4.2, and 11.2 gr plant -1 increase by 58, 33, 14, and 26 percent, 

respectively, as compared to shallow groove planting method. The results of this study showed 

that fall rangeland cultivation was preferable to spring but seeding in shallow grooves compared 

to pitting was not significantly different in increasing the percentage of emergence and seedling 

establishment; however, seeding in pitting leads to improved forage and seed yield and 

ultimately production stability. 

 
Keywords: Onobrychis chorassanica, planting season, planting method, dry matter. 

 

 

 

mailto:m.dashti@areeo.ac.ir

