
 

  Vicia subvillosa ۀگونفصل و روش مناسب کشت  بررسي

 تلمادره مازندران ۀمنطق در

 و آموزش کشاورزی مازندران مربی پژوهشی مرکز تحقیقات؛ *فرهاد آژیر 

 ها و مراتع کشورتحقیقات جنگل ۀسسؤاستادیار پژوهشی م؛ محمد فیاض 
 

 چکیده
 مراتع، با توجه به شرايط منطقه آشکار گرديد. ۀعلوفهاي سهيم در توليد گونهگسترش کشت هر يک از  وسعۀنياز به دانش فني براي ت

آزادشتتهر به جادۀ متري  0011از حدود ارتفاعي  ،هاي مختلف کشتتتروشبراي بررستتي  Vicia subvillosa ۀگوندر اين راستتتا ، ب ر 

ستيابي به .شدشت اآوري و کجمعشاهرود  سي د صل بهينه و روش کارآمد هدف از برر شت ف صاين گونه در  ک ضعيت  مراتع ۀعر با و

ميلي متر و اقليم  051کوه ستتاري با متوستتط بارندگي  ايستتتهاه آبخوانداري تشتتت تلمادره،منطقۀ در. اين گونه بودفقير يا خيلي فقير 

هاي خرد شده در کرتآماري  ۀتايطرح  ،. دو تيمار ب رکاري و ب ر تاشي در دو تاريخ کشت تاييزه و بهارهکاشته شدسرد  خشکنيمه 

صادفي،  هاي کامالًبلوکقالب  سه تکرار مورد ت شت در  شت و تيمار فرعي روش کا صلي تاريخ ک سه قرار با تيمار ا نتايج  .ندگرفتمقاي

شان داد شت ب  ،ن شت در بهار و تاييز و همچنين بين دو روش ک صل کا شي و ربين ف  . جوانهداردوجود  يدارمعنيکاري تفاوت ب ر تا

، زنده % 51/00( نستت ت به کشتتت بهاره )جوانه زني% 09/01، زنده ماني % 51/01)جوانه زني زني و زنده ماني کشتتت در فصتتل تاييز

 ( نستتت ت به ب ر تاشتتتي% 00/00، زنده ماني% 10/00زني وانه)ج کاريب ر ( ارجحيت دارد. هم چنين کشتتتت به روش% 00/05نيما

اين گونه در ايستهاه محل آزمايش و مناطق مشابه آب  امکان زراعتل ا ( در مرتع برتري دارد. %00/00، زنده ماني% 00/00زني )جوانه

 دارد.و هوايي براي توليد علوفه وجود 
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 مقدمه. 1
هاي چالشتايدار يکي از م احث جدي و  ۀتوسعامروزه 

صلي تيش روي کشورها  ستا  مرتعداري. از جمله اهداف ا

تايدار، حفظ و حاصتتتلخيزي خاک در دراز مدت استتتت. 

اي با جلوگيري از فرستتتايش خاک، تت يت علوفهگياهان 

شخوراک و با کيفيت باال ۀعلوفبيولوژيکي ازت، تأمين   خو

وري از اراضتتي، تأمين علوفه و بهرهافزايش  ثتوانند باعمي

گياهي مناسب گونۀ انتخاب  افزايش مواد آلي خاک شوند.

که در بر نيز يکي مۀ مرتعاز موارد مهمي استتتت  کاري نا

 .]01[ زيادي داردتأثير 

Vicia subvillosa  ستاني شک گل سي ما که با نام فار

هاي مرتعي گونهشتتود، از جمله ميدر اين مقاله از آن ياد 

بل توجه از نظر علوفههاي ويژگياستتتت که داراي  قا اي 

ستکيفي  شرقي و همچنين ا شمال  . اين گونه در نواحي 

شرقي  شار دارد. اين گياه  ۀناحيشمال  شور انت مرکزي ک

و ريشتته   ندان دارديخزيادي نستت ت به ستترما و  تمقاوم

آب و مواد غ ايي از اعماق مين أتدواني عميق آن عالوه بر 

به خشتتتکي نيز تايين ياه  ياد گ خاک موجب تحمل ز تر 

يت گرههاي افقي آن ريشتتتهگردد. بر روي مي هاي تت 

اين تديده باعث تقويت خاک و  آيد.ميازت بوجود  ۀکنند

ز ا شود.ميديهر در سطح مرتع  ياهانتسهيل رشد و نمو گ

هاي بزرگ دامآن جايي که اين گونه خوش خوراک استتت 

سيار از اين گونه  سفند با رغ ت ب و کوچک مانند گاو و گو

کنند. ل ا همواره در مراتع تحت چراي شتتديد قرار ميچرا 

ند. عالوه بر مي مت خوشگير قاو نه از م خوراکي، اين گو

هم اکنون . ]9[ استتت کوبي برخوردار هدزيادي در برابر ل

 آيد.نميتجديد حيات اين گياه در مراتع چندان به چشتتم 

توان در اصالح و ميبا توجه به نکات ياد شده، از اين گونه 

مراتع براي افزايش توليد و کيفيت علوفه و ت ديل  ۀعتوستت

شت چراگاهزارهاي کم بازده به مراتع و ديم ست کا هاي د

ستفاده کرد. صهدر  گياهاين  ا سياري از هعر اي مرتعي با ب

هان  يا يان  بقوالت، ۀخانوادگ ندم يان، مرک ان و گ ناع نع

ل ا کشتتتت مخلون آن با اين گروه از گياهان  ،رويش دارد

 خواهد بودم أتوهاي ط يعي با موفقيت رويشتتهاههمراه در 

سي، گونۀ مانند هاي مناطق معتدله لهوم. [9]  درمورد برر

هاي سرد و خشک مناطق حاره و زمستاناراضي مرتفع، با 

. مزيت هستتتتندبرداري بهرهنيمه حاره نيز قابل کشتتتت و 

صلي  ها براي تت يت نيتروژن اتمسفري توانايي آن هالهوما

به کمک باکتري ريزوبيوم استتتت. نيتروژن تت يت شتتتده 

را به ود  هاسگراتوستتط لهوم، در کشتتت مخلون رشتتد 

 .[00] بخشدمي

ترجيح کاربري مرتع کاري نستت ت به  ۀباردر مطالعاتي

ست شده ا شان  ياز جمله نتايج تحقيق ،ديم زارها انجام  ن

ضي زراعي از مراتع با توجه به مقياس ابزار  داد، تفکيک ارا

کار و ستتطوح اراضتتي ديم با مشتتکل مواجه بوده و از نظر 

ضي شيب بيش از  توان اکولوژيکي ارا شده با   00ديم رها 

بايد به کاربري غير از ديم کاري و به صورت ط يعي  درصد

شته باشد. چرعلوفهکه همان  ا که کاري است اختصاص دا

صورت تداوم  ستفاددر  ضي  فعلي ۀا شخم ارا و با توجه به 

شيب عمالً ضي بيشبه تخريب  کمک در جهت  تر اين ارا

باعث از دستتتت دادن آب و خاک در طول زمان  کرده و 

و  اين نوع اراضي بيشتر ۀ، عالوه بر اين توليد علوفگرددمي

 .[05برابر خواهد بود ] 1/0در مقايسه با گندم 

گاهي از  فۀ کيفيت آ خت علو نا هان مرتعي و شتتت يا گ

ها يکي از ملزومات استتاستتي در هاي ضتتد کيفي آنويژگي

اي که به علوفه .]0[دام در مرتع استتتت تغ يۀ مديريت 

  اي خشتتکمادهوزن  به عنوان فقط ،رستتدميدام  ۀتغ ي

لول محخام، الياف ناين ئتروتبلکه مقادير  ،شودنمي مطرح

و ديهر صفات کيفي از لحاظ  NDFهاي خنتي شويندهدر 

ضم و ميزان انرژي حائز اهميت  ستقابليت ه اگر  .[09] ا

درصد نياز غ ايي  11تواند تا ميعلوفه داراي کيفيت باشد 

  ايدنممين أتگاوهاي شيري و نياز کامل گاوهاي گوشتي را 

شک [.0]  ۀتيراز گياهان مرغوب و مهم  (Vicia sppها )ما

Fabaceae  مختلف  ۀگون 051محستتوب شتتده که حدود

. ها متداول بوده استتتقديم کشتتت آن هايزماندارد و از 

با شتتت در، يونجه و ماشتتتک ها ارزش غ ايي يکستتتاني 

ماشتتتک دانۀ  .[9] لهومينوز دارند ۀخانوادستتتايرگياهان 

(Vicia sativa داراي )10/0تروتئين خام،  01/00 ADF ،
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10/01 NDF ،91/90  بر حستتبهضتتمدرصتتد قابليت ، 

مهاژول بر  05/01 و همچنين خشتتتکمادۀ درصتتتد در 

بعضتتي از  .]05[ استتت کيلوگرم انرژي قابل متابوليستتم

ن ئيتروتداشتتتن  ۀواستتطهاي ماشتتک را به گونهمحققان 

دانند ميهاي نشخوار کننده حائز اهميت دامخام باال براي 

 در آزمتتايشتتتتي، کشتتتتت متختلتون متتاشتتتتک  [.0]

(Vicia panonica و )( خلرLathyrus sativus با )گرامينه-

ساله در شرايط ديم استان مرکزي انجام و نتيجه يکهاي 

 %51باماشک  %51کشت مخلون  توان باميکه  شد هگرفت

 %95 باخلر  %05تريتيکاله و  %51 باخلر  %51تريتيکاله، 

قابل توجه از نظر کميت و کيفيت علوفه  ۀعلوف الهتريتيک

 دفراهان استتتتان مرکزي توليد نمو ۀمنطقزارهاي ديمدر 

[00]. 

 گلستتتتاني، ماشتتتک ،گونهاين  با توجه به مطالب فوق

کم  اراضتتي هايي مانند تناستتب کشتتت برايويژگيواجد 

و ديمزارهاي رها شده، قابليت کشت مخلون با ديهر  بازده

ۀ تغ يزياد براي اي و گندميان، ارزش غ ايي علوفهگياهان 

و صفات مطلوب چرايي خوشخوراکي و توان زياد براي  دام

اجراي آزمايشتتات تژوهشتتي  .استتت تحمل لهدکوبي دام

موجب دستيابي به دانش الزم براي اصالح اين گونه  دربارۀ

 مراتع و توليد علوفه خواهد شد.

 

 . روش شناسي2
شت ب  ش يهاروشر به وک در مرتع  يب رکار ي وب رتا

ض شد. ارا شت کوه در  يانجام  آبخوانداري  ۀحوزمرتعي ت

شت کوه  صله  ۀدودانهت جنوب  يلومتريک95ساري در فا

  يوستتعت اراضتت تلمادره قرار دارد. يۀناحشتترق ستتاري در 

  يستتتتهاهمربون به ا ياراضتتت ياقرق تشتتتت کوه  ۀمنطق

ش 011بيش از  يدارآبخوان ست که در  غربي  يبهکتار ا

ساالنه با استفاده از دره قرار دارند. ميزان متوسط بارندگي 

 051مجاور منطقه  يهايستتتهاها يبارندگ يابييانمروش 

ت. سرد اسخشکنيمهميليمتر برآورد شده و اقليم منطقه 

ماه سال و مرداد  ينسردتر گرادۀ سانتيدرج -9 آذر ماه با

شد.  ينترگرم گراديسانت ۀدرج 0/09با  سال برآورد  ماه 

شيب عمومي ا صد  ستهاهدر صد و تيپ گياهي  5-01 ي در

 درمنتته  هتتايبوتتتهدرختتتان ارس و منطقتته شتتتتامتتل 

(Artemisia sieberi به همراه گياهان يکساله )است. 

حاشتتتيۀ جادۀ مراتع شتتتده از آوريجمعکشتتتت ب ور 

 متري0111تا  0911آزادشهر به شاهرود با حدود ارتفاعي 

درصتتد  05 يۀنام ۀقو و 00مشتتخصتتات خلوص  يکه دارا

در دو فصتتل  يو ب ر تاشتت يب رکار يمارت قالب دوبود، در 

سپل يآمار يۀتاو بهار در قالب طرح  ييزکشت تا الت ت يتا

صل يماربا ت شت و ت يا صل ک شتروش ک يفرع يمارف ر د ا

 هتتا کتترتشتتتتد. ابتتعتتاد  يتتشستتتته تتتکتترار آزمتتا

در هر  ي،متر در نظر گرفته شتتد. در روش ب رکار 5× 01

 يکديهراز  متريستتانت 51خط با فاصتتله  01 يکرت بر رو

هر  يمتر بر رويسانت 51 ۀفاصلچاله حفر شده با  011در 

 1 يال 0به عمق متوستتط  يل،توستتط کج ب ،خط کشتتت

ش شتعدد ب ر ک 9-5 متر،يسانت  يشدند. در روش ب رتا

طور هدستتت ب يلۀبوستتبه هر کرت  يافتهب ور اختصتتاص 

شد. مقدار ب ر کشت شده  يعدر سطح کرت توز يکنواخت

ساس تجرب   ،يداخل يکشت در منطقه و منابع علم ياتبر ا

بوتۀ رويش حداقل يک با  ].09[گرم در هکتار بود يلوک 01

فرضي هرکرت، قطعۀ  ستيدوگياه مورد نظر در هر يک از 

جوانه  هايتيماردرصد از  5/1 ؛متر مربع 05/1به مساحت 

زمان اندازه نظر گرفته شتتتد. در  ،ب ور يزنده مان يا و يزن

صد  يريگ روز تس از کشت و زمان  05 -00 يزنجوانهدر

دوم خرداد ماه که  ۀهفتدر  ي،مانزندهدرصتتد  يريگاندازه

 ياهانازگ ياريمتعارف بستتت شتتتدر ۀدور يانمنط ق با تا

شهاهرو ست،  يشمحل آزما ي سال  يش. آزمابودا سه  در 

شد. تار 0001تا 0000 يزراع   ۀهفت ييزهت تاکش يختکرار 

سوم مهر و تار شت بهاره  يخدوم تا  سوم تا چهارم  ۀهفتک

بارش در  يلۀبوستترطوبت خاک  ينمأتاستتفند ماه تس از 

با  يشتتاداب شتتاخ مزرعه صتتورت گرفت.  يتحدود ظرف

ستتالمت  يبرا 5 ۀنمر يببه ترت 5تا  0اختصتتاص نمرات 

 يقاز طر ياهستتالمت گ ينۀکم يبرا 0ۀ نمرو  يايشتتينهب

هر کرت  يشاداب يمشاهده صورت گرفت. در روش ب رکار
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کشتتت بود.  ۀچالدر هر  ييدهرو يهابوته يشتتاداب يانهينم

 يشرو هايبوتهستتالمت تمام  يانهينم يدر روش ب رتاشتت

صله به روش داده .يدآورد گردبردر هر کرت  يافته هاي حا

 واريانس مرکب تحليل شدند.تجزيۀ 

 

 . نتایج3
درصتتد  ۀبارستال زراعي در 0آزمايش در بررستي کلي 

بين کشتتت  ،واريانس مرکب نشتتان داد ۀتجزيزني با جوانه

دار وجود دارد و کشت تاييزه از معنيتاييزه و بهاره تفاوت 

صد  شت بهاره برخوردار جوانهدر س ت به ک شتري ن زني بي

تاشتتي ب راستتت. عالوه بر اين بين دو روش کشتتت بوده

کاري ب ر و روش شتتتدار وجود دامعنيکاري تفاوت وب ر

. ميانهين درصتتتد بودتاشتتي ب ر داراي برتري نستت ت به

نه تاشتتتي جوا ب ر به روش 00/00زني روش  کاري ب ر و 

درصتتتد بود. در کشتتتت تاييزه ميانهين درصتتتد  10/00

برآورد  درصتد 51/00و در کشتت بهاره  51/01ماني زنده

ز تايي در فصتتل ماني ب ورزندهشتتد. به اين ترتيب درصتتد 

کاري ارجحيت ب ر بيشتتتتر از بهار بوده و همچنين روش

 آشکاري به روش ب رتاشي در محل آزمايش داشت.

با زندهآزمايش درصتتتد  تحليل واريانس  ۀتجزيماني 

بين دو فصل کشت تاييزه و بهاره تفاوت  ،مرکب نشان داد

دار وجود دارد و کشتتتت تاييزه اين گونه ماشتتتک معني

ماني بيشتري نس ت به کشت بهاره زندهگلستاني از درصد 

برخوردار بوده استتتت. عالوه بر اين بين دو روش کشتتتت 

شي ب ر  و روش شتدار وجود دامعنيکاري تفاوت ب ر وتا

هين . ميانبودنس ت ب رتاشي  واضح کاري داراي برتريب ر

  کاريب ر و به روش 00/00تاشي ب رماني روش زندهدرصد 

ميانهين درصتتتد  ت تاييزهدرصتتتد بود. در کشتتت 00/00

برآورد  درصتد 00/05 و در کشتت بهاره 09/01ماني زنده

 .شد

 های مورد مطالعهسالگلستانی در  ماشکمانی و شادابی زندهزنی، جوانهواریانس مرکب بررسی . تجزیۀ  1جدول 

 آزاديدرجۀ  من ع تغييرات

 ميانهين مج ورات

 درصد

 زنيجوانه

 درصد

 مانيزنده

 امتياز

 شادابي

    01 کل

 00/1 15/01 00/09 0 سال

 15/1 50/0 90/11 1 تکرار )سال(

 **01/0 **91/091 **91/110 0 فصل کاشت

 11/1 00/1 00/1 0 فصل کاشت در سال

 10/1 05/5 11/00 1 خطاي فصل کاشت درون سال

 **00/1 **01/115 **11/0000 0 روش کاشت

 10/1 11/00 00/0 0 روش کاشت در سال

 10/1 51/01 00/9 0 اثر متقابل فصل در روش کاشت

 10/1 05/0 99/01 0 متقابل فصل در روش در سال اثر

 11/1 11/1 90/00 00 خطاي روش کاشت درون سال

 درصد 0**: اختالف معني دار در سطح 
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 در سه سال مورد مطالعه هاتیمارهر یک از  شادابیمانی و زنده زنیجوانه میانگین درصد .2جدول

 هاتيمار
  ميانهين 

 امتياز شادابي )درصد( مانيزنده )درصد( زنيجوانه

 05/0 00/00 00/00 ب ر تاشي

 10/0 00/00 10/00 کپه کاري

 01/0 09/01 51/01 کشت تاييزه

 19/0 00/05 51/00 کشت بهاره

 

  گیرینتیجه. بحث و 4
نتايج اين آزمايش نشتتتان داد، تس از جوانه زني ب ور 

ماشک گلستاني که از درصد رويش قابل ق ولي در شرايط 

شده برخوردار  شت  ، با کاهش قابل توجه مقدار زنده بودک

نه تهماني جوا هاي دوره رشتتتد هاها و بو ي جوان در انت

انجام شتتده در رويشتتي مواجه شتتد. بر استتاس مشتتاهدات 

مراحتتل اجراي آزمتتايش يکي از مهمترين عوامتتل تنش 

ک ماش با کاشتکه در تحقيقي  کاهش رطوبت بوده است.

 معلوم شتتتد، ،گرديدانجام ( Vicia dasycarpaدار )کرک

داري يه صفات مورد بررسي را بطور معنيتنش خشکي کل

عملکرد دانه و بيوماس بيشترين  و دهدمي تحت تاثير قرار

شان دادند شکي ن در  .[00]مقدار کاهش را در اثر تنش خ

با بارش ستتاالنه مرتع کل  يدولتبر رابطه تژوهشتتي موخر 

دماه با بارش اسفن مرتع کل يدتولو بر ارت ان  داشتتاکيد 

 صحه گ اشت،و بارش فصل رشد  ،شروع فصل رشديعني 

 يدتول يزانبارش فصتتتل رشتتتد را در م يتاهم يجهنت ينا

توان گفت مي .]0[ دهديعرصتتۀ مراتع نشتتان م ياهانگ

ي هادستتتترستتتي به آب مهترين خواهش اکولوژيک گونه

 .ماشک در مراتع نيمه استپي است

مل مهم ديهر را ياز مي عا تامين نشتتتدن ن به  توان 

له ظهور اولين برگ ستتتاده  به مرح حرارتي الزم، مربون 

ابتداي مراحل رشتتد جوانه با وجود رطوبت  دانستتت که در

صد جوانه شاهده مي هاکافي خاک روند کاهش در   شتدم

نه  تس از .[00] يابي گو غه نيز،  Vicia erviliaارز در مرا

 .[5] شدهمين نتيجه گزارش 

ب رکاري در اراضتتتي  کشتتتت تاييزه اين گونه به روش

هاي مورد آزمايش مرتعي نيمه استپي نس ت به ساير روش

شي در مرتع و همچنين کشت بهاره آن ي برتر يعني ب ر تا

در منطقه آبستترد دماوند  Vicia villosaکشتتت گونه  دارد.

 .]00[نيز، در فصل تاييز عملکرد بيشتري داشت 

مان بلوک يا ه  را هاعدم وجود اختالف بين تکرار 

توان به يکنواختي عوامل موثر بر رشد و نمو گياهان در مي

مانند شتترايط اقليمي بستتترکاشتتت و ها هر يک از بلوک

. همچنين شتترايط اقليمي [01] داشتتت، مربون دانستتت

صد جوانه  شد تا اختالف معني داري بين در  شابه باعث  م

سال زنده مانيو  زني شاهده هادر  سي گياه م ي مورد برر

س ت  شي ن شود. يکي از عوامل مهم موفقيت کمتر ب ر تا ن

کاشتتتت مربون دانستتتت  توان به عمقمي به ب ر کاري را

اي علوفه چنانچه در تحقيقي بر روي ستتته گونه ماشتتتک

(Vicia narbonensis velox67, Vicia dasycarpa kouhak, 

Vicia sativa ) شت شرايط ديم منطقه مراغه عمق کا در 

اي ماشتتتک ي علوفههاستتتانتي متر را براي گونه 9-01

کود تاشي  تژوهشي ديهر دست .[1] مناسب برآورد کردند

ستفاده از گاو آهن برگردان شت بهاره را و ب ر با ا دار در ک

با کمترين عملکرد در کشتتتت مخلون  به عنوان تيماري 

شک بهاره رقم مراغه معرفي کردند شاهدات طي  .[5] ما م

مراحل اجراي آزمايش حاکي استتتت تغ يه حشتتترات و 

در روش  و الشتت رگ ترندگان از ب ور بدون توشتتش خاک

 ب ر تاشتتي وامل مهم کاهش کارايي روشب ر تاشتتي از ع

 نس ت به روش ب ر کاري است.

که بطوري ،کاري و ب ر تاشيب راگر اصالح مراتع با روش 

در ستتتطح  مختلف از جمله گندميان، مرتعيي هاکه گونه
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ند را بدانيم؛ ، زمين حضتتتور دار نوعي کشتتتتت مخلون 

مويد آن استتت که کشتتت  [01، 00]ي متعددي هاتژوهش

شه يا و ،س ز مخلون ماش شک گل خو  ]00[ با ذرت ايما

موجب افزايش عملکرد و  ]1[و يا جو  ،خانواده گندميان از

  توان اين نتايج را به کشتتتمي ل ا. شتتودمي کيفيت علوفه

تاشتتتي در مرتع نيز تعميم داد و نتيجه  ب ر ب ر  کاري و 

و  هعلوف در مرتع باعث افزايش توليد هاگرفت کشتتت لهوم

 گياهان خانواده گندميان در ترکيب شتتتيميايي تروتئين

مهمترين دليل براي انتخاب کشتتت مخلون،  خواهد شتتد.

مزيت عملکرد استتت که با ج ب بيشتتتر منابع نستت ت به 

م با ه هاکشت خال  مخصوصا زماني که بقوالت و گرامينه

 .[09 ،01 ،9] شوند همراه استمي کشت

در مناطق گرمسيري  ماشک ژنوتيپ تنجشي در تژوه

و اثر متقابل ستتتال در منطقه و  گرفتمورد بررستتتي قرار 

در ستتتال را براي عملکرد  هاژنوتيپهمچنين اثر متقابل 

نه اعالم  علوفه تر و عملکرد به ع ارتي ديهر [0]دشتتتدا  .

توان با توجه به مورد بررسي در آزمايش را مي يهاژنوتيپ

 توصتتيه نمود تغييرات جزيي شتترايط مناطق گرمستتيري

ي هواشناسي ها. عالوه براين که با بهره گيري از داده[01]

شت آينده ميو تيش صل ک توان اقدام بيني آب و هواي ف

شرايط آب و هوايي تيش بيني  ارقام به انتخاب سب با  منا

ستفاده کرد. شت  شده ا شکجنس ل ا مدير برنامه ک  ما

شناسي ي ههارويداد بيني انواعتيش تواند در صورتمي وا

مناستتب را انتخاب کند. چنانچه افزايش دما احتمال  ارقام

تعجيل در تاريخ کشتتت و  ،ي بهارههابروز دارد، در کشتتت

و کاهش عملکرد  زودرس از خستتتارات ارقاماستتتتفاده از 

بارشاحتمالي مي با  هد. اگر آب و هواي مطلوب  ي هاکا

ياد يانهينز قامتيش بيني شتتتود از  تر از م با عملکرد  ار

شود. ستفاده  شتر و دير رس ا شات  بي صورتي که آزماي در 

و مقاومت به تنش  زراعي هامربون به شتتناستتايي ويژگي

شکي شود، هاراي اکوتيپب ،خ ستاني انجام  شک گل ي ما

شرايط اقليمي و  سب با  صيه انتخاب اکوتيپ منا برنامه تو

 خواهد بود. مديريت زراعي فصل آتي قابل اجرا

اي را علوفهتحقيقات انجام شتتده بر ماشتتک  اگر نتايج

(Vicia villosa)  ،را به ماشک گلستاني قابل تعميم بدانيم

مار وانيلين براي مي نهدر خير أتتوان از تي ب ور جوا زني 

  ۀماد .روز استفاده کرد 01تا  01ماشک گلستاني به ميزان 

. بدين ترتيب [09] استاکاليپتوس  ۀعصارجايهزين ديهر 

ستاني را در علفزارمي شک گل س ت  هاتوان ما تا حداکتر ن

شت و عالوه براين 51 صد کا شت  ،در صيه براي ک اين تو

  ها نيز کاربرد دارد.زارديمدر جو همراه با ها ماشکمخلون 

نتايج کشتتت مخلون چاودار و ماشتتک معمولي نشتتان داد 

دار هدايت الکتريکي معنيحضتتتور اين گياهان به کاهش 

 [.01] شودميخاک منجر 

يد به منظور افزايش تول اصالح مراتع فقير و خيلي فقير

هاي ديمزارو همچنين ي دام چراعلوفه و کاهش فشتتتار 

 ومؤثر با روش ب رکاري  براي بازيابي توان خاک بازدهکم

  ياهانگ ،ييقتحق يجبر استتتاس نتا. ]01[ کارآمد استتتت

 و يتژئوف يت،تروف يستتتيزشتتکلبا صتتفات و  ستتالهيک

 ياهانگ ياند، ولشتتتخم مقاوم يبدر مقابل تخر داريزومر

 اهانيي( و گکريپتوفيتيهم يت،کامف يت،فانروف(چندساله 

راست و تاج توشش گسترده دارند در  اييشهر يستمکه س

بدين ترتيب  .]09[ انداز شخم حساس يناش يبمقابل تخر

صالح مراتع با  شي مزيت عدم ب رهاي ب رکاري و روشا تا

به شتتتخم  ياز  يت مرتع را از ن ند و مصتتتون زمين را دار

د بايبه دن ال دارد.  ،هاي تابعي شتتخم ستتطح زمينتخريب

ناطق  هان م يا به منظور استتتتقرار گ که  جه داشتتتت  تو

به مدت يک يا دو سال از چرا مصون بايد کاري شده مرتع

 .]01 [بمانند

نشان  هاي مورد بررسيسالنتايج حاصل از کشت در 

ستتازگاني محل بومهاي مشتتابه با شتترايط رويشتتهاهداد در 

ستپي نيمه آزمايش که مراتع متر  0511 بيش از با ارتفاعا

ماشک گونۀ ميليمتر است،  051حداقل  ۀساالنو بارندگي 

رکاري ب  روش اصالح مراتع بهقابل توصيه براي  گلستاني

ه براعت آبي و کشت ديم همچنين زو  بوده در فصل تاييز

 اين گونه در منطقه امکان دارد. توليد علوفه منظور
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