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 بررسي اثر روش کاشت بر درصد سبز شدن گونه 
 .Astragalus caragana F. et M در شرايط ديم

)مطالعه موردي در ايستگاه تحقیقات آبخیزداري سد زاينده رود چادگان(

چکید ه
.Astragalus caragana F. et M  گیاه�ي چن�د س�اله از تیره نخود )Papilionaceae ( با فرم رويش�ي علفي پهن برگ که در 
نواحي نیمه اس�تپي اس�تان اصفهان رويش دارد. اين تحقیق به منظور بررسي بهترين روش کاشت گونه As. caragana در شرايط 
ديم طي س�ال هاي 84-1383 در ايس�تگاه تحقیقات آبخیزداري س�د زاينده رود چادگان اجرا گرديد. پس از جمع آوري بذور از 
گیاهان خودروي ايس�تگاه تحقیقات آبخیزداري، در فصل پائیز اقدام به کاش�ت آنها در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي گرديد. 
تیمارهاي آزمايش ش�امل کاش�ت بذر و میوه )نیام( گیاه به روش هاي فارو و پیتینگ)چاله( در عمق هاي 2/5 و 5 س�انتي متر بود. 
در طول فصل بهار تعداد پايه س�بز ش�ده هر کرت شمارش و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده بین نوع 
بذر )بذر و میوه(، روش کاش�ت، اثر متقابل بذر با نحوه کاش�ت و اثر متقابل بذر با عمق کاش�ت از نظر درصد گیاه سبز شده اختالف 
معني داري مشاهده شد. به ترتیب بیشترين درصد گیاه سبز شده مربوط به تیمارهاي کاشت بذر با 59/5 درصد، روش چاله با 39 
درصد ، عمق کاشت 2/5 سانتي متر معادل36 درصد ، اثرمتقابل بذر با پیتینگ برابر با 75 درصد، اثر متقابل بذر با عمق کاشت 2/5 
س�انتي متر معادل با 71 درصد، اثر متقابل پیتینگ با عمق کاش�ت 2/5 س�انتي متر برابر با 42 درصد  و اثرات متقابل 3 عامل بذر با 
پیتینگ با عمق کاش�ت 2/5 س�انتي متر برابر با 82 درصد بود. به اين ترتیب کاشت بذر در عمق 2/5 سانتي متر به روش پیتینگ، 

بهترين روش کاشت گونه A. caragana مي باشد.

کلمات کلید ي: Astragalus caragana ، زاينده رود ، استقرار ، کاشت، فارو و پیتینگ

شماره 86، بهار 1389
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Watershed Management Researches Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 86 pp:8-14

Investigation of effect of cultivation methods on germination of Astragalus caragana F. et M. Case study in 
watershed research station of Zayanderood basin
By: M. Khodagholi, Assistant Prof. of  Esfahan Agriculture and Natural Resources Research Center, Esfahan(Corresponding 
Author; Tel: +989133265318), M. Esmaeily Sharif, Scientific Member of  Esfahan Agriculture  and Natural Resources Research 
Center , Esfahan, M.  Feyzi,  Expert  of  Esfahan Agricultural  and  Natural  Resources  Research  Center,  Esfahan,  A. A. Shahmorady . 
Assistant Prof. of Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Z. Jaberolansar, Senior Expert of Esfahan 
Agricultural and Natural Resources Research Center, Esfahan.
Asragalus caragana is a perennial forb from Papilionaceae that is found in semiarid regions of Esfahan province. In 
order to study the best method of cultivation in dry condition, plant seeds were gathered in watershed station of Chadegan 
from 1383 to 1384. The seeds were planted during autumn with randomized complete blocks design. Treatments were 
consisted of seed and fruit sowing within furrows and pitting at the 2.5 to 5 cm depth. Early spring the number of 
germinated stands was counted in each plot.  Regarding to percentage of germinated plants, The results showed significant 
difference between kind of seed, sowing method, interaction between seed and sowing method and interaction between 
seed and depth. The percentage of germination in various treatments was seed sowing 59.5%, pitting 39%, sowing at the 
2.5 cm depth 36%, interaction between seed and pitting 75%, interaction between seed and 2.5 cm depth 71%, interaction 
between pitting and 2.5 cm depth 42%, interaction between seed, pitting and 2.5 cm depth 82%. As conclusion, sowing 
seed at the 2.5 cm depth with pitting is the best way to cultivate As. caragana

Keywords: Astragalus caragana, Zayanderood basin, Germination, Cultivation, Pitting, furrows.

مقد مه
مراتع نيمه اس��تپي اس��تان اصفهان با ویژگي هایي چون بارش بيش از 
300 ميلي متر، تبخير و تعرق نس��بتاً کم و غناي گونه اي چش��م گير و در 
 مجموع پتانس��يل رویشي بسيار باال از س��ایر مناطق رویشي استان متمایز 
مي ش��ود. این مراتع اگرچه کمتر از 13/2 درصد از مساحت استان اصفهان 
را تشکيل مي دهد) 9( ولي بيش از 75 درصد دام استان را تعليف مي کند. 
فش��ار چرا در برخي نقاط آن تا 9 برابر ظرفيت گزارش شده است) 3(. فشار 
چ��را و س��وء مدیریت  باعث کاه��ش تراکم گونه هاي مرغ��وب و در نهایت 
کاهش توليد این مراتع شده است. به طوري که توليد بسياري از نقاط آن به 
کمتر از 20 درصد پتانسيل آن تقليل یافته است. به نظر مي رسد نخستين 
گام در جهت  احيا و اصالح این اراضي اس��تفاده از گونه هاي بومي منطقه 

است که ضمن توليد علوفه بتوانند از خاک نيز بخوبي حفاظت کنند. 
گونه .Astragalus caragana F. et M )شکل 1( از جمله گونه هاي 
مرتعي با ارزش��ي است که در مراتع نيمه اس��تپي استان اصفهان گسترش 

دارد.
تحقيقات نش��ان داده اس��ت  این گونه از نظر توليد علوف��ه، کيفيت علوفه، 
حفاظ��ت خ��اک، دوره رویش طوالني و مقاومت به خش��کي آن نس��بت به 
بسياري از گونه ها برتري دارد) 7(. با این وجود، سبز شدن بذر این گونه در 
ش��رایط طبيعي اغلب به شکست منتهي مي شود. عدم سبز شدن این گونه 
در نواحي خشک و نيمه خشک به دليل قرار نگرفتن بذر در شرایط مناسب 
جوانه زني و تنش هاي محيطي پس از س��بز ش��دن نهال هاي جوان عنوان 
ش��ده است) 1، 14 (. شرایط محيطي از زمان تشکيل جنين تا جدا شدن بذر 

از گياه مادري، شرایط جمع آوري، بوجاري، نگهداري و روش کاشت بر سبز 
ش��دن نهال و در نتيجه بر س��رعت جوانه زني و اس��تفاده از حداقل شرایط 
محيطي براي س��بز شدن اثر مي گذارد. با توجه به اینکه تکثير و بقاي این 
گونه عمدتاً به وس��يله بذر اس��ت. انتخاب روش مناس��ب کاش��ت مي تواند 
کمک ش��ایاني به بهبود استقرار بذر این گونه در شرایط نيمه خشک نماید. 
 مرحله جوانه زني و سبز شدن گياهان از جمله مراحل بحراني استقرار نهال 
مي باشد. ميزان رطوبتي که بذر در مرحله جوانه زني به ویژه در شرایط دیم 
دریافت مي نماید در س��بز ش��دن و استقرار نهال بسيار تعيين کننده است. 
در روش هاي فارو و پيتينگ مدیریت مرتع در جهت دس��ت یابي به آب و 
رطوبت مناس��ب به شيوه س��اده و کم هزینه در مقایسه با شيوه هاي مدرن 
و پ��ر هزینه به موفقيت در توليد علوفه مي انجامد. در این دو روش کاهش 
س��رعت جریان آب، جمع آوري رواناب و نفوذ تدریجي آب موجب افزایش 
رطوبت خاک در اطراف بذر و نهال شده و در مجموع موفقيت استقرار گياه 
و توليد علوفه را افزایش مي دهد. به عالوه در اثر اس��تفاده از این روش ها، 
خاک به عنوان مهمترین س��رمایه طبيعي نيز از فرس��ایش مصون مي ماند. 
Marshal و هم��کاران ) 23( در بررس��ي تأثي��ر 7 تيم��ار مرتعي و اقليمي 
بر ميزان علوفه در مراتع مایلز از س��ال 1983 ت��ا 1990 دریافت که تيمار 
کنتورفارو و شخم زمين به همراه چراي طوالني مدت بيشترین ميزان توليد 
علوفه را در بر داشت) 23(. Mutz و Siefers ) 19( ظهور گياهچه و سرعت 
اس��تقرار گون��ه . Cenchrus ciliaris L را در خاک هاي مختلف از نظر 
 بافت مورد بررس��ي قرار دادند. در این تحقيق مناسب ترین عمق کشت در 
 خاک هاي لومي رس��ي و لومي رس��ي ش��ني بين 6 تا 12 ميلي متر و در 
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خ��اک هاي رس��ي 6 ميلي متر به دس��ت آمد و با افزایش عمق کش��ت تا 
24 ميلي متري سرعت اس��تقرار گياهچه کاهش محسوسي پيدا کرد) 19(. 
Ross و همکاران ) 20( در یک بررس��ي 8 ساله نشان داد، تيمار کنتور فارو 
متوسط توليد علوفه ساالنه را به ميزان 165 درصد و دسترسي گياه به آب 

خاک را به ميزان 107 درصد افزایش داد) 26(.
Gintz burger ) 17( اس��تقرار یونجه یک س��اله را با بذر کاري در مراتع 
تخریب ش��ده غرب اس��تراليا به دو روش پيتينگ و شاهد مورد بررسي قرار 
داد. نتایج نش��ان داد که بذر کاري به روش پيتينگ اس��تقرار گياهچه را از 
60 ت��ا 90 درصد، قوه ناميه گياه را از 0/2 تا 1/3 برابر، رش��د مجدد بعد از 
آخرین بارش را تا 67 درصد، تعداد گياهچه را 0/6 تا 1/4 برابر، وزن نيام در 
هر گياهچه را 1/1 تا 2/5 برابر افزایش مي دهد. در این تحقيق تعداد روز تا 

گلدهي حدود 8 درصد کاهش یافت) 17( . 
Jones ) 21( و Jones و Clark ) 22( پتانس��يل نگهداري هرز آب توسط 
فارو را به ميزان 30-25 ميلي متر در سال گزارش نموده اند. هم چنين در 
ای��ن تحقيق، فارو موجب افزایش ذخيره رطوبتي خاک به ميزان 16 درصد 
و افزایش توليد س��ورگوم به ميزان 14 درصد گردید.) 21، 22(. چاوش��ي و 
خداقل��ي) 7( در تحقيق��ي به بررس��ي تاثير کنتورف��ارو و پيتينگ بر احيا و 
اس��تقرار چن��د گونه مهم مرتع��ي پرداختند. در این مطالع��ه اثر تيمارهاي 
 ف��ارو و پيتين��گ بر روي عملک��رد گونه ه��اي Eurotia ceratoides و

Poterium sanguisorba تحت تاثير عامل سال واقع شده است. نتایج 
نشان داد که تيمار پيتينگ موجب بهبود توليد علوفه و افزایش تعداد گونه 
مس��تقر شده اس��پرس، چاودار ، اگروپيرون و اروش��يا شده است. همچنين 
تيمار فارو بر افزایش تعداد گونه مس��تقر ش��ده اس��پرس در سطح 1 درصد 
تاثير معني دار داشته است) 6(. پهلواني و همکاران ) 5( اثر 13 عمق کاشت 
و 6 دوره غرق��اب بر روي جوانه زني و س��بز ش��دن علف هرز کاتوس تحت 
ش��رایط گلخانه را مورد بررسي قرار دادند. نتایج نشان داد که بذور کاتوس 
در عمق کمتر از 6 س��انتي متر جوانه مي زنن��د. باالترین ميزان جوانه زني 
در هفت��ه هاي اول، دوم، س��وم و چهارم به ترتي��ب در عمق هاي 0/5، 1 و 
1/5 س��انتي متري بدس��ت آمد. در پایان هفته چهارم در عمق 6/5 سانتي 
متري جوانه زني به صفر رسيد. با افزایش عمق کاشت، بذور به خواب ثانویه 

رفتند.
قرباني ) 12( در بررس��ي تاثير ش��وري و عمق کشت بر سبز شدن بذر گندم 
نشان داد که تنش شوري، عمق کشت و اثر متقابل آنها بر مولفه هاي رشد 
گياهچه ش��امل زمان تا ش��روع سبز ش��دن، زمان تا 90 درصد سبز شدن، 
س��رعت و درصد سبز شدن تاثير بسيار معني داري داشتند. افزایش شوري 
و عمق کش��ت هر دو س��بب افزایش زمان تا شروع سبز شدن و زمان تا 90 
درصد س��بز شدن، شد ولي س��رعت و درصد سبز شدن با افزایش شوري و 
عمق کش��ت کاهش یافتند. با افزایش عمق کش��ت، درصد سبز شدن نيز از 
ح��دود 92 درص��د در عمق 4 به کمتر از 83 و 54 درصد در عمق هاي 8 و 
12 س��انتي متر کاهش یافت. اثر متقابل شوري و عمق کشت بر مولفه هاي 
ذکر شده یک اثر منفي تشدید کننده بود. اميني و همکاران ) 2( در مطالعه 
اثر عمق کش��ت) 2، 4 و 6 س��انتي متر( و کشت بذر با غالف و بدون غالف 
بر بانک بذر خاک و زادآوري طبيعي یونجه هاي یک س��اله دریافتند کشت 
بذر در عمق 2 س��انتي مت��ري داراي باالترین درصد بذور جوانه زده معادل 
75/18 درصد بوده و با افزایش عمق، درصد بذر س��بز شده کاهش مي یابد 

 Packrige .به طوري که در عمق 6 سانتي متري به 13/8 درصد مي رسد
) 25( بيان کرد که بذور بدون غالف به دليل نفوذ پذیري بيش��تر نس��بت به 
بذر غالف دار بهتر س��بز شده و از موفقيت بيش��تري در استقرار  برخوردار 
مي باش��د. Cocks ) 1994( اظهار داش��ت که با افزایش عمق قرار گرفتن 
بذر در خاک، درصد بذر س��بز ش��ده و تعداد گياهچه هاي اس��تقرار یافته 
کاهش مي یابد. محفوظي ) 13( در بررس��ي اثر عمق کشت بر عملکرد دانه 
گندم زمس��تانه بيشترین عملکرد دانه را براي عمق 4 سانتي متر و کمترین 
عملکرد را براي اعماق 10 و 13 س��انتي مت��ر تعيين نمود. فتحي ) 11( در 
بررس��ي اثر اندازه بذر و عمق کاش��ت بر تجمع ماده خشک و عملکرد دانه 
ذرت نشان داد افزایش عمق کاشت ضمن تأخير در رویش به کاهش درصد 
سبز شدن گياه منجر مي شود که از طریق کاهش رشد گياهچه و رشد گياه 

عملکرد دانه کاهش یابد.

مواد  و روش ها 
محل اجراي طرح

این پژوهش در ایس��تگاه تحقيقات آبخيزداري سد زاینده رود در فاصله 7/5 
کيلومتري جنوب ش��رقي  شهرس��تان چادگان اجرا ش��د. ایستگاه در طول 
جغرافيایيَ 46 ْو50 و عرض جغرافيایيَ 43 وْ 32 درارتفاع 2250 متر از سطح 
دریا قرار دارد. منطقه اجراي طرح با شييب کمتر از 5 درصد  داراي بافت شني   
لومي مي باشد.    به دليل بافت سبک   خاک و   شدت بارندگي   کم مييزان 
رواناب اندک و تابع دوام بارندگي است. تِيپ هاي گياهي غالب منطقه شامل 
 Acanthophyllum spp.,  Acanthophyllum spp.- Scariola,
 orientalis  Centurea spp. , Centaurea spp.- Stipa barbata,
 Scariola orientalis- Astragalus spp., Scariola orientalis-
Centaurea spp., Scariola orientalis- Stipa barbata 

 مي باشند. بر اساس جمع آوري منابع مختلف و بازدید هاي ميداني گونه هاي 
Fabaceae و  Aasteraceae گياهي همراه بيشتر مربوط به خانواده هاي 
 بودن��د. ای��ن گون��ه به صورت گون��ه هم��راه در تيپ هاي گياهي مش��اهده

مي شود.

شکل1 - گونه As. caragana در ايستگاه تحقیقات آبخیزداري سد زاينده 
رود با ارتفاع 2300 متر

بررسی اثر روش کاشت...
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داده هاي هواشناسي ایستگاه چادگان نشان مي دهد که ميانگين بارندگي 
ساالنه 330 ميلي متر، متوسط درجه حرارت ساالنه، متوسط درجه حرارت 
سردترین ماه) دي ماه ( و متوسط درجه حرارت گرمترین ماه) تيرماه ( به 
ترتيب 10/5، 2/9- و 22/2 درجه س��انتي گراد و تعداد روزهاي یخ بندان 

150 روز گزارش شده است.
هم چني��ن اقليم منطقه براس��اس روش دومارتن در ردی��ف منطقه نيمه 

خشک واقع ميشود. 
بذر گونه As. caragana در تابس��تان س��ال 1383 از محدوده ایستگاه 
 تحقيقات آبخيزداري س��د زاین��ده رود چادگان جم��ع آوري گردید. بذور 
جمع آوري ش��ده پس از تعيين قوه نامي��ه و خلوص در آذر ماه 1383 در 
قالب آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار 
کشت شدند. در هربلوک سه کرت به ابعاد 3 × 2/5 متر مربع در نظر گرفته 
شد. تيمارهاي آزمایش شامل ماده کاشته شده در دو سطح بذر و نيام، روش 

وزن 
هزار دانه 

)گرم(

طول غالف 
)ميلي متر(

عرض غالف 
)ميلي متر(

طول بذر 
)ميلي متر(

ضخامت بذر 
)ميلي متر(

قوه ناميه 
)تيمار 

5 دقيقه 
سنباده(

قوه ناميه 
)بدون تيمار 

سنباده(

رطوبت بذر 
)درصد(

وزن 
حجمي  بذر 
)هکتوليتر(

20/1515/83/85/22/45821/524791/5

جد ول1- ويژگي هاي بذر گونه As. caragana در شرايط آزمايشگاهي

وزن هزار دانه نشان دهنده آن است که گياه در زمان رسيدن دانه توانسته 
است مواد اندوخته کافي در لپه ها ذخيره نماید. ابعاد نيام ها به طور متوسط 
داراي عرض 3/8 ميلي متر و طول 15/8 ميلي متر مي باشد. طول و عرض 
بذر به ترتيب معادل 5/2 و 2/4 ميلي متر مي باشد. قوه ناميه بذور 58 درصد 
با تيمار 5 دقيقه سمباده و 21/5 درصد بدون تيمار سنباده بود. با توجه به 
 اینکه کاشت بذر در پایيز انجام شده است و بذور زمستان ) دوره یخبندان(

را در مرتع س��پري نم��وده اند، لذا قوه ناميه نمونه ب��ذر 58 درصد در نظر 
گرفته مي شود.ش��مارش نهایي نهال هاي س��بز شده در شرایط دیم انجام 
ش��د. آناليز واریانس نهال هاي نهایي سبز ش��ده، اختالفات معني داري را 
بين تيمارهاي آزمایش نش��ان داد )جدول 2(.  نوع ماده کشت شده، نحوه 
کاش��ت و اثر متقابل بذر با نحوه کاشت در سطح 1 درصد و عمق کاشت و 
 اثر متقابل عمق کاشت با بذر در سطح 5 درصد بر سبز شدن گياه معني دار

بود.

منابع تغييرات
طول غالف 
)ميلي متر(

عرض غالف 
)ميلي متر(

23/58nsتکرار

**1459بذر

**140/04نحوه کاشت

*118/37عمق کاشت

**130/37بذر× نحوه کاشت

*118/37بذر× عمق کاشت

13/37nsنحوه کاشت × عمق کاشت

13/37nsبذر× عمق کاشت×نحوه کاشت

کاشت در دو سطح شامل پيتينگ و فارو و عمق کاشت در دو عمق 2/5 و 5 
سانتي متر تعيين شد. با توجه به اینکه در بيشتر منابع عمق مناسب کشت 
 را به طور تقریبي 2 تا 5 برابر اندازه بزرگترین قطر بذر در نظر گرفته اند ) 8(،

با مراجعه به جدول 1 و مش��اهده اندازه طول و عرض بذر و نيام به عنوان 
ماده کاشته شده، عمق 2/5 و 5 سانتي متر  در این تحقيق مناسب ارزیابي 
گردید.  از سوي دیگر به دليل وجود تعداد روزهاي یخ بندان بيش از 130 
روز در منطقه طرح و احتمال یخکش شدن خاک سطحي  و در نتيجه آسيب 
 جدي ریش��ه گياه مورد مطالعه، تعيين  اعماق کشت 2/5 و 5 سانتي متر،

احتمال صدمه دیدن ریش��ه گياه را تا حد زی��ادي کاهش مي دهد. تعداد 
نهال ها در پایان بهار 1384 که تقریبا مصادف با اواخر فصل رویش اس��ت 
ش��مارش  و با نرم افزار آماري  SAS ) 27( برنامه  proc Anovaتجزیه و 

تحليل شد.

نتايج
عملیات آزمايشگاهي

عمليات آزمایش��گاهي: نتایج آزمایش��ات وزن هزاردانه، جوانه زني در 
ش��رایط اس��تاندارد، درصد رطوبت و هکتوليتر بذر در جدول 1 ارائه ش��ده 
اس��ت. وزن هزار دانه بذر بين 18/5 تا 22/5 گرم در جمعيت هاي مختلف  
As. caragana متفاوت است) 7(. در این تحقيق وزن هزار دانه جمعيت 
ایستگاه تحقيقات آبخيزداري سد زاینده رود 20/15 گرم اندازه گيري شد. 

جد ول2-تجزيه واريانس نتايج آزمايش 
Astragalus caragana کاشت گونه

ns و ** , * به ترتیب بیانگر عدم وجود اختالف معني 

دار و وجود اختالف در سطوح 5 و1 درصد مي باشند.
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 در جداول 3 تا 5 مقایس��ات ميانگين اث��رات اصلي و فرعي تيمارهاي 
آزمایش بر درصد سبز شدن نهال ارائه شده است. بر اساس نتایج ارائه شده 
در جدول 3، درصد نهال س��بز ش��ده در روش پيتينگ )38/87 درصد( با 
درصد نهال س��بز ش��ده در روش فارو )21/67 درصد( اختالف معني داري 
دارد)P >0/01(. درصد نهال س��بز ش��ده از کش��ت ب��ذر )59/47 درصد( با 
درصد نهال س��بز شده از کشت نيام )1/13 درصد( در سطح احتمال 0/01 
اختالف بس��يار معني دار دارد، هم چنين درصد نهال س��بز ش��ده از کشت 
در عمق 2/5 س��انتي متر )36/13 درصد( با درصد نهال سبز شده از کشت 
 در عمق 5 س��انتي متر )24/47 درصد( اختالف معني دار نشان داده است

.)α=0/0 5(

)75/33 درصد( که با درصد نهال سبز شده از اثر متقابل کشت بذر به روش 
فارو )43/33 درصد( اختالف معني دار نش��ان نداد اما با درصد نهال س��بز 
 Furrow ش��ده از اثر متقابل کش��ت نيام به روش پيتينگ )2/2 درصد( و 
)0 درصد( اختالف معني داري در سطح 5 0/0 دارد. درصد نهال سبز شده 
از اثر متقابل کش��ت بذر درعمق 2/5 س��انتي متر )71/13 درصد( اختالف 
معني داري با درصد نهال س��بز ش��ده از اثر متقابل کش��ت بذر در عمق 5 
س��انتي متر )47/8 درصد( وکش��ت نيام در عمق 2/5 سانتي متر )1/13( و 
5 س��انتي متر )1/13 درصد( در سطح 0/05 دارد. درصد نهال سبز شده از 
اثر متقابل کش��ت به روش پيتينگ درعمق 2/5 س��انتي متر )42/2 درصد( 
با درصد نهال س��بز شده از اثر متقابل کش��ت به روش پيتينگ در عمق 5 
س��انتي متر )35/53 درصد( و کشت به روش فارو در عمق 2/5 سانتي متر 
)30 درصد( اختالف معني دار نش��ان نداد. درحالي که با درصد نهال س��بز 
شده از اثر متقابل کشت به روش فارو در عمق 5 سانتي متر )13/33 درصد( 

 .)α=0/0 5(اختالف معني داري دارد
 ج��دول 5 مقایس��ه ميانگين اثرات متقابل تيماره��اي آزمایش )فرعي 
فرعي( بر درصد نهال س��بز ش��ده را نش��ان مي دهد. بيشترین درصد نهال 
 سبز شده از اثر متقابل کشت بذر به روش پيتينگ در عمق 2/5 سانتي متر 
)82/2 درص��د( حاصل ش��د که با درصد نهال س��بز ش��ده از اث��ر متقابل 
 کش��ت بذر به روش مذکور در عمق 5 س��انتي متر )68/87 درصد( اختالف 
معن��ي داري ندارد. کمترین درصد نهال س��بز ش��ده مربوط ب��ه اثر متقابل 
تيمارهائي اس��ت که در آنها کاش��ت نيام انجام شده است. درصد نهال سبز 
ش��ده در تيمار کاشت بذر به روش پيتينگ در عمق 5 سانتي متر بيشتر از 
درصد نهال سبز شده در تيمار کاشت بذر به روش فارو در هر دو عمق 2/5 

و 5 سانتي متر بود.

عمق کاشت)cm(نوع ماده کاشته شدهروش کاشت

52/5نيامبذرفاروپيتينگ

38/87 a21/67b59/47a1/13b24/47b36/13a

جد ول3-مقايسه میانگین اثرات اصلي روش هاي کشت، 
مواد کشت شده و اعماق کاشت بر درصد نهال سبز1 

بر اساس مقایسه ميانگين نتایج آزمایش ارائه شده در جدول 4 بيشترین 
درصد نهال س��بز شده از اثر متقابل کشت بذر به روش پيتينگ حاصل شد 

 مقايس�ات میانگین با اس�تفاده از آزمون t انجام ش�ده است و حروف مش�ابه در ستون هاي
هر اثر اصلي مبین معني دار نبودن اختالفات در سطح احتمال 5 0/0 است

روش کاشت وعمق کاشت)cm(ماده کاشته شده وعمق کاشت )cm(روش کاشت و ماده کاشته شده

بذر و
پيتينگ

نيام و 
پيتينگ

بذر و فارو
نيام و
فارو

بذردر
2/5

بذردر
5

نيام در 5نيام در 2/5
پيتينگ در

2/5
پيتينگ در

5
فارو در 5فارو در 2/5

75/33a2/2c43/33ab0d71/13a47/8b1/13c1/13c42/2a35/53a30a13/33b

جد ول4- مقايسه میانگین* اثرات اصلي روش هاي کشت، مواد کشت شده و اعماق کاشت بر درصد نهال سبز1 شده

• مقايسات میانگین با استفاده از آزمون t انجام شده است و حروف مشابه در ستون هاي هر اثر اصلي مبین معني دار نبودن اختالفات در سطح احتمال 5 0/0 است.

)cm(روش کاشت و ماده کاشته شده و عمق کاشت

نيام و فارو در 5بذر و فارو در 5نيام و پيتينگ در 5بذر و پيتينگ در 5نيام و فارو در 2/5بذر و فارو در 2/5نيام و پيتينگ در 2/5بذر و پيتينگ در 2/5

82/2a2/2d60b0d68/87ab2/2d26/67c0d

جد ول5- مقايسه میانگین* اثرات اصلي روش هاي کشت، مواد کشت شده و اعماق کاشت بر درصد نهال سبز1 شده

• مقايسات میانگین با استفاده از آزمون t انجام شده است و حروف مشابه مبین معني دار نبودن اختالفات در سطح احتمال 5 0/0 است.است.

بررسی اثر روش کاشت...
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شماره 86، پژوهش های آبخیزد اری، بهار 1389

بحث
چراي شدید و دائمي باعث کاهش گونه هاي با ارزش و مرغوب مرتعي 
در مراتع نيمه اس��تپي اس��تان اصفهان شده اس��ت به طوري که در شرایط 
 کنوني گونه هاي خش��بي و جانشين، گونه هاي غالب این مراتع را تشکيل 
مي دهد. گون��ه Astragalus caragana یکي از گونه هاي با ارزش��ي 
است که از نظر توليد علوفه با کيفيت باال، حفاظت خاک، مقاومت به چرا و 
مقاومت به خش��کي حائز اهميت است. بررسي هاي خداقلي و همکاران) 7( 
 مبين آن است که این گونه در سازندهاي زمين شناسي مختلف، رخساره هاي

ژئومرفول��وژي متفاوت و واحدهاي اراضي گوناگ��ون پراکنش دارد. و از نظر 
متغيرهاي اقليمي نيز در محدوده اقليم نيمه اس��تپي محدودیت آش��کاري 
 ندارد. با این وجود رویشگاه هاي این گونه به صورت لکه اي است و به نظر

مي رسد علي رغم توليد بذر فراوان، زادآوري و حضور کالس هاي مختلف سني 
در عرصه کمتر انجام مي گيرد و تکثير آن عمدتاً بصورت ریزوم انجام گرفته 
است. نتایج این پژوهش نشان مي دهد نوع بذر )بذر یا نيام(، روش کاشت و 
عمق بذر تاثير زیاد و متفاوتي بر درصد سبز شدن این گونه دارد.  تحقيقاتي 
،)23 (Marshal که ب��ر روي ذخيره نزوالت در اس��تقرار گونه ها توس��ط 

17 (Gintz burger(، Jones و Clark) 22( Ross) 26( و چاووش��ي و 
خداقلي) 6( انجام گرفته است با نتایج حاصل از این تحقيق هماهنگي دارد. 
. در این تحقيق روش پيتينگ نس��بت به کنتور فارو از موفقيت بيشتري در 
ميزان س��بز ش��دن گونه مورد نظر برخوردا ربوده است و با نتایج حاصل از 
تحقيق چاوشي و خداقلي) 7( و گيتزبرگر مبني بر بهبود توليد علوفه و افزایش 
تعداد گونه مستقر شده و تعداد گياهچه سبز شده با تيمار پيتينگ هماهنگي 
دارد. با افزایش عمق کش��ت درصد بذر س��بز ش��ده و تعداد گياهچه هاي 
 استقرار یافته کاهش مي یابد. نتایج کشت بذر در اعماق 2/5 و 5 سانتي متر

نشان داد که کشت در عمق کمتر از موفقيت بيشتري بر خوردار بوده است 
ک��ه با نتایج حاصل از تحقيقات پهلواني و همکاران ) 5(، قرباني) 12(، اميني 
و همکاران) 2(، Cocks) 16(، محفوظي) 13( و فتحي) 11( هماهنگي دارد. 
از نقطه نظر نوع ماده کشت شده بدیهي است که بذور بدون غالف به دليل 
نفوذ پذیري بيش��تر نس��بت به بذر غالف دار بهتر سبز ش��ده و از موفقيت 
بيش��تري در اس��تقرار  برخوردار مي باش��د. نتایج حاکي از موفقيت  درصد 
س��بز ش��دن بذر نس��بت به نيام با نتایج تحقيقات اميني و پاکریج مطابقت 
داش��ت. نتایج کلي این تحقيق بيانگر این است که روش پيتينگ نسبت به 
کنتور فارو، کش��ت بذر نس��بت به نيام و عمق کشت 2/5 سانتي متر نسبت 
به 5 سانتي متر درافزایش درصد سبز شدن گونه As. caragana  نقش 

موثري ایفا کرده اند. 
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