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  چکیده
ت. مده كه همه به ضرر انسان اسآهاي غير اصولي از منابع طبيعي تغييرات شگرفي در كره زمين بوجود دليل استفادهبهسفانه أمت
 شده ناسبم خوشخوراكيهاي سازگار، مقاوم، پرتوليد، مرغوب و باگونه از استفاده به بيشتر توجه سبب پايدار توسعه بعدي چند ماهيت
ارتفاع متوسط با بلومان مراتع در هاي آن يكي از رويشگاهاست كه  Astragalus curvirostris دائميها، گونه يكي از اين گونه است.

 شده خرد هايكرت بصورتروش كاشت  5زمان و  5در باشد. ميمتر ميلي 8/238متوسط ساالنه بارش متر از سطح دريا و  7362
 تيمار دو اصلي كرتاجرا گرديد. ( 7836تا  7838سال )از سال  چهار طي و تكرار سه تصادفي در بلوک كامالً در قالب (اسپليت پالت)

 مختلف ياتيماره بين اينكه مقايسه براي بود. بذرپاشي و بذركاري كشت روش فرعي شامل دو كرت شامل پاييز و بهار و كاشت فصل
اد . نتايج نهايي نشان دشدستفاد ا از آزمون دانكن تيمارها ميانگين بنديگروه برايو  واريانس تجزيه از دارد وجود داريينمع اختالف

ي بهاره در پاشبذر كاري بهاره وپاشي پائيزه، بذربذر پاييزه، تيمارهاي مختلف شامل بذركاريهاي موجود تعداد پايه نكه بين ميانگي
همچنين بين  .دارند ايجاد پوشش، كارايي متفاوتنوع كشت و فصل آن در  يعني. (P≤ 0.01) دار وجود دارداختالف معني %7سطح 
. در نهايت كرت وابسته باشد تواند به اجراي تيمارها در هرشود كه در واقع ميدار مشاهده مياختالف معني %7ها نيز در سطح كرت

 .نمودكشت بذركاري بهترين سطح موفقيت را حاصل  در فصل پائيز و روش Astragalus Curvirostris گونه كه مشخص گرديد
 

 ، بذركاري، بذرپاشي، مرتع، فصل كشت، لرستان.Astragalus curvirostris: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 هب بيشتر توجه سبب پايدار توسعه بعديچند ماهيت
 با و مرغوب پرتوليد، مقاوم، سازگار، هايگونه از استفاده

 بودن سالهچند شرطهب كه است شده مناسب خوشخوراكي
 داشته ايويژه اهميت هم خاک فرسايش كنترل در تواندمي

 Astragalusدائمي  گونه ها،گونه اين از يكي .باشد

curvirostris و اقليمي شرايطبر اساس  گونه است. انتخاب 

 عمرت احياء عمليات دربذرها  بكارگيري الزامات از ادافيكي
 موفقيت(.  Bayat, 2015 &Fayaz) شودمحسوب مي

 قدارم به شده بذركاري مراتع مستمر توليد و احيايي عمليات
 ردمو هايگونه. دارد استفاده مورد هايگونه به بستگي زياد

. وندش مستقر سهولتبه و بوده محيط با سازگار بايد استفاده
 ،خوراک خوش بايد كشت موردهاي گونه آن، از گذشته

 رايبنيز مناسب  و ديگر گياهان با رقابت به قادر پرتوليد،
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 ذرب همچنين باشند، شيبدار اراضي در ويژهبه حفاظت خاک
عنوان هب .باشد تهيه قابل مناسب قيمت با و كافي مقداربه آنها

يلويه و گهكتار از مراتع فقط در استان كه 4527مثال 
اند و در كاري و بذركاري شدهپهك 36بويراحمد در سال 

كاري و بذرپاشي با هكتار كپه 45882گذشته  سالهاي
 Beheshti) هاي مختلف در اين استان انجام شده استگونه

ard, 2017F .)ها كند كه مبالغ اين طرحهمين منبع اعالم مي
بوده  ريال 222/222/222/678تنزيل  ميزانصرفنظر از 

است. اين رقم كه فقط در يك استان در كشور هزينه شده 
قاتي هاي تحقيبيانگر اهميت توجه خاص به نتايج پروژه ،است

هاي آزمون و خطا در كل كشور منظور جلوگيري از روشهب
دهد كه تيمارهاي بذركاري و نشان ميتحقيق اين نتايج  است.

هاي خود در ينبذرپاشي در دو فصل پاييز و بهار در ميانگ
 (.≥27/2P) دار هستندداراي اختالف ميانگين معني %7سطح 

 و گونه گياهي استقرار برثر ؤم يعوامل محيط به توجه با
 هر گونه گياهي پراكنش آن، بردباري و ياكولوژيك محدوده
 گونه( 5274) همكاران و Azevedo. شد خواهد مشخص

Astragalus curvirostris ولي مهم هايگونه رده در را 
 بررسي و تحقيق و نموده معرفي جهان در حمايت به نيازمند
 يهتوص اكيداً را هارويشگاه در استقرار و عناصر با آن روابط

 فلور بررسي در( 5278) همكاران و Ahmadi .نمايندمي
 در مريوان شهرستان و سنندج غرب جنگلي هايرويشگاه

 و سرد اقليم با دريا سطح از متر 7222 تا 7872 بين ارتفاع
 را Astragalus curvirostris گونه رويش و حضور مرطوب،

 ،(محلب) Cerasus microcarpa درختان زيراشكوب در
Crataegus meyeri (وحشي زالزالك )هايدرختچه و 

Amygdalus lyscioides (ارژن) و Rosa canina نسترن( 
 رد بكارگيري قابليت از حكايت كه نمودند گزارشوحشي( 

 مختلفي عوامل به هاگونه استقرار. دارد مشابه مناطق احياء
 و Aliakbari مطالعات از آمدهدستبه نتايج. است وابسته

 مورد محيطي عوامل ميان از كه داد نشان( 5272) همكاران
 گون) olivier verus  Astragalusهگون بر عامل 77 مطالعه،

 آهك، ددرص ترتيببه آنها تريناهميت با كه ثيرگذارندأت (زرد
 در. باشدمي ساالنه بارش متوسط و شيب جهت آزيموت

 موارد اين( 8527) همكاران و Bagherzadeh ديگري تحقيق
 النه رشد و بذر شدن سبز بررسي نتايج نمودند، مطالعه را

Eurotia ceratoides  زيراشكوب خاک دررا 
microphylla Crataegus كه داد نشان ريز()زالزالك برگ 

 هچگياه خشك وزن چه،ساقه طول شدن، سبز سرعت و درصد
 كمتر باز فضاي به نسبت زيراشكوب خاک در بنيه شاخص و

 باز فضاي خاک و زيراشكوب خاک در آنها مقدار بين و بود
 ارتفاع و چهريشه طول همچنين .داشت وجود دارمعني تفاوت

 داريمعني تفاوت زيراشكوب و باز فضاي خاک در چهگياه
 معرفي اثرگذار عوامل مهمترين از حرارت درجه .نداد نشان را

 و (5276) همكاران و Arian-Ghasemi .است شده
Zangoei دماهاي در كه كردند گزارش( 5275) همكاران و 

 درجه افزايش با. بود زياد زنيجوانه زمان ميانگين پايين
 زنيجوانه زمان ميانگين زني،جوانه مطلوب حد تا حرارت
 اينكه وجود با و يافت افزايش زنيجوانه سرعت و كاهش
 به گرادسانتي درجه 57 در زنيجوانه زمان ميانگين كمترين

 در دهآمدستبه هايميانگين با آن اختالف ولي پيوسته وقوع
 اب .نبود دارمعني گرادسانتي درجه 72 تا 75 حرارتي محدوده
 زنيجوانه سرعت مطلوب دماي از باالتر به دما افزايش
 سرعت حداكثر، دماي در و است يافته كاهش آنغوزه بذرهاي

 .رسيده است صفر به زنيجوانه درصد و
 درصد در مقايسه با زنيجوانه سرعت طوركليبه 

 et alTabrizi ,) تر استحساس دما به نسبت زنيجوانه

 ريديگ تحقيق در. است استقرار اول قدم زنيجوانه (.2004
 قيتموف براي كليدي رويدادي بذر زنيجوانهكه  شد گزارش

 درباره الزم اطالعات داشتن .است گياهچه استقرار و
 يمديريت راهبرد ارائه براي بذر زنيجوانه محيطي نيازهاي
 همچنين الزاميست، مراتع از حفاظت منظوربه مناسب
 موفقيت براي رويدادها مهمترين ازجمله بذر زنيجوانه

 ترينبحراني از و شودمي محسوب گياهان از بسياري
.  et al(Azimi(2014 , هاستگياهچه استقرار در مراحل
 از ييك كه اندشده بيان استقرار با رابطه در فراواني عوامل

 .است مختلفي عوامل تابع هم آنكه  است بارندگي آنها
در بررسي  5274همكاران در سال  و Hadianهمچنين 
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 گياهيروي پوشش بر بارندگي زماني و مكاني هاياثر
شكل ند كه اين اثرگذاري بر حسب زمان و كرد گزارش
 هرابط شهري مناطق در كه طوريبه است، متفاوت رويشي

 زا يكهيچ در گياهيپوشش و بارش ميزان بين معناداري
 باالترين مرتعي مناطق در. نشد مشاهده زماني هايمقياس
 تغييرات و بهار فصل بارش ميان همبستگي ميزان

 جنگلي در مناطق كه حالي در .شد ديده گياهيپوشش
 درين همچن .داد نشان ساليانه بارشرا  همبستگي بيشترين

 اببيشتري  همبستگي زارهابوتهها در مقايسه با علفزار
اين بررسي باهدف تعيين  .داشت وجود بارندگي ميزان

 Astragalusكاشت گونه  روشبهترين فصل و 

curvirostris  اجرا گرديد. همچنين فرضيه اثر فصل و
كاشت در طي مراحل انجام طرح پايش شد كه در  روش

ح كشت بذركاري بهترين سط فصل پائيز و روشاين رابطه، 
 نمود.موفقيت را حاصل 

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 با( 7)شكل  بلومان ارتفاعات محل اجراي اين بررسي،

 بارش متوسط ميزانو  دريا سطح از متر 7362 متوسط ارتفاع
 24 نسبي همچنين، رطوبت بود. مترميلي 8/238آن  ساالنه
 تعداد گراد،سانتي درجه 4/72 ساالنه دماي متوسط درصد،

 7728 ساالنه تبخير توان و روز 773 يخبندان روزهاي
 الًكاماز مراتع  برداريبهره ظامن .استگزارش شده  مترميلي
 .استانجام شده  چوپان توسط گردانيرمه روشبه و سنتي
 شاعم بطور و عشاير و روستائيان توسط بررسي مورد مراتع

 قرار برداريبهره مورد محلي عرفي هاينسق براساس و
 Bromus  -livieroverusتيپ  سايت با اين .گيرندمي

Agropyron trichophorum  -tomentellus Astragalus 

 ايمنطقه در وشرقي مركز استان كيلومتري شمال 82در 
 .است شده واقع سرد معتدل هواي و آب با كوهستاني

 
 موقعیت محل مورد مطالعه -1شکل 

 

 نهات كه آنجا . ازبوديكي از الزامات انجام پروژه تهيه بذر 
 Astragalus curvirostris گونه تكثير شده شناخته روش
 ونهگ اين بذر تهيه منظوربه است، بذر توليد و جنسي روش

 يييالق مراتعدر  گياه اين هايرويشگاه مهمترين از يكي به

هاي مولد ميوه آن همراه با غالف از پايه. شد مراجعه بلومان
ها جدا آوري شد و در آزمايشگاه بذر داخل غالفجمع

 بذرهايو ريختن  مايع غربال روش به پوک، بذرهاي. گرديد
 از پس. شدند جدا ريخته آب حاوي ظرف در شده استخراج
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 آزمايش يك در آزمايشي، بلوک طراحي از قبل و مرحله اين
روي دو اليه كاغذ  تيماري پيش هيچ بدون بذرها مقدماتي

 72يكبار مصرف با قطر  ديشپتري دركشت مرطوب سترون 
 تورژرمينا به ناميه قوه تعيين منظوربه و كشتمتر سانتي
ed TestingInternational Rules for Se ,) شدندمنتقل

, 2012et alEsmeili  ;2008) .درجه 52 ژرميناتور دماي 
 75 – نور ساعت 75) لوكس 7222 نور شدت و گرادسانتي
 تنظيم درصد 12 تا 62 نسبي رطوبت و( تاريكي ساعت
 اب مصرف يكبار هايديشپتري از بذرها كشت براي. گرديد

 وليدت. شد استفاده سترون كاشت كاغذ و مترسانتي 72 قطر
 .شد تعيين بذر زنيجوانه مالک مترميلي 7 قطر به چهريشه

 كه زماني تا و شد انجام روز هر زدهجوانه يبذرها شمارش
 همشاهد زدهجوانه بذر تعداد در افزايشي متوالي، شمارش 8 در

 ادامه روز 58 آزمايش اساس، اينبر. يافت ادامه نگرديد،
 با بذرها مراحل اين طي از پس .(Agrawal, 2004) يافت
 2/6 دانه 7222 وزن و %42 ناميه قوه و 722 خلوص درجه

 رفتهگ نظر در بذرپاشي و بذركاري تيمارهاي انجام براي گرم
 .شدند

در قالب دو تيمار بذركاري و بذرپاشي تهيه شده  بذرهاي
و دو فصل پاييزه و بهاره و در قالب طرح آماري با پايه اسپليت 
پالت با تيمار اصلي فصل كاشت و تيمار فرعي روش كشت 

متر  52 ×77بلوک  در سه تكرار آزمايشي كشت شدند. ابعاد
در هر تكرار شش رديف به  بود كهمتر  8 × 2ها كرت و ابعاد
 42متر و فاصله كاشت بر روي هر رديف سانتي 22فاصله 
براي سهولت انجام پروژه و  متر در نظر گرفته شد.سانتي

در روش (. 5 كوبي شدند )شكلآماربرداري اين فواصل پيكه
هاي كوچك كاري با كج بيل در نقاط مشخص شده، چالهبذر

 1تا  2اندازه بذر تعداد ناميه و قوه احداث شده و با توجه به 
در روش  متري كشت گرديد.سانتي 5تا  7بذر در عمق 

هاي احتمالي حاصل و يا پايه بذرهامنظور حذف ، بهبذرپاشي
ها در شعاع بذر در پاي پيكه 1تا  2تعداد  از زادآوري طبيعي،

متري )يكسان با اندازه چاله در تيمار بذركاري( سانتي 2
و  ماهكاري بهاره در نيمه دوم اسفندكشت و بذر پاشيده شد.

با انجام اين مراحل در  ماه انجام شد.پاييزه در نيمه دوم آبان
هاي موجود در هر تيمار شمارش و خرداد هر سال تعداد پايه

 پس. ادامه يافت 7836ا ت 7838ثبت شدند. اين روند از سال 
طرفه روش يك و SPSSافزار نرم از استفاده با يبردارنمونه از
(ANOVA) ( و مقايسات زوجيTEST-(T ميانگين ،

 روش از استفاده با هاداده نيانگيم سهيمقا و زيآنال تيمارها
DUNCAN هب استقرار، فرايند تكميل روند و اجرا .شد انجام 

 هايشكل) است شده ارائه زير در تصويري گزارش صورت
 (.1 تا 5

 

 
 گونه کشت شده در مرحله رشد رويشی )سال دوم( -3 شکل       تصوير آماده سازی زمین و اجرای تیمارها     -2شکل              
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 دهیگل مرحله در گونه -2ساله                                                         شکل  3نهال  –4 شکل

 

 
 پروژه  اجرای محل در استقرار مرحله در گونه -7 گونه در مرحله بذردهی با بنیه و شادابی مناسب        شکل -6شکل   

 
 متر( بر اساس سال آبی)میلی 1372-1331از سال  آمار بارندگی ايستگاه زاغه -1جدول 

 جمع شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر زراعی سال

1312- 13 2 723 2/752 728 2/83 2/726 2/755 54 8 2 2/2 2 2/682 

1313- 14 2/724 18 21 2/56 34 2/62 2/721 2/55 2 2 2/8 2/2 2/224 

1314- 12 81 722 782 28 41 2/34 573 2/55 2 2 2 2 256 

1312- 16 2 2/72 2/32 761 771 2/35 755 32 2 2 2 2 2/121 
 

 ارائه شده است. 7مقادير بارش ماهانه برحسب سال زراعي در جدول 
 

 نتایج

 کشت و استقرار گونه (1313-1316بندی نتايج کلی )جمع
 As. curvirostris  

 %7در سطح  يداركه اختالف معني دادنتايج نشان  بررسي
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زان آنها بر مي هاياثربين ميانگين پارامترهاي مورد بررسي و 
ديده  curvirostris. Asزني و استقرار گونه موفقيت در جوانه

 (.5شود )جدول مي

 

 curvirostris .As های موجود و موفق گونهتجزيه واريانس پايه -2جدول 

 منبع تغییرات درجه آزادی مربعاتمیانگین  داریسطح معنی

 تيمار 8 122/386 ** 000/0

 اسپليت 77 5235 ** 000/0

 فصل و روش كاشت 8 24/522 ** 003/0

 سال× اسپيلت 54 335/3 ** 001/0

 سال× تيمار  3 723/53 ** 00/0

 
 مختلفتيمارهاي  در هاي موجودتعداد پايه نميانگي بين

 كاري بهاره وبذرپاشي پائيزه، بذر شامل بذركاري پاييزه،
 داشتوجود  يداراختالف معني %7پاشي بهاره در سطح بذر

(27/2≤P.)  هاي گونهميانگين تعداد پايه آماريبررسي 
. curvirostrisAs هاي مختلف تعداد دهد كه در سالنشان مي

داراي  %7 ها متغير و در سطحهاي موجود در كرتپايه
كرت  ×متقابل بين سال  هاياثربررسي  .بوددار اختالف معني

دهد كه نشان مي تيمار× مورد بررسي و همچنين سال 
بودند برخوردار  %7در سطح  يدارها از اختالف معنيميانگين

كه نشان از تغييرات تعداد پايه موجود با تغيير در تيمارها 
اين تغييرات را . جزئيات داشتشامل نوع و روش كشت 

وضوح ه توان در مقايسات ميانگين به روش دانكن بمي
 (.5مشاهده نمود )جدول 

 

 های موجود با استفاده از آزمون دانکن مقايسه میانگین فاکتورهای مورد بررسی بر اساس پايه -3جدول 

 منبع تغییرات تیمار موجود در هایتعداد پايه های موجود در کرتتعداد پايه

a 121/0 ± 67/7 a 726/2 ± 45/8 بذركاري پائيزه 

 فصل و روش كشت
a 201/0 ± 67/7 b 787/2 ± 32/7 بذرپاشي پائيزه 

b262/0 ± 67/6 c 235/2 ± 57/7 بذركاري بهاره 

c 016/0 ± 4 c761/2 ± 57/7 بذرپاشي بهاره 

 
نشان  8جدول ها در بررسي آماري و مقايسات ميانگين

كه بين تيمارهاي بذركاري پائيزه و بذرپاشي پائيزه با  داد
اختالف  %7پاشي بهاره در سطح هاي بذركاري و بذرتيمار

اين اختالف  (.P≥27/2)وجود دارد  يدارميانگين معني
دار ناشي از اعمال فصل كشت و روش آن در ميانگين معني

شود كه كشت هاست. در اين جدول مشاهده ميبين كرت
ها نسبت به كشت بهاره داراي ارجحيت پائيزه از نظر تعداد پايه

همچنين تعداد  قرار دارد. (a)و در گروه برتر  هبيشتري بود
هاي با تيمار بذرپاشي بهاره با هاي موجود در كرتپايه

 گيرد.قرار مي (c)ترين گروه كمترين ميانگين در پائين
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بررسی و محاسبه مقادير تراکم و تعداد متوسط پايه در کرت  -
 و واحد سطح

كاشت كه موضوع اصلي  با توجه به اهميت روش و فصل
همچنين بكارگيري آن  و مطالعه در اين پروژه پژوهشي است

هاي هاي ذيربط در سطوح وسيع در عرصهدستگاهتوسط 
ود شمرتعي، اين نكته كه در هر تيمار چه تراكمي حاصل مي

اي برخوردار است. اين مقادير در جدول هم از اهميت ويژه
 ارائه شده است. 4شماره 

 

 ربوط به هر تیمار و شاخص تراکم آن در واحد سطحهای ممقادير متوسط تعداد پايه تجمعی در کرت -4جدول 

 (m2تراکم گونه )
تعداد متوسط پايه در واحد سطح 

 (m2 4/14)کرت 

مقدار تجمعی 

 تیمار

تعداد متوسط تجمعی پايه در سال 

 تکرارها در
 تیمار

 بذركاري پائيزه 25 324 88/51 1/1

 بذرپاشي پائيزه 1/42 242 58/72 04/1

 بذركاري بهاره 53 842 61/3 67/0

 بذرپاشي بهاره 53 842 61/3 67/0

 
كاري در فصل دهد كه روش بذرنشان مي 4نتايج جدول 

 Astragalusعلفيپايه گون  3/7پائيز با مقدار تراكم 

curvirostris  احياء  برايمربع بهترين نتيجه را در هر متر
 دهد.روش يادشده ارائه ميمراتع با گونه مذكور و 

 

 بحث
 ها در تيمارهاي مختلفدار بين ميانگينوجود تفاوت معني

كاشت دقت نظر  كه در انتخاب فصل و روشدهد نشان مي
خاص الزم است. با توجه به اين موضوع كه هر ساله سطوح 

هاي هنگفت توسط هاي طبيعي با هزينهوسيعي از عرصه
هاي مختلف ا استفاده از گونههاي اجرايي ذيربط بدستگاه

جه حصول نتيجه مطلوب تو برايشود كاري ميبذرپاشي يا كپه
 Asبه نتايج اين پروژه در رابطه با بكارگيري گونه 

rvirostriscu. ضروريست.  در عمليات احياء و اصالح مراتع
عبارتي روش كشت بذركاري و فصل پائيز بهترين نتيجه هب

ي منطقه استپكه البته با توجه به اقليم نيمهدهد ممكن را ارائه مي
و وجود بارندگي مناسب و پراكنش مناسب آن در فصول پائيز، 

شكست را كاهش داده و موفقيت تيمارها  خطرزمستان و بهار 
 خواهد داشت.را درپي 

هاي آبان، آذر، دي، بهمن، در كشت پاييزه به ازاء ماه

ماه آن )ارديبهشت( اسفند، فروردين و ارديبهشت كه آخرين 
دهد كه در سال اول فصل آماربرداري است، آمار نشان مي

نظر از رفصگياه با گذراندن محدوده رطوبتي و حرارتي 
مثبت  هاياثرو ( 7)جدول سر گذاشته پشتكمينه و  بيشينه
اين مطلب  .نمايداين عوامل را دريافت مي ،طبيعي
از نظر اثر  5276در سال  Bagherzadehو   Farzamتوسط

اه . ضمن اينكه گيشده استييد أتزني گياه رطوبت بر جوانه
فرصت دارد تا در بهترين شرايط از نظر انطباق هر دو عامل 

زني و شروع رويش اقدام نمايد. مهم و اثرگذار نسبت به جوانه
شود اما در تيمار فصل بهار هنگامي كه در اسفندماه كاشته مي

 و ماه، فروردينگي نيمه دوم اسفندسال اول فقط از بارند در
متر بارندگي و ميلي 1/67و  7/723، 82ترتيب ارديبهشت به

گراد درجه حرارت را درجه سانتي 7/72و  5/6، 2/4
ا رسال اول تيمار سرمادهي  حال درگذارد. با اينسر ميپشت

ليد وليكي توكه ممكن است براي بذر و فعل و انفعاالت متاب
)اثرگذاري فصل سرما  دهداز دست مي ،اشدجوانه ضروري ب

در حالي كه  .ميداني بشدت مشاهده گرديد( مراجعاتدر 
هاي حاصل از تيمار پائيزه با بنيه و قوت بيشتر و قدرت نهال

هاي انتخاب بيشتر نسبت به انطباق رطوبت و حرارت جوانه
يشه زني و توليد رتري را توليد نموده و با فرصت پنجهشاداب
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ودن گونه ساله ببر چندكيد أتبيشتر نسبت به تيمار بهاره با 
ين نظر ا توانند موفقيت بيشتري داشته باشند.مورد استفاده مي

بدليل قرابت شرايط  (5226)و همكاران  Filehkeshبا نظر 
يد يأتاي و روش كاشت مطابقت كامل داشته و اقليمي منطقه

 شود. مي
و روش آن كه شامل  دو عامل اصلي مانند فصل كاشت

بهار و پائيز و همچنين بذرپاشي و بذركاري است يك حقيقت 
با خلوص  بذرهاياز آنجا كه تهيه  .واضح و بديهي است

در سطوح وسيع و در مقياس  %722و قوه ناميه  722%
ه بنابراين با توج ،عمليات اجرايي تقريباً امري ناممكن است

 ،در مرتع مدنظر نيست هوم زراعي همبه اينكه بذركاري به مف
 International Rules) استكاري بيشتر شباهت آن به كپه

for Seed Testing, 2008.)  بنابراين با توجه به حجم زياد
هاي مرتعي كشور و با كارگيري اين نوع عمليات در عرصهبه

 %722با خلوص و قوه ناميه  بذرهاتوجه به محدوديت تهيه 
)ضرورت كاشت چند بذر در يك  نقصو ضرورت جبران اين 

چاله( حسب نظر كارشناسان و مختصات گواهي بذر الزم 
 كشت و شودها نيز بكار گرفته كارياست تا نتايج آن در كپه

 نجاما زييپا فصل در يبذركار و يكاركپه روش به گونهنيا
و  Zangoeiنتايج ارائه شده در اين تحقيق با نظرات  .شود

 Azarnivand and و Agrawal (5224) ،(5275)همكاران 

Chahvaki (5222) اما از نظر فصل كاشت در  .مطابقت دارد
پائيز به دليل عدم تجانس در شرايط اقليمي محل بررسي وقوع 

و همكاران  Zadbar (5227)، Floresهاي گونه با يافته
(5224)، Facelli  وHastwell (5228) و Castro  و

اي در اقليم هاي بوتهكه معتقدند گونه (5225)همكاران 
هاي طبيعي و يا خشك با كشت بهاره و استفاده از مالچ

ما در ا ،هاي پرستار موفقيت بيشتري دارند مغايرت داردگونه
 . باشدداراي همپوشاني مينوع كشت 

قرار گونه استتغييرات ساليانه آمار مربوط به ميزان موفقيت 
 كاري آنبذركاري يا كپه كه ددهنشان مي در اين تحقيق

ها به استقرار كامل است تا پايه سال( 8) نيازمند به قرق موقت
و همكاران  Gholamiهاي اين مطلب را يافته .دست يابند

(5277)، Ghasemi arian  (5276)و همكاران، Bader  و

يد أيت (5272)و همكاران  Demartinoو  (5228) همكاران
د كيأتكنند. با توجه به مطالب ارائه شده در اين بخش مي
 ها در احياء مراتع قبلشود كه در رابطه با بكارگيري گونهمي

بر كيد أتاز اقدام به انجام عمليات در سطوح وسيع، با 
هاي اقليمي، نوع كشت و ها و تفاوتهاي رفتاري گونهتفاوت

مود. به ن بهتري كسبنتايج فصل آن بررسي شود تا بتوان 
ب اين مطل .ها فرصت استقرار داشته باشندشرطي كه گونه

كاري خوراک كه با هدف مرتعهاي خوشويژه براي گونههب
ود شهمچنين توصيه مي اهميت دارد. ،شوندكار گرفته ميبه

ر مورد استفاده قرابا منطقه هاي سازگار گونهكاري مرتعبراي 
زيرا انتخاب گونه و آگاهي از ميدان اكولوژيك آن  ،گيرند

شرط اصلي موفقيت هر پروژه بذركاري و بذرپاشي است. 
ا بروز هاي اخير بدر سال كهاقليمي  هاينوسانتغييرات و  بدليل

همراه بوده است، ضرورت هاي ممتد و متوالي ساليخشك
 شود.  لحاظب بيشتري در اين راستا نتا جوادارد 

 

 ریسپاسگزا
 و كشت هايروش بررسي "تحقيقاتي اين مقاله از طرح 

 - Astragalus curvirostris دائمي علفي برگانپهن استقرار
تحقيقات جنگلها و مراتع سسه ؤم، مصوب "لرستان سايت
استخراج گرديد و توسط مركز تحقيقات كشاورزي و  كشور

و  سازمان تحقيقات، آموزشوابسته به )منابع طبيعي لرستان 
وزارت جهاد كشاورزي و موسسه تحقيقات جنگلها و ترويج 
وسيله از همكاري و بدين .حمايت شده است كشور(مراتع 

و همكاران گرامي تشكر و قدرداني ن مسئوالمساعدت 
 نمايم.مي
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Abstract 

    Unfortunately, due to the improper use of natural resources, tremendous changes on the Earth 

happened which are harmful to human beings. The multidimensional nature of sustainable 

development has caused to pay more attention to the use of compatible, resistant, productive, high 

quality and palatable species. One of these species is Astragalus curvirostris as a permanent 

species, which one of its habitats is in Beluman rangelands with an average height of 1960 meters 

above sea level and an average annual rainfall of 593.3 mm. In two times and two methods of 

planting, split plots were arranged in a randomized complete block design with three replications 

during four years (from 2013 to 2016). The main plot included two treatments of planting season 

consisted of autumn and spring, and the subplots included two methods of seed cultivation and 

seeding. Analysis of variance was used to compare significant differences between treatments, 

and distribution of mean treatments was analyzed by Duncan test. The results showed that there 

was a significant difference between the average number of available plant stands in different 

treatments including autumn seed sowing, autumn seed spreading, spring seed sowing and spring 

seed spreading at 1% level (P≤0.01). It means that its cultivation type and season have different 

performance on plant coverage. In addition, there was a significant difference between the plots 

at 1% level, which in fact can depend on the implementation of the treatments in each plot. Finally, 

it was found that Astragalus curvirostris achieved the best level of success in autumn and the seed 

sowing method. 

 

Keywords: Astragalus curvirostris, seed sowing, seed spreading, rangeland, season of 

cultivation, Lorestan.  
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