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 كيدهچ

... تكثير آسان و  ، پروتئين مناسبدرص د،مقاومت در برابر خشكي ،به علت داشتن  فرم بوته اي   Eurotia ceratoides گياه 
اين خصوصيات سبب گرديده . ي در  مراتع خشك و نيمه خشك دارديكي از گياهان بومي مراتع  بياباني است كه اهميت ويژه ا

 يهدف از اجراي اين بررسي بدست آوردن بهترين زمان بذر كار.تا در طرح هاي احياء و اصالح مراتع مورد استفاده قرار گيرد 
هاي خرد شده انجام  رت در قالب طرح آماري كبررسيين  ا.و نيز مناسبترين روش كاشت اين گونه در مراتع مناطق خشك است

هاي فرعي را روشهاي  اسفند و كرت 15 ،بهمن  15 ،دي  15 ، آذر15كاشت هاي گرفت كه در آن كرت هاي  اصلي را  تاريخ 
هاي  تعداد بوته.  اجرا شده است،1376 و1375 سال  2 تكرار در 4شخم تشكيل داده كه در  ديسك و ،اي چاله ،اي كاشت كپه

بهترين روش :  كهدادتايج نشان ن .انجام شده است SASها توسط برنامة  ز دادهي مبناي كار قرار گرفته و آنالمستقر شده در هر كرت
تاريخ كاشت نيمه آذر ماه و ديماه در تمامي روشها . وده اند باي اي و چاله پهك،كاشت روش شخم و بعد از آن روشهاي ديسك 

  .دهد  آذر ماه بيشترين استقرار را نشان مي15و ديسك در هاي شخم  روش. باعث استقرار بيشترگياه شده است
 سبزوار  ،بذركاري ،زمان كاشت ،روش كاشت ، Eurotia ceratoides: ليديكاژه هاي و

 

  قدمهم 

ايران  مراتع  ظرفيت  و سير نزولي وند تخريبي ر
 در منظم هاي  ريزي هو برنام سياستگذاري  عدم  بدليل 

مواد  كشور، نياز به  جمعيت  فزايش و ا آن  برداري   هرهب
احياء و   لزوم كه است مسائلي از جمله  ,و غذائي  يينپروتئ

  ز طرف ا.است نموده  ضروري  امري  را   ايران  مراتع  توسعه
 شناخت  عدم   جملهزا مختلف علل اخير به ديگر در چندسال

 ن، ايرا بومي مرتعي  گياهان  بالقوه  از استعدادهاي   كافي 
مختلف  در نقاط  وارداتي هاي  با گونه  مراتع حياء و اصالح ا
 كه به نتايج رضايت بخشي منجر نشده  پذيرفته انجام   ايران 

 . است

 در  وميباي  گونه   Eurotia ceratoides (.L) ياهگ
 نيمه  فرم  با داشتن  كه است  استپي  ونيمه استپي  مراتع 

، در صد  در برابر خشكي ومت، مقا) اي تا بوته( اي  بوته 
خشك  مراتع  مهم  از گياهان  يكي...و ثير آسانك ت،باال پروتئين

  .گردد مي محسوب  خشك  و نيمه  
 از Eurotia ceratoides گونهمناطق شرق پامير در 

جمله گونه هاي سازگار است كه نه تنها در جلوگيري از 
.  است  بلكه در تغذيه دام ها نيز حايز اهميت فرسايش

استفاده بي رويه از اين گياه براي سوخت سبب فرسايش 
خاك و كويرزايي شده و عالوه بر آن امكان تغذيه دام 

از  دف ه.هاي اهلي و وحشي را نيز سلب نموده است



 ررسي بهترين زمان و روش كاشت اروشياب
 (Eurotia ceratoides (L.)) 110 در سبزوار

  زمان و بهترين  روش  نتري طرح ارائه مناسب اين اجراي 
 .منطقه خشك سبزوار مي باشد در  گونه اين  كاشت 

Statler )1964(، در آزمايشات استقرار Eurotia lanata  
 رابهترين نتايج ،  بهار و پاييز فصول در الراميدر نزديك 

و   پيماني . اعالم نموده استاينچ    25/0 مي و عمق17
  ميزان و  كشت، روش  ، عمق فصل بررسي  اب ،)1351 (طريفي

 ت كش،، در منطقه نودهك قزوين مهم مرتعي  بذر نباتات
هاي  اي هاره را براي استقرار گونه هاي بقوالت و علوفهب

، )1371 ( و مهاجري اردكاني. اند پهن برگ مؤثرتر دانسته
 Eurotiaبذر  روياني   قوه  براي مناسب حرارت درجه

ceratoides سانتيگراد تعيين   درجه25-30ا در ژرميناتور ر 
ررسي با ب ،)1376 ( و همكاران يزدي  احمديان. اند كرده 
تيمار   دارند كه بيان مي پانيكوم كاشت  و روش زمان بهترين  

 30 كاشت  و تيمار زمان % 71/63با   گلداني روش
 .اند را داشته موفقيت  ميزان  باالترين  % 96/82با  فروردين

  زمان 3 كه ،)1380 ( ريكوفد زادبر به نقل از

 ددار  مي عالماده ورا بررسي نم  Kochia prostrata كاشت
 . قدار بوده استم  بيشترين  يماهد در  سبز شدن   ميزان هك

كاشت  و عمق  ، روش زمان  با بررسي،)1380( ادبرزمچنين ه
 Eurotia ceratoides ،Kochia ، خشكي به  مقاوم  هاي  گونه

prostrata  و Salsola sp  و   خشك  يمي اقل در شرايط
به  نسبت   ماه  دي كشت  زمان: ، گزارش دادند كه خشك نيمه

  بهار يك شود و اگر در اوايل  داده مي ساير زمانها ترجيح  
  همراه  با موفقيت باشد كاشت وجود داشته  مناسب  بارندگي 

اثرات زمان و بستر كاشت گونه   بررسي.خواهد بود
Eurotia lanata   توسطRomo )2004( ،ده عدم دهن نشان

 . باشد گياه ميتاثير بسترهاي كاشت در استقرار 
 

 مواد و روشها 

مورد  نطقه م :  طرح اجرائي منطقه موقعيت و شرايط  

و در شمال   خوشاب  سبزوار، بخش در شهرستان بررسي
 طول در حد فاصل آباد جوين رحمت روستاي  جغرافيايي  
 از سطح   متري1200  در ارتفاع36 و 34َْ   و عرض57 و 53ُْ
 110 روستا در فاصله   اين. است گرديده  دريا واقع  

مورد بررسي از   عرصه  .شمال سبزوار قرار دارد  لومترييك
و  ماليم  با شيب  اي  دامنه دشتهاي   تيپدر نظر منابع اراضي 

شني  وميلعرصه  ، خاك گريده  واقع عميق تا نيمه عميق  خاك 
خاكها جزء خاكهاي  بندي   در رده كه بوده  كم رس داراي  
 Calcaric regosol عرصه  شيب  متوسط. گيرد قرار مي 
 يليمتراستم  145 حدود  ساالنه بارندگي  ، متوسط%1ـ3 

 درجه 12/ 5 -15 بين ساالنه  دماي  متوسط . )1  دولج(

 ميليمتر و 2400 ـ 2600 تبخير ساالنه سانتيگراد، ميزان  
  خشك   داراي اقليمبندي دومارتن  با روش طبقهمنطقه

 ).  1379،فيله كش( سرد مي باشد  بياباني 

 
 )منبع آمار هواشناسي ايستگاه رحمت آباد(     طرح اجراي در سالهاي  ماهانه  بارندگي: 1   جدول
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 Launea sp هاي گونه از منطقه گياهي وششپ

Ceratocarpus arenarios ,  ,Sophora alopecoroides ، 
Alhagi camelarom   است شده  تشكيل .  

 

 روش بررسي

 هاي خرد شده  كرت آماري اين بررسي در قالب طرح  
 : در آن كه   گرفته  نجاما



 پژوهشي  -علمي فصلنامة
111 2ة  شمار13ن ايران جلد  مرتع و بياباتحقيقات

 15آذر،   15( سطح 4در  كاشت  تاريخ  فاكتور اصلي  -
 با تكاش روش  يمار فرعي تو )  اسفند15و  بهمن 15،  دي

 ، با ديسك  كشت ، اي  چاله  كشت، اي كپه تشك:  سطح4
 4هر تيمار داراي .  در نظر گرفته شده است با شخم كشت 

براي ) 1376 و 1375(  متوالي دو سال  تكرار و آزمايش طي
  .حصول به نتايج مطمئن تكرار گرديد

 هر رديف فاصله ، متر6 × 4ي آزمايشي  اه ابعاد كرت - 

كشت   رديف7  سانتيمتر و در هر كرت 50از يكديگر  
اي  بعاد چاله ها در روش چالها-  . است  گرفته  انجام

   سانتيمتر بوسيله بيل در كرت ايجاد شده25×25×25
 چاله 20 رديف و در هر رديف 7است كه در آن حداقل 

ر روش كشت كپه اي نيز بذور به فاصله د.ايجاد شده بود 
 سانتيمتر 20 سانتيمتر و هر كپه نيز به فاصله 50هر رديف 

 رديف و در هر 7در اين روش نيز حداقل . كشت گرديد
هاي شخم  در كشت.   كپه  با دست كشت شد 20رديف 

 ساتيمتر از 50 رديف با فاصله 7در هر كرت و ديسك نيز 
 ساتيمتر از يكديگر در 20ه فاصله بيكديگر ايجاد و بذور 

 باالبردن دقت آزمايش  هتج.روي رديف ها كشت گرديد
بذر   يزانم . است  گرفته  انجام  با كارگر و بيل  كشت  كارهاي

 درصد قوة به و با توجه ها يكسان كرت در كليه بكار رفته

  تبذر در كر  ميزان  شده  محاسبه  در هر سال بذر كه ميهنا 
 فروردين كار شمارش بذور 15از  . است  گرديده   مصرف

 روز  اين كار 15سبز شده در هر كرت آغاز و با فاصله 
ميزان سبز شدن بذور در كل  .تا پايان مهر ماه تكرار گرديد

عداد كرت مبناي آماري قرار گرفته و در پايان مهر ماه ت
 تجزيه و دنهالهاي استقرار يافته در محاسبات آماري مور

 انجام SAS  آماري  برنامه  ناليز توسطآ .تحليل قرار گرفت
  اطالعات  اينكه  از آناليز بدليل  قبل.  است  شده 

بر   است بوده شمارشي  بصورت  شده  برداري  يادداشت
 ولي  است  گرفته  انجام  جذري  دادة  ها تبديل داده روي

 )شمارشي(  اصلي هاي  داده  بر اساس ميانگين مقايسه  
 . است شده انجام  دانكن  بصورت 

 

 ج تاين

ر اين سال زمان كاشت در اسفند د :1375تايج سال ن

ه از نظر اماه باالترين ميزان استقرار را را داشته و با دي م
هاي  روش .)(p=1داري نداشته است  آماري اختالف معني

 شخم و ديسك باالترين ميزان استقرار را دارا بوده كاشت
. اي در رده بعدي قرار گرفتند اي و كپه و روشهاي چاله

  )2جدول(

 

مقايسه ميانگين بوته هاي مستقر شده  تيمارها در زمان  : 2جدول 

 1375هاي مختلف در سال 
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a 75/65  15/12/75(شخم( 

b 40 15/10/75* (  خمش( 

c 5/23 15/11/75* ( شخم( 

cd ef 75/12 15/9/75* ( شخم( 

ab 25/57 15/12/75* ( يسكد 

b 40 15/10/75 * ( ديسك( 

cd 5/15 15/9/75* ( يسكد( 

cd e 75/14 15/11/75* ( ديسك( 

d e f 25/10 15/10/75 (  * اي كپه( 

efg 25/7 15/12/75 * ( اي كپه( 

fgh 75/5 15/11/75 * ( اي پهك( 

ghi 75/1 15/9/75 * ( اي كپه(  

ghi 5/3  15/10/75* (چاله اي( 

ghi 5/2 15/9/75* (چاله اي( 

hi 25/1 15/12/75(چاله اي( 

l ��/� �� ���	 *

)
�/

/��( 

 
بهترين روش  هكهد د نشان مي: 1376سال تايج ن

 بين تيمارهاي ز نظر آمارياكشت روش شخم بوده و 
 1376سال   ديماه15 آذر و 15كشت شخم در تاريخهاي 

 )3جدول  ( .ردااختالف آماري وجود ند

 



 ررسي بهترين زمان و روش كاشت اروشياب
 (Eurotia ceratoides (L.)) 112 در سبزوار

مقايسه ميانگين بوته هاي مستقر شده تيمارها در :  3جدول 

 1375هاي مختلف در سال  زمان

 تعداد يانگينم %)5( انكند

  مستقر شده هاي بوته

 يمارت

a 75/170  15/9/76(شخم( 

a 25/162 15/10/76* (  خمش( 

bc 103 15/11/76* ( شخم( 

f 0 15/12/76* ( شخم( 

ab 25/138 15/9/76* ( يسكد(  

bc 75/103 15/10/76 * ( ديسك( 

c 97 15/11/76* ( يسكد( 

f 1 15/12/76* ( ديسك( 

d  5/59 15/9/76 (  * اي كپه( 

d 56 15/10/76 * ( اي كپه( 

e 25/27 15/11/76 * ( اي پهك( 

f 1 15/12/76 * ( اي كپه( 

e 28  15/9/76* (چاله اي( 

f 25/5 15/10/76* (چاله اي( 

f 5/2 15/11/76(چاله اي( 

f 0 15/12/75* (چاله اي( 

راي نشان دادن نتايج نهايي طرح در سالهاي اجراي ب
ها در سالهاي كشت انجام  آن تجزيه واريانس استقرار بوته

 در  وروش كشت حاصله در زماننتايج. گرفته است
 نشان) 1376 و 1375سالهاي (سالهاي اجراي طرح 

هاي كشت و روشهاي  دهد كه اثرات متقابل بين تاريخ مي
دار  معني% 0 / 1كشت وجود داشته و اين اثرات در حد

 )5و4جداول ( .است
  1375 اروشيا در سال  هاي  استقرار بوته واريانس  تجريه  -4  دولج

 F   ولجد 
05/0 01/0 

F 
ه حا

MS df منابع تغيير 

��/� ��/� (,/) ns ��/� � ���� 
��/� ��/� 5%/$* *** 	
 

/�� 
� 

�� ����� 

  ' ��/	 � ���� �� ����
��/� ��/� ,,/$$$ ***   

��/�
 
� �� ��� 

��/� ��/� 5$/& *** �� /�� �� ���� * ���
�� 

� � � ��/	 �� ���� ���� * ���
�� 

��/��  % = )t( cv  cv(d)=% �!/�"  �� #� 

 

 

 1376  اروشيا در سال هاي  استقرار بوته واريانس تجريه:  5  دولج
F   جدول 

05/0 01/0 

F محاسبه 
 منابع تغيير MS df شده

86/3 99/6 30/0 ns 75/0 3 بلوك 

 تاريخ كشت 3 32/222***  74/90 99/6 86/3

 زمان كشت خطاي 9 45/2 - - -

 روش كشت 3 53/150***    89/130 99/6 86/3

 روش كشت* زمان كشت 9 66/17***  35/15 99/2 12/2

 روش كشت* خطاي زمان 36 15/1 - - -

12/17 = % )t cv( cv(d)= 95/24  %  63 كل 

ns  :دار  معني% 1/0 در سطح  اختالف*: **      دار معني% 1 در سطح اختالف**:       دار نيست معني   اختالف 

 
 :بنابراين

بسيار بسيار   كاشت وشر تاريخها و بين اختالف -
 )P<0.01(  است  دار بوده معني
سيار بنيز   كاشت  تاريخهاي  بين  اثر متقابل  همچنين -
  )P<0.01.( است دار بوده معني

 نيمه  كاشت   تاريخ،)1375(اول  سال  كاشت  تاريخ   در-
  تاريخهاي  به  نسبت  يشتريب از اسقرار اسفند ماه و  يماهد 

 برتر 1375ثر شخم در سال  ا و  است ديگر برخوردار بوده
  است  از ساير روشها بوده



 پژوهشي  -علمي فصلنامة
113 2ة  شمار13ن ايران جلد  مرتع و بياباتحقيقات

 در سال  كاشت  تاريخ و  روش  ابلقاثر مت  بررسي  يط -
درصد   تاريخهاي كاشت در تمامي گرديد كه   مشخص1375 

 كمترين مقدار و  بيشترين  شخمبا   كاشت استقرار روش
وشها در حد ر ساير و  است  بوده  پتنيگ  به  مربوط ميزان 
  بهترين  اول  در استقرار سال بطور كلي. اند رار داشتهق واسط

 در تاريخ  شخم و ديسك تيمارهاي دو روش   تركيب
 .  است   بوده15/12/75 

 دو تاريخ بين اختالف) 1376(  دوم كاشت ر سالد -
 يشترينب ودار بوده  معني  ديماه نيمه آذر و نيمه  كاشت 
 بهمن و  نيمه  دو تاريخ  به   نسبت،اروشيا را  استقرار بوته 

 .  تاس داده اسفند نشان  نيمه
 ،1376 در سال  كاشت  روش  اثر متقابل  بررسي  يط -

روش  به  مربوط   تيماري   تركيب گرديد بهترين  مشخص
 باشد  مي15/10/76 و15/9 در تاريخ  يسكو د شخم كاشت  

  مشخص  آزمايش  دو سال  طي  كاشت  روش  ر اساسب
 : گرديد

،  درصد استقراراز نظر اروشيا  كاشت  روش  هترينب
تاثير را )  كمترين(  پتينگ و  اي ، كپه ديسك)  بيشترين(  خمش

 .اند داشته
براي    و ديماه آذر ماه نيمه  كاشت  تاريخهاي طور كليب

روش  برخوردار بود ولي  روشها از استقرار بيشتري  تمامي  
استقرار را  آذر بيشترين  دوم   نيمه  در تاريخ ديسك  و شخم  

 به آذر ماه  از نيمه  كاشت  در تاريخ  و هر چه  است   داشته
استقرار  كاهش  كاشت  روشهاي  تمامي  افتد براي  تاخير مي 

 .رسيد  صفر مي به ر اسفند ماه د  طوريكهه ب شد  مشاهده

 
  حثب

غييرات اقليمي در عرصه هاي منابع طبيعي باالخص ت
تغييرات بارندگي سبب ميگردد كه ميزان استقرار و نيز 
رشد رويشي ساالنه گونه هاي گياهي دستخوش تغييرات 

هاي  زادآوري گونه هاي گياهي در عرصه. دشزيادي با
 زمان پراكنش بارندگي طبيعي رابطة مستقيمي با ميزان و

 .دارد 

يزان سبز شدن بذرها در كرتها نشان ميدهد كه اين  م
گياه از نظر جوانه زني و سبزشدن مشكلي ندارد اما در 
اسقرار تعداد بوته در واحد سطح است كه مشخص 

ادرند به حيات خود ادامه قها  شود چه تعداد از بوته مي
 در هر بار كه بتواند دهند اين مسئله با ميزان بارندگي مؤثر

ر د. نياز آبي بوته هاي سبز شده را تامين كند ارتباط دارد
ا توجه به عدم ب) 1375سال (سال اول اجراي طرح 

 استقرار در ،بارندگي مناسب پس از كشت آذر و دي ماه
 و ،هاي دي ولي بارندگي.  بوده استزاين تيمارها ناچي

در اين زمانها اسفند ماه سبب گرديده كه تيمارهاي كشت 
روند مناسبتري داشته باشد اين نكته با توجه به 

بب استقرار س 1376 خرداد ماه 30 و 14هاي مؤثر  بارندگي
 .مناسب تيمارهاي كشت شده گرديده است 

عداد كم بوته در واحد سطح نيز با توجه به همين ت
 چرا كه در ابتداي سبز شدن ،پارامتر قابل ارزيابي است

واحد سطح متناسب با ميزان بارندگي بود  رتعداد بوته د
 .ش ميزان رطوبت اين تعداد نيز تقليل يافتهكه پس از كا

 بارندگي هاي مؤثر در مقدارر سال دوم اجراي طرح د
زمان كاشت افزايش پيدا كرده و در مجموع ميزان بارندگي 

.  برابر سال قبل افزايش يافته است2ساليانه به حدود 
انتظار . ي ها نيز كاهش يافته استفواصل بين بارندگ

با افزايش بارندگي و نيز پراكنش مناسب آن  ميرفت كه
ميزان استقرار نيز افزايش يابد كه اين امر نيز اتفاق افتاده 

يزان استقرار بوته در تيمارهاي كاشت آذر و دي مو  است
كته حائز اهميت در استقرار ن. ماه افزايش چشمگيري دارد 

ن ي گونه كه بايد مورد توجه قرار گيرد او سبز شدن اين
است كه بذر اروشيا با كمترين ميزان رطوبت شروع به 

 رشد ، مساعد باشد رطوبتيحال اگر شرايط. رشد مي كند
 ولي اگر ميزان .گياه ادامه يافته و جوانه سبز مي شود

 كليه جوانه هاي سبز شده خشك ،رطوبت كاهش پيدا كند
 و سبز شدن روند ،ن موضوعبا توجه به اي. گردد مي

 داراي با توجه به شرايط محيطيهاي اروشيا  بوتهاستقرار 
 . است نوسانپراكنش نامناسب و به شدت دچار 



 ررسي بهترين زمان و روش كاشت اروشياب
 (Eurotia ceratoides (L.)) 114 در سبزوار

يسك د و شخم به نظر ميرسد در روشهاي  كاشت  
بيشتر خاك و استفاده   رطوبت  و جذب  ايجاد تهويه بدليل  

 دو روش به  نسبت   ،استقرار يافته  تازه   گياه ريشه توسط  آن
 .مناسبتر باشد  ديگر
كته حائز اهميت ديگر در خصوص استقرار و سبز ن

شدن بذور به پراكنش بذر در سطح كرت و انبوهي بذر در 
اين موضوع . اي بستگي دارد ها و كشت كپه داخل چاله

دن باران شگردد كه در هنگام بارندگي و جمع  سبب مي
زني نمايند ولي با   جوانهها بذور شروع به در داخل چاله

ها و كپه ها كليه بذور  كاهش ميزان رطوبت در داخل چاله
از طرف ديگر با توجه به وضعيت . جوانه زده از بين بروند

هاي با روش شخم و ديسك در  قرار گرفتن بذر در كشت
عرصه، ميزان بذوري كه از بين بروند اندك بوده و در 

يز به علت داشتن هاي بذور ن ضمن رقابت بين جوانه
 . فاصله بين بذور در هنگام كشت، اندك است
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Abstract 
The degradation trend and descending capacity of Iran’s renge lands due to lack of regular policy and 
programming in it’s usage, increasing of population, food and protein requirements, are some of problems 
that turned the ammenment and improvement of rangelands as an essential problem for the users. 
Eurotia ceratoides plant, due to bushy from, resistance to drought, proper protein percent, simple 
propagation and… is one of the native plants of desert rangelands that has special importance in arid and 
semiarid rangelands these charachteristics caused to wide use of this plant in  rangelands ammendment 
programs. 
 The aim of this research was to determine the optimum time for sowing and the best method for sowing 
of this species in desert rangelands, to use in rangeland management designs. 
This research was conducted in split plots experimental design frame, in the main plots the sowing date 
was in 4 treatments (5th of December, 5th of Junury, 5th of Februry and 5th of March) and the secondary 
plots were included 4 treatments (Heap cropping, Hole cropping, Sowing with disct moldboard, Sowing 
with plow) with 4 replications in 2 successive years of 1996 and 1997 in plots with 6 * 4 dimensions. The 
number of established plant per plot was determined and the data analysis was done by SAS program . 
Results showed that, the best method of sowing in establishment percent of Eurotia were sowing by plow 
and disc, heap cropping and hole cropping respectirely. The dates of 5th of December and 5th of Junury 
had more establishment percent. The plow and disc methods in 5th of December had the most 
establishment percentage. 
 
Key words: Eurotia ceratoides, Sowing method, Sowing date, Sabzevar. 


