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اثر تیمارهای حفظ رطوبت خاک بر استقرار اولیه نهال
گیاه آنغوزه Ferula foetida
 زکیه دستوری بیلندی؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتع داری ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد
 محمد فرزام*؛ استاد گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
آنغوزه یکی از گیاهان دارویی مهم در ایران استت  .به کارگیری راهکارهای موثر دراستترارار آن میتواند برای احیای اکوستتیمتترمهای
مناطق خشت و اتراتاد مردب بومی آن مدید با.تد .با توبه به اینکه تنش خشکی یکی از محدودی های اساسی در اسرارار گیاهان
مناطق خشت و نیهه خشت است در این پژوهش تاثیر انواع تیهارهای سنگچین سوپرباذب سوپرباذب با سنگچین و .اهد
برای که به ستز .تدن ب ر و استرارار نهان آنغوزه در حوزه آب ی زوبی کاخ واتع در بنوب استران خراسان رووی .هرسران
گناباد بررسی .د .آزمایش .امل تیهارهای حدظ رطوب (سنگچین سوپرباذب سنگچین با سوپرباذب) و کرتهای فرعی .امل
نوع تیهار ب ر (سرمادهی .ده یا .اهد) بود که در  03تکرار مورد ارزیابی ترار گرفرند .تیهارهای سوپرباذب با سنگچین و سنگچین
موبب کاهش دما و اف ایش رطوب خاک .تدند .تیهارهای حدظ رطوب دارای تعداد نهان سز .ده و اسراراریافره و ههچنین ارتداع
نهان بیشرری نمز به .اهد بودند .از بین تیهارهای حدظ رطوب نی تیهارهای سوپرباذب با سنگچین و سنگچین بویژه در تیهار
سترمادهی .تده عهرکرد بهرری دا.رند .با توبه به نرایآ آزمایش توهیه می.ود برای بهزود تولید و بهره وری آنغوزه بویژه در مواتع
خشتکمتالی از راهکارهای حدظ رطوب مانند ستوپرباذبها و یا مالچ ستنگ بهره الزب برده .ود و ههچنین برای غرزه بر خواب ب ر
آنغوزه و اف ایش می ان بوانهزنی آن تیهار سرمادهی مورد توبه ترار گیرد.
واژگان کلیدی :اهالح مرتع سرمادهی سوپرباذب گیاهان دارویی.
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Email: mjankju@um.ac.ir

53

 .1مقدمه
آنغوزه از مههررین گیاهان دارویی و هتتتنعری ایران
است که از تدیم االیاب درطب سنری کاربرد دا.ره و افراد
محری از عاتتتاره آن برای درمتان بیهاری های م ررف
استترداده میکردند ] .[53آنغوزه گیاهی اس ت که میتواند
ناش مههی در اتراتتاد مردب منطاه و کشتتور ایدا کند.
اگرچه آنغوزه در ایران فرآوری نهیگردد ولی سالیانه بیش
از  53تن آنغوزه به کشتتورهایی نظیر امارات مرحده عربی
تطر کوی اوکراین رومانی فرانمتته هند و غیره هتتادر
می.تتود ] .[51کا .ت آنغوزه عالوه بر ماتتر دارویی و
درمانی به حداظ از مراتع و اف ایش تولید و ا.تترغانزایی
نی که .تتتایانی میکند .گیاه آنغوزه امروزه به دلیل
بهرهبرداری بی رویه و غیر عرهی در رویشتتهاههای طزیعی
رو به اناراض میبا.د ازسویی دیهرکش این گیاه بدلیل
مشتکالت استاستی که در بوانهزنی و استرارار گیاه وبود
دارد محدود میبا.تتد ] .[53بوانهزنی ب ر و استترارار گیاه
در خاک از مراحل مهم و استتاستتی در چرخهی زندگی
گیتاهان استتت ] .[55با توبه به مادار کم بارندگی و
پراکنش نامناستتتب آن در ماهها و ستتتانهای م ررف و
ههچنین تعداد کم روزهای بارانی و طوالنی بودن دوره
خشتتکی ههراه با تز یر و تعرق زیاد که از عوامل مهم
محتدودکننتده استتترارار و ر.تتتد گونته های درخری و
درخرچهای در مناطق خشتت و بیابانی میبا.تتد نهان
کاری در .ترای دیم و احیاء رویشتهاههای طزیعی بمیار
مشکل اس  .بحرانیترین مرحره احیاء در مناطق خش و
بیابانی استتترارار گیاهان استت  .چون گیاهان بومی این
مناطق که در اثر بهرهبرداری نادرس ت و استترداده بیش از
حد از بین رفرهاند تادر به زادآوری بازسازی و اسرارار به
طور طزیعی در این مناطق نیمتتترند زیرا میکروکریهای
منطاه تغییر یافره و حاهتتر ی ی خاک نی کاهش یافره
اس .
روشهایی وبود دارند که میتوان آبهای باری در
ستتط مرتع را بهع آوری و در داخل چالهها .تتیارها یا
گودانهای کوچکی ذخیره کرد .در روشهای بهع آوری
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رواناب ب ر یا نهان گیاهان کا.ره .ده در چالهها .یارها
و یا گودانها رطوب بیشتترری نمتتز به مروستت کل
منطاه دریاف میکنند و .تان بیشرری را برای اسرارار
و باا خواهند دا.[54] .
گ ار.تتات بمتتیاری وبود دارند دان بر اینکه دما و
رطوب خاک تح تأثیر مالچ پا.تتی ترار میگیرند .مواد
پو.تتاننده م ررف عهرکرد خاص تغییر دما را مشتت
مینهتتاینتتد ] .[05متتالچهتتای م ررف احرهتتاالً بتتاع ت
تدتاوتهایی در دمای خاک می ان رطوب و کیدی و
کهی نور گمتتیل .تتده بازتاب .تتده یا ب ب .تتده
می.توند .این تداوتها به نوبه خود میتوانند ر.تد و نهو
کیدی میوه و مرابولیمتتم گیاهان را تح تأثیر ترار دهند
] .[55محااتان نریجه گرفرند که دمای خاک در هوای
گرب پ از مالچ پا.ی با سنهری ه خیری باال نیم ].[53
و رطوب خاک تح تیهارهای م ررف مالچ پا.تتتی به
.تتدت تح تأثیر ترکیب مواد مالچی مورد استترداده در
کارآزمایی ها بود ] .[05مالچهای ستتتنهی که استتترداده
می.تود .تامل ریگ .تن و ستنگهای ری اس که در
سط زمین ترار میگیرند و از تز یر رطوب و برند .دن
ری گرد بروگیری میکنند .این نوع مالچ دواب طوالنی دارد
و تج یهناپ یر استت  .استترداده از مالچ ستتنهری ه توستت
کشتاورزان در نواحی خش در کشورهای چین آرژانرین
پرو ایرتالیا آمریکا و نیوزیرند تدم طوالنی دارد ].[0
متالچ ستتتنهری ه بتا اف ایش ذخیره آب در خاک و کارایی
ماتتتر آب ختاک بتاعت بهزود کیدیت فی یکی خاک
می.تتود ] .[54مالچ تروهستتنگ باع می.تتود آب زمان
بیشتتترری داخل چالهها باتی بهاند و تز یر ستتتط خاک
کاهش یابد ] .[50ایجاد سنگچین در اطرا سط خاک
باع حدظ رطوب و کاهش دمای هوا می گردد .طزق
نرایآ تحایاات بنهرکاری در خاک منطاه مورد مطالعه
ههراه با اف ودن کود پوستتیده دامی (تیهار .تتاهد) و نی
بکارگیری مالچ کاهوکرش با ستتنگچین بر ستتط خاک
گودان کا.ت نریجه مثزری دا.ره و باع اف ایش رویش
نهانها .دهاند ].[53
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آزمتایشتتتات م رردی نشتتتان دادنتد که استتترداده از
ستتتوپرباذب به حدظ آب خاک و اف ایش عهرکرد گیاهان
که میکند .هیدروژن یا ستتوپرباذب مادهای ماتتنوعی
به .کل .زکه پریهری اس که با حدظ آب و مواد غ ایی
وتهن که به ر.د مطروب گیاه سزب کاهش اتال آب
و ه ینههای آبیاری می.تتود .استترداده از هیدروژنها فاتد
عوارض نامطروب برای انمتان گیاه و محی زیمت بوده و
تغییری در کیدی خاک و ارگانیممهای زنده خاک بوبود
نهیآورد .این پریهر در نهای بمتتره به نوع آن در خاک
توستت میکرو ارگانیمتتمها تج یه و به ترکیزات ستتازنده
.تتامل آمونیاک دی اکمتتیدکربن و آب بدون وتتایعات
ستهی تزدیل می.ود ] .[5هیدروژنها .زکههای پریهری
آبدوستتت همتتترند که پ از ب ب آب و تورب .تتتکل
هندست تی خود را حدظ کرده و در زمان نیاز گیاه منازض
.تتتده و آب و امالح کودی خود را در اخریار ریشتتته ترار
میدهند ] .[6کاربرد هیدروژنهای ستتوپر باذب در خاک
باع اف ایش عهرکرد گیاه و هرفه بویی در می ان مار
آب می.تود در نریجه کاربرد این ماده در مناطق خش
میتواند در اف ایش عهرکرد و اب اء گیاه موثر با.تتد].[50
ههچنین در بررستتتی عهرکرد گل استتتان و .تتتاخ
بردا.تتت بتابونته آلهانی تح رژیم های آبیاری و ماادیر
ستوپرباذب  A200اف ایش فاهره آبیاری به بیش از 533
میریمرر تز یر از تشر باع کاهش در عهرکرد آنیمون
.تد که کاربرد پریهر ستوپرباذب تا ستتط  503کیروگرب
در هکرار سزب بهزود عهرکرد گردید [.]55
اطالعات اولیه در رابطه با کا .و پرورش گیاه آنغوزه
 Ferula foetidaبمتیار کم است و در این تحایق سعی
.تده است اطالعاتی در رابطه با روشهایی برای اسرارار
این گیاه در طزیع فراهم .تتود تا بروانیم گامی موثر در
توستعه کا .این گیاه ارز.هند در آینده برداریم .در این
تحایق کا.تت ب ر آنغوزه با روشهایی مانند حدر چاله
استرداده از ستنگ چین در اطرا چاله و اسرداده از پودر
سوپرباذب انجاب .د که به حدظ رطوب خاک در اطرا
گیاه کا.ره .ده که میکند .کارآیی این روشها از نظر

ذخیره رطوبت خاک و که به استتترارار گیاه آنغوزه در
عرهتتههای طزیعی مورد بررستتی ترار گرفره استت  .نرایآ
این پژوهش میتوانتتد مورد استتتردتتاده برای توستتتعتته
رویشهاههای آنغوزه ترار گیرد .این مطالعه با هد بررسی
اثر تیهتارهای حدظ رطوب خاک بر استتترارار اولیه نهان
گیاه آنغوزه هورت گرفره اس .

 .2روششناسی
این پژوهش در بنوب خراسان رووی و ب ش کاخ
حوزه آب ی زوبی زیرحوزه نهونه در .تهرسران گناباد و
 01کیرومرری بنوب غربی .تتهر گناباد ابرا .تتد .ب ش
کاخ در ارتداع  5533مرر از سط دریا ترار دارد .کاخ
دارای آب و هوای نیهه خشت سترد میبا.تد .بر استتاس
دادههای بهعآوری .تتده در ستتانهای  5006تا 5034
.تهمتی مروس بارندگی ساالنه منطاه  546/4میریمرر
میبا.تد .مروس دمای ساالنه این منطاه در ههین دوره
آماری  54/5دربه ستانریگراد بوده اس و حداکثر دمای
ثز .تتتده  00/6دربه ستتتانریگراد و حداتل دمای ثز
.تتده  -55/0دربه ستتانریگراد میبا.تتد ]. .[55تتکل 5
موتعی منطاه مورد مطالعه را نشان میدهد ].[5
تیمارهای آزمایش :این پژوهش به هتتتورت کرتهای
خرد .تده در زمان بر پایه طرح کامالً تاتادفی انجاب .د.
کرتهای اهتتری .تتامل زمان نهونهبرداری (نهونهبرداری
اون ( )S1و نهونهبرداری دوب ( )S2کرتهای فرعی .تتامل
تیهتارهتای حدظ ختاک (.تتتاهد ( )Cستتتنگچین ()S
ستتتوپرباذب ( )Hستتتنگچین با ستتتوپرباذب ( )HSو
کرتهای فرعی .تتامل دو تیهار دمایی برای نههداری ب ر
در .ترای سترمادهی .تده ( )T1و .اهد ( )T0بود که در
 03تکرار مورد ارزیتتابی ترار گرفرنتتد .در مواردی کتته اثر
زمان گرفره نشتتتد کرتهای اهتتتری و کرتهای فرعی به
ترتیب .امل تیهارهای حدظ رطوب خاک و تیهار دمایی
بود.
اعمال تیمار بذر قبل از کاشت :در این پژوهش نیهی
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از ب رها تزل از کا .تح تیهار سرمادهی ترار گرف و
نیم دیهر ب رها بدون تیهار کش .د .اواس پایی 5030
نیهی از ب رهای آنغوزه به اعهان تیهار پیش سرمادهی
 54ستتاع در آب خیمتتانده .تتده و س ت ب رها داخل

ی چان با دمای  1دربه ستتتانری گراد داخل دستتترهان و
ست نایرون مشکی به مدت  6هدره ترار گرف  .ب رهای
.تاهد تزل از کا.ت به مدت  54ساع در آب خیمانده
.د.

شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه

روش اعهان تیهارها در طزیع  :دو گروه ب رهای تیهار
و ب رهای .تتاهد تح  4تیهار و  03تکرار (استترداده از
سوپرباذب اسرداده از سنگچین اسرداده از هر دو تیهار
ستنگ چین و ستوپرباذب و تیهار .اهد) به هورت کامال
تاادفی در طزیع کش گردید.
احداا ادالده ا کداشددت بذر :به استتترداده از
بارندگیهای فاتتل زممتتران در تاریخ  50دیماه 5030
 553چتاله به تطر  13و عهق  03ستتتانریمرر و به ههراه
دسر هایی در دو طر چاله به ذخیره آب باران حدر
گردید که محل کشتت حدودا از نظر .تتتیب و نوع خاک

یکمتتان بود .فاهتتره چالهها از یکدیهر  0مرر و باتتورت 0
ردیف  51تتایی ایجتاد گردیتد .در هر چتالته  53عدد ب ر
تیهار در سه راس و  53عدد ب ر .اهد در سه چپ
چاله کشتت گردید 4 .تیهار کا.تت (تیهار ستتنگچین
تیهار ستوپرباذب تیهار ستتنگ چین و سوپرباذب تیهار
کنررن یتا .تتتاهتد) هر کتداب در  03تکرار اعهان گردید.
کتا.تتت ب رها بدون آبیاری هتتتورت گرف و هیچ گونه
کوددهی انجاب نشد.
معرفی تیمارها :تیهار سوپر باذب ( 03 :)Hگرب سوپر
باذب در  0/1لیرر آب ری ره .تد و چند بار هم زده .تتد
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تا به طور کامل آب را ب ب کرده و مرورب .تتدند .س ت
بعد از  5-5/1ستتتاع با حجم ممتتتاوی خاک م رو و
داخل چاله کا .ری ره .د و ب ر داخل آن ترار گرف .
ستوپرباذب مورد استرداده در این آزمایش از .رک آتیه
انرژی تالش تهیته .تتتد .این ستتتوپربتاذب دارای اندازه
 03-533مش بود .تیهار ستتنگ چین ( :)Sبعد از کا.تت
بت رهتا  0یتا  4ستتتنتگ حتدودا به ابعاد 51 × 53 × 1
سانریمرر را طوری در اطرا سط خاک چاله ترار دادیم
که در ستتتاعات گرب روز روی ب رها ستتتایه بیندازد .تیهار
ستتنگ چین  +ستتوپر باذب ( :) HSاستترداده هه مان از
سوپر باذب و سنگ چین .تیهار .اهد ( :)Cکش ب ر در

.رای طزیعی
ارزیابی نهالها :از فروردین تتا اردیزهشتتت  5033در
ی بازه زمانی  50روزه پ از آغاز ستتتز .تتتدن ب رها
تعداد ب رهای ستتز .تتده در هر چاله به تدکی ب رهای
سرمادهی .ده و ب رهای .اهد بررسی و یاددا .گردید.
ارزیابی استترارار اولیه نهانها در اردیزهشتت  5033انجاب
.تتد .در هر مرحره ارزیابی عالوه بر تعداد گیاه زنده مانده
ارتداع برندترین نهان ستتتز .تتتده در هر چاله به تدکی
اندازهگیری و ثز .د .ارزیابی نهانها یکزار در فروردین و
یکزار در اردیزهش انجاب گش .

شکل  .2نمایی از مراحل مختلف آزمایش

ارزیدابی عوامدل مطیطی :انتدازه گیری اون از دما و
رطوب بوستیره دسترهاه رطوب سنآ و دماسنآ خاک در
 5آذرماه  5033در .تترای بدون بارندگی انجاب .تتد و
انتدازهگیری دوب دمتا و رطوبت ختاک در عهق  1تا53

ستتانریمرری ستتط خاک چاله و دما به وستتیره دستترهاه
دماسنآ خاک و رطوب خاک به روش وزنی در بهار5433
در  5روز تتتزتتل ( )5433/5/53و 0 )5433/5/51( 5
( )5433/5/53( 6 )5433/5/55و  )5433/5/50( 3روز
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بعد از دوره بارندگی می ان دما و رطوب خاک اندازهگیری
.تتتد .در این دوره بتارنتدگی بر استتتاس آمار ایمتتترهاه
ستتتینوپری هوا.تتتناستتتی دفرر آب ی داری حوزه زوبی
کتاخت در مجهوع 05/1میری مرر بتارندگی طی روزهای
 55تا  51اردیزهش ماه به وتوع پیوس  .برای اندازهگیری
دما و رطوب  1تکرار از هر تیهار مورد ارزیابی ترار گرف .
اندازهگیریها در دو فاتتتل مرداوت انجاب .تتتد تا کارآیی
تیهتارهتا در زمتان ابرتدای بوانته زنی بت ر در طزیع و
ههچنین زمان حداکثر رویش پایش .ود.
تجزیه ا تطلیل آماری دادهها :ابردا با آزمون Shapiro
نرمتتان بودن توزیع دادههتتا توستتت نرب اف ار SAS V9.1
بررستی .د .بعد از تج یه و تحریل دادهها ( )ANOVAبه

روش آنالی واریان دو طرفه ماایمتته میانهین تیهارهای
آزمایش با آزمون دانکن در سط اطهینان  %31در محی
نرباف ار  SAS V9.1انجاب گردید .نهودارها با استتترداده از
نرباف ار  Microsoft Office Excel 2010رسم .د.

 .3نتایج
 .331ارزیابی سبز شدن گیاه آنغوزه
اثرات ساده و برهمکنش تیهارهای حدظ رطوب و دما
بر تعداد و ارتداع آنغوزه معنیدار بود (بدون .)5

جاال  .1تجزیه ااریانس تاثیر تیمارهای حفظ رطوبت خاک ا دما بر تعااد ا ارتفاع نهال آنغوزه ()99/1/11
میانهین مربعات

منابع تغییرات ()S.O.V

دربه آزادی ()df

تیهار حدظ رطوب ()A

0

**0/556

خطای اهری

556

3/064

5/555

تیهار دمایی ()B

5

55/365

05/303

A×B

0

خطای کل

556

وریب تغییرات ()C.V %
** * و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سط ی

تعداد نهان

ارتداع نهان
*4/305

**

**

3/303

**

**

5/063

3/535

5/355

00/00

14/40

درهد معنیداری در سط  1درهد و عدب معنیداری میبا.ند.

ارزیابی ستتز .تتدن گیاه آنغوزه در فروردین ستتان اون
(.کل  )0نشان داد که در تیهار بدون سرمادهی بیشررین
تعداد ( )5/40نهان آنغوزه در تیهار ستتنگچین به دستت
آمتد و کهررین تعتداد نی مربو بته تیهارهای .تتتاهد و
ستوپرباذب+سنگ چین بود .در تیهار سرمادهی بیشررین
تعداد ( )5/0نهان آنغوزه به تیهار سوپرباذب  +سنگچین
اخراتاص دا .و کهررین مادار آنها نی در تیهار .اهد
بدس ت آمد .به طور کری در تهاب تیهارهای حدظ رطوب
تعداد آنغوزه در تیهار ستتترمادهی بیشتتترر از تیهار بدون
سرمادهی بود.
(.کل  )4برهمکنش تیهارهای حدظ رطوب و دما را

بر ارتدتتاع نهتتان آنغوزه نشتتتان میدهتد .در تیهتار بتتدون
سترمادهی بیشتررین ارتداع نهان های ستتز .ده در تیهار
ستنگچین ( 5/460ستانریمرر) مشتاهده .د و بین سایر
تیهارهای حدظ رطوب تداوت معنیداری وبود ندا.ت ت .
در تیهار ستترمادهی .تتده اگر چه تداوت معنیداری بین
تیهتتارهتتای حدظ رطوب ت وبود نتتدا.تتت امتتا تیهتتار
سوپرباذب  +سنگچین ( 5/50سانریمرر) نمز به بایه
دارای ارتداع بیشتتترری بود .بهطورکری در تهاب تیهارهای
حدظ رطوب ارتداع نهان در تیهار سترمادهی .ده بیشرر
از تیهار سرمادهی نشده بود.
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3
a
b
H

2

bc

c
de

S

1.5

d

HS

e

تعااد نهال سبز شاه

2.5

1

e

C

0.5
0
T0

T1
تیمار دمایی

شکل  .3برهمکنش تیمارهای حفظ رطوبت ا سرمادهی بر تعااد نهال آنغوزه (ارزیابی فراردین)
 =Hسوپرجاذب =S ،سنگاین =HS ،سوپرجاذب  +سنگاین =C ،شاها =T0 ،باان سرمادهی =T1 ،سرمادهی
ستونهای با حراف مشابه دارای تفاات معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح  1درصا نیستنا.

3.5

a
a

2.5
b

H

b

b

2
1.5

S
HS

1

C

ارتفاع نهال (سانتیمتر)

a

a

a

3

0.5
0
T0

T1
تیمار دمایی

شکل  .4برهمکنش تیمارهای حفظ رطوبت ا سرمادهی بر ارتفاع نهالهای سبز شاه آنغوزه (ارزیابی فراردین)
 =Hسوپرجاذب =S ،سنگاین =HS ،سوپرجاذب  +سنگاین =C ،شاها =T0 ،باان سرمادهی =T1 ،سرمادهی
ستونهای با حراف مشابه دارای تفاات معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح  1درصا نیستنا.

 .2.3ارزیابی استقرار اولیه نهال آنغوزه
اثرات ساده و برهمکنش تیهارهای حدظ رطوب و دما
بر تعتداد نهتان استتترارار یافره و ارتداع آنها معنیدار بود
(بدون .)5
برهمکنش تیهارهای حدظ رطوب و دما بر تعداد نهان

استتترارار یافره نی نشتتتان داد که در هر دو تیهار دمایی
بیشتتتررین و کهررین تعتداد نهتان بته ترتیتب مربو به
تیهارهای سوپرباذب  +سنگچین و .اهد بود (.کل .)6
بتتهطورکری در تهتتاب تیهتتارهتتای حدظ رطوب ت اخرال
معنی داری بین تیهتارهای ستتترمادهی از نظر تعداد نهان
اسرارار یافره وبود ندا. .
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جاال  .2تجزیه ااریانس تاثیر تیمارهای حفظ رطوبت خاک ا سرمادهی بر تعااد ا ارتفاع نهال آنغوزه ()99/2/12
میانهین مربعات

منابع تغییرات ()S.O.V

دربه آزادی ()df

تیهار حدظ رطوب ()A

0

**65/100

خطای اهری

556

3/340

3/516

تیهار دمایی ()B

5

3/355

3/505

**55/503

ns

ns

A×B

0

**54/300

**55/650

خطای کل

556

3/534

3/044

00/05

50/56

وریب تغییرات ()C.V %
**

تعداد نهان

ارتداع نهان

* و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سط ی

درهد معنیداری در سط  1درهد و عدب معنیداری میبا.ند.

(.تتتکل  )1نشتتتاندهنده برهمکنش تیهارهای حدظ
رطوب و دما بر ارتداع نهانهای اسرارار یافره آنغوزه اس .
مشتتتاهده می.تتتود که در تیهارهای بدون ستتترمادهی و
سترمادهی .تده بیشررین ارتداع نهان به ترتیب مربو به

تیهارهای ستنگچین ( 6/54ستتانریمرر) و ستتوپرباذب +
سنگچین ( 6/535سانریمرر) بود .در هر دو تیهار دمایی
نی تیهار .تتاهد ارتداع کهرری نمتتز به ستتایر تیهارهای
حدظ رطوب دا. .
8

a

7

a

c

5

H

4

S

3

HS
2

C

ارتفاع نهال (سانتیمتر)

b

b
b

b

b

6

1
0
T0

T1
تیمار دمایی

شکل  .1برهمکنش تیمارهای حفظ رطوبت ا سرمادهی بر ارتفاع نهال آنغوزه (ارزیابی اردیبهشت)
 =Hسوپرجاذب =S ،سنگاین =HS ،سوپرجاذب+سنگاین =C ،شاها =T0 ،باان سرمادهی =T1 ،سرمادهی
ستونهای با حراف مشابه دارای تفاات معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح  1درصا نیستنا.

در نهونهبرداری اون ( )S1در تیهار ستتترمادهی .تتتده
بیشررین تعداد نهان در سوپرباذب+سنگچین و در تیهار
بدون سرمادهی در سنگچین و در نهونهبرداری دوب ()S2
بتیشتتتررین تعتتداد نهتتان در هر دو تیهتتار دمتتایی در

سوپرباذب+سنگچین به دس آمد .بیشررین تعداد نهان
در ههته تیهارهای حدظ رطوب و دمایی در نهونه برداری
دوب تاریخ  33/5/55و بعد از مدت  553روز از زمان کش
ب ر به دس آمد .ههچنین در تهاب موارد تیهار سرمادهی
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دا.( .کل .)6

.تده تعداد نهان بیشرری نمز به تیهار بدون سرمادهی
a

a

4.5
4
b

cd

d

cd

3
2.5

e

S1

ef

ef

ef

2

fg

hi

gh
ij

ij

S2

تعااد نهال

bc

3.5

1.5
1
0.5
0

T0

T1
C

T0

T1

T1

HS

T0

T1

S

T0
H

تیمارهای آزمایش
شکل  .6برهمکنش تیمارهای حفظ رطوبت ا سرمادهی بر تعااد نهال سبز شاه.
عالیم ا اختصارات =H :سوپرجاذب =S ،سنگاین =HS ،سوپرجاذب+سنگاین =C ،شاها =T0 ،باان سرمادهی،
 =T1سرمادهی =S1 ،نمونهبرداری اال 92 ،راز پس از کشت بذر;  =S2نمونهبرداری دام 121 ،راز پس از کشت بذر.
ستونهای با حراف مشابه دارای تفاات معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح  1درصا نیستنا.

( 6دربه ستانریگراد) بود (.تکل  .)5بیشررین و کهررین
متیت ان رطتوب ت ختتاک نتتیت مربو بتته تیهتتارهتتای
ستتوپرباذب+ستتنگچین ( 55/00دربه ستتانریگراد) و
.اهد ( 5/06دربه سانریگراد) بود (.کل .)0

 .3.3اثرات تیمارها بر میکروکلیما در فصل سرد
براستاس ارزیابی اثرات تیهارها در فاتل سرد (آذرماه)
بیشتتتررین و کهررین دمتای ختاک بته ترتیتب مربو به
تیهارهای ستتنگچین ( 3/34دربه ستتانریگراد) و .تتاهد

b

8

c

6
4
2

دما ی خاک (درجه سانتیگراد)

a
b

10

0
C

HS

S

H

تیمارهای حفظ رطوبت
شکل -7تاثیر تیمارهای حفظ رطوبت بر دمای خاک
 =Hسوپرجاذب =S ،سنگاین =HS ،سوپرجاذب+سنگاین =C ،شاها
ستونهای با حراف مشابه دارای تفاات معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح  1درصا نیستنا.
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a
b
c

C

HS

S

رطوبت (درصا)

bc

16
14
12
10
8
6
4
2
0

H

تیمارهای حفظ رطوبت
شکل  -8تاثیر تیمارهای حفظ رطوبت بر میزان رطوبت خاک
 =Hسوپرجاذب =S ،سنگاین =HS ،سوپرجاذب+سنگاین =C ،شاها
ستونهای با حراف مشابه دارای تفاات معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح  1درصا نیستنا.

 .334اثرات تیمارها بر میکروکلیما در فصل رویش
ارزیابی اثرات تیهارها در اوج فاتتل رویش نهان آنغوزه
در اردیزهشتتت نشتتتان داد کته در تهاب تیهارهای حدظ
رطوبت دمتای ختاک تزتل از بارندگی باال بوده و پ از
بتارنتدگی دمتای خاک کاهش یاف و به تدریآ و به مرور

زمان دمای خاک دوباره اف ایش یاف  .بیشررین کاهش در
دمای خاک در تیهار سوپرباذب+سنگچین مشاهده .د.
بتتیشتتتترتتریتتن متتی ت ان رطتتوب ت ختتاک در تتتیتتهتتار
سوپرباذب+سنگچین و س تیهار سوپرباذب مشاهده
.د و کهررین می ان رطوب نی مربو به تیهار .اهد بود
(.کل .)3
25
20

S

15
HS
C

10

رطوبت (درصا)

H

5
0
زمان (راز)
شکل  -9رانا تغییرات رطوبت خاک تطت تاثیر تیمارهای آزمایش
 =Hسوپرجاذب =S ،سنگ این =HS ،سوپرجاذب+سنگ این =C ،شاها
عاد  -1رای مطور افقی نشان دهناه میزان رطوبت یک راز قبل از بارناگی ا اعااد  1،3،6ا  9نشان دهناه
میزان رطوبت در  1،3،6ا  9راز پس از بارناگی میباشا.
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دمای کهرری نمتز به تیهار .تتاهد دا.ترند (.تتکل -53
الف) .با توبه به .تکل ( -53ب) بیشررین و کهررین مادار
دمای خاک در  6روز پ از بارندگی به ترتیب در تیهارهای
.تاهد ( 56/0دربه ستانریگراد) و سوپرباذب+سنگ چین
( 51/30دربه سانریگراد) بدس آمد.

تهتاب تیهارهای حدظ رطوب می ان رطوب بیشتتترری
نمتز به تیهار .اهد دا.رند .کهررین مادار رطوب در 6
روز پ ت از بتتارنتتدگتتی بتته تتترتتتیتتب در تتتیتتهتتارهتتای
ستتوپرباذب+ستتنگچین ( 5/65درهتتد) و .تتاهد (0/31
درهتتد) به دستت آمد .تهاب تیهارهای حدظ رطوب می ان
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تیمارهای آزمایش

27
b

c

d

26
25.5
25
24.5

دما (درجه سانتیگراد)

a

26.5

24
C

HS

S

H

تیمارهای آزمایش
شکل  -11مقایسه میزان رطوبت (الف) ا دمای (ب) خاک در تیمارهای مختلف حفظ رطوبت ا شاها  6راز پس از اقوع بارناگی
 =Hسوپرجاذب =S ،سنگاین =HS ،سوپرجاذب  +سنگاین =C ،شاها

 .4بحث و نتیجهگیری
 .1.4تاثیر تیمار دمایی بر ویژگیهای آنغوزه
در نهونه برداری های انجاب .تتتده در آزمایش تیهار
سترمادهی .تده تعداد نهان ستز .تده و اسرارار یافره و
ههچنین ارتداع نهان بیشتترری را نمتتز به تیهار .تتاهد
نشان داد.
بت رهتای آنغوزه بتهعر خواب ب ر به ستتت ری بوانه

میزننتد و مدت زمان زیادی طون میکشتتتد تا بوانهزنی
آنها انجاب .تتتود ] .[1255در بررستتتی یاماچی و ههکاران
] [03گ ارش .تد که سترمای  4دربه سانریگراد موبب
اف ایش بیان ژن و تولید بیزرلی استتتید در ریشتتتهچه و
الیتته آلئورون می .تتتود .عریجتتان پور و ههکتتاران ] [0در
بتررستتتی تتیهتتارهتتای ستتترمتتادهی در .تتتکمتتتت
خواب ب ت ر و تحری ت بوانتته زنی ب ت ر گیتتاه و.تتتتاء
( )Dorema ammoniacumعمکرزاده و ههکاران ] [4در

03

متطتتالعتته دمتتاهتتای مطروب بوانتته زنی ب ت ر بتتاریجتته
( )Ferula gummosaو زنتتهتتویی و ههکتتاران ] [00در
آزمتتایش تعیین واکنش دمتتایی بت ر آنغوزه اثرات مثزت
سرمادهی را در بوانهزنی ب ر این گیاهان نشان دادند.

 .432اثر تیمارها بر میکروکلیما
در انتتدازه گیری دمتتا و رطوب ت در آذرمتتاه  5033و
.د که تیهار سنگچین نمز
اردیزهش  5433مش
به ستایر تیهارهای ستوپرباذب و ستوپرباذب+سنگچین
ستنگ چین رطوب کهرر و دمای بیشترری دا . .تیهار
ستتوپرباذب نمتتز به تیهار ستتوپرباذب+ستتنگچین
رطوب کهرر و دمای بیشتترری دا .ت و نمتتز به تیهار
ستتنگچین رطوب بیشتترر و دمای کهرری دا .ت  .تیهار
ستتوپرباذب+ستتنگچین نمتتز به ستتایر تیهارها رطوب
بیشتتترر و دمای کهرری دا.ت ت  .تیهار .تتتاهد در آذرماه
کهررین مادار دما و رطوب را نمتتتز به ستتتایر تیهارها
دا. .
بیشترر بودن دما در تیهار ستنگچین نمتتز به سایر
تیهتارهتا در آذرماه و بیشتتترر بودن رطوب آن در هر دو
نوب اندازهگیری نمتتز به تیهار .تتاهد میتواند نشتتان
دهد که ستتنگ به عنوان ی زیم ت پناه در دستتررس در
کا .گیاهان مرتعی میتواند از طریق تعدیل دمای خاک
و اف ایش رطوب خاک با اسرداده از رطوب موبود در هوا
باتورت .زنم و کاهش تز یر از سط خاک چاله کا.
مکانی امن ( )safe siteبرای ب ر کا.تتتره .تتتده و ر.تتتد
گیاهچه فراهم کند .اثرات مثز روش اسرداده از مالچهای
ستتنهی در کاهش ماتتر آب و حری کنررن .تتوری (در
خاکهای .تور) محی ریشتته به اثزات رستیده است در
گ .تتره از ستتنگهای ب رگ (مانند تروهستتنگ) استترداده
می.تتتد بتدین ترتیتب کته اطرا درخران مو یا میوه را
ستتتنتگ چین میکردنتد و بدین ترتیب هم تز یر آب را
کاهش میدادند و هم از رطوب موبود در هوا به هتتورت
.تزنم تا حدی اسرداده میکردند ] .[51مالچهای .نی و
سنهی در ب شهایی از چین بهطور گمررده مورد اسرداده
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ترار میگیرند .ستنگها در انواع ا.کان اندازه و رنگهای
م ررف در آمریکا به عنوان مالچ های ت ئینی استتترداده
می.تتوند و میتوانند تز یر را کاهش دهند .در مناطق
خشت مالچها میتوانند تز یر را به .دت کاهش دهند و
موبب حدظ رطوب خاک .تتتوند ] .[3مالچ ستتتنگ یا
تروهستتنگ ستتزب کاهش می ان تز یر از ستتط خاک و
کاهش روان آب و بهزود ندوذ آب در خاک و تعدیل دمای
خاک و حداظ از باروری خاک میگردد ].[50
ماتتتر هیتتدروژن منجر بتته تتأخیر  4تتا  1روزه در
پژمردگی بوانهها در ماایمه با تیهار .اهد گردید .مار
هیدروژن ههچنین رطوب تابل دسررس و اسرارار گیاه را
اف ایش داد ].[5
بنابراین با استرداده هه مان از تیهارهای سوپرباذب و
ستتتنتگچین میتوان از تتاثیر مثز هردو تیهار بر دما و
رطوب خاک در کا .گیاهان مرتعی بهره برد.

 .433اثر تیمارها بر استقرار نهال
نهونهبرداریهای م ررف طی آزمایش نشتتتان میدهد
کته تهاب تیهارهای حدظ رطوب دارای تعداد نهان ستتتز
.تتده و استترارار یافره و ههچنین ارتداع نهان بیشتترری
نمز به .اهد بودند.
تیهار ستتنگچین نمتتز به تیهارهای ستتوپرباذب و
.تاهد تعداد نهان و ارتداع نهان بیشرری دا . .ههچنین
در تیهار سترمادهی نشتده تاثیر تیهار ستنگچین بر سز
.دن ب ر آنغوزه بیشرر از سایر تیهارها بود ] .[53اسرداده
از روش مالچ یا پو.ش سنهی به پرورش نهان سیاهتاغ
در مناطق بیابانی با تز یر و تعرق بمتتیار .تتدید مناستتب
میبا.د ].[56
تیهار سوپرباذب نمز به تیهار .اهد موبب اف ایش
تعتداد نهتتان و ارتدتاع نهتتان آنغوزه در نهونتتهبرداریهتتای
م ررف آزمایش .تد اما نمز به دو تیهار سوپرباذب +
ستتتنگ چین و ستتتنگ چین کارآیی کهرری از این نظر
دا.ت  .دمای کهرر خاک در تیهار ستتوپرباذب نمز به
تیهار ستتتنگ چین و رطوب کهرر آن نمتتتز به تیهار
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سوپرباذب  +سنگ چین موبب .د که کارآیی آن نمز
به این دو تیهار کهرر با.تتتد .ستتتوپرباذب با بروگیری از
هتدر رفت آب موبب می.تتتود که آب مورد نیاز گیاه از
دستتررس آن خارج نشتتود و گیاه برواند در این .تترای به
ر.تد خود ادامه دهد. .ادمند و افکاری ] [56نشان دادند
کته کتاربرد ستتتوپربتاذب موبب اف ایش تحهل به تنش
خشکی در ارتاب م ررف لوبیا .د .هیدروژن یا سوپرباذب
با حدظ آب و مواد غ ایی وتتتهن که به ر.تتتد مطروب
گیتتاه ستتتزتتب کتتاهش اتال آب و ه ینتته هتتای آبیتتاری
می.تود] .[6نریجه کاربرد ستوپرباذب در مناطق خشت
میتواند در اف ایش عهرکرد و اب اء گیاه موثر با.تتد].[50
کاربرد ستوپرباذب موبب اف ایش  53/60درهدی آب در
خاک در ماایمتته با تیهار .تتاهد .تتد ] .[53در آزمایشتتی
دیهر بتتایه ینی  03درهتتتد از مواد بمتتترر در کشتتت
هیدروپونی با ستوپرباذب موبب  53درهد هرفهبویی
در ماتر آب و اف ایش  44درهتتدی کارآیی مار آب
گردید ] .[55اثر تیهار می ان ستتتوپرباذب بر ارتداع گیاه
نمتز به .تاهد در سط  1درهد تداوت معنیدار نشان
داد ].[50
نرایآ نهونهبرداریهای  33/5/51و  33/5/55نشان داد
که تیهار ترکیزی ستوپرباذب  +سنگ چین در اکثر موارد
به ویژه در تیهار سترمادهی .ده تعداد نهان و ارتداع نهان
بیشرری دا . .تاثیر تیهار ترکیزی سوپرباذب+سنگچین
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بر سز .دن ب ر آنغوزه در تیهار سرمادهی .ده و اسرارار
اولیه نهان آنغوزه در هردو تیهار دمایی (ستترمادهی.تتده و
.تاهد) بیشترر از سایر تیهارها بود .با توبه به این که این
تیهار م ایای هر دو تیهار ستتنگچین و ستتوپرباذب را با
هم دارد بنابراین کارآیی بیشرر آن تابل انرظار اس .
در این پژوهش مشتتتاهتده .تتتد کته تیهارهای حدظ
رطوب دارای تعداد نهان ستتتز .تتتده و استتترارار یافره و
ههچنین ارتداع نهان بیشتترری نمتتز به .تتاهد بودند .از
بتیتن تتتیتتهتتارهتتای حتتدتتظ رطتتوب ت نی تیهتتارهتتای
ستتتوپرباذب+ستتتنگچین و ستتتنگچین بویژه در تیهار
سترمادهی.ده عهرکرد بهرری از این نظر دا.رند .با توبه
به اینکه در نهونهبرداریهای انجاب .ده در آزمایش تیهار
ستترمادهی.تتده تعداد نهان ستتز .تتده و استترارار یافره و
ارتداع نهان بیشترری را نمتز به تیهار .اهد نشان داد و
در اولین آماربرداری تاثیر سرمادهی بر تعداد و ارتداع نهان
در ستط ی درهتد معنیدار بوده اس که نشان دهنده
اف ایش سترع بوانه زنی ب ر میبا.تد .توهتیه می.تود
برای بهزود تولیتتد و بهرهوری آنغوزه بویژه در ستتتانهتتای
خشتتت ستتتتالی از راهکتتارهتتای حدظ رطوب ت متتاننتتد
ستتتوپرباذبها و یا مالچ ستتتنگ بهره الزب برده .تتتود و
ههچنین برای غرزتته بر خواب بت ر آنغوزه و اف ایش می ان
بوانهزنی آن تیهار سرمادهی مورد توبه ترار گیرد.

References
[1] Abedi Koopaii, J. (2005). Effect of absorbent polymer on available water in different soils. 2 nd National Meeting on
)Watershed Management, Soil and Water Resources. Kerman university. pp. 1864-1871. (In Persian
[2] Akhter, J., Mahmood, K., Malik, K.A., Mardan, A., Ahmad M. and Iqbal, M.M. (2004). Effects of hydrogel
amendment on water storage of sandy loam and loam soils and seedling growth of barley, wheat and chickpea. Plant
Soil Environ. 50(10): 463-469.
[3] Alijanpour, B., Babakhanlu, P., Azhir, F. and Habibi, R. (2005). Determining the most suitable cooling period and
planting depth of Dorema ammoniacum. Research on Iranian Medicinal and Aromatic Plants. 21 (4): 535-517.
[4] Askarzadeh, M., Gholami, B. and Negari, A. (2003). Investigation of ecological characteristics and possibility of
cultivating Ferula gummosa a medicinal and industrial plant, under the in Mashhad climatic conditions. 4th Congress
of Horticultural Sciences, Tehran, https://civilica.com/doc/54420

5435  بهار5 هاره. 51 مرتع و آب ی داری مجره منابع طزیعی ایران دوره

05

[5] Baskin, J.M. and Baskin, C.C. (2004). Classification system for seed dormancy. Seed science Research. 14: 1–16.
[6] El-Hady, O.A. and Wanas, Sh.A. (2006). Water and fertilizer use efficiency by cucumber grown under stress on sandy
soil treated with acrylamide hydrogels. Applied Science Research, 2(12), 1293-1297.
[7] Eshghizade R. (2016). Report on monitoring project, statistics information on Kakhk twin watershed basins. General
Department of Natural Resources and Watershed Management, Mashhad, Khorasan Razavi. PP 112-171.
[8] Farahmand, H., Sarcheshmehpour, M., Safari, R. and Nazari, F. (2011). Reducing evaporation by applying mulches
in the urban green spaces. 11th National Seminar on Irrigation and Evaporation Reduction, Kerman, Iran, PP 76-81.
[9] Frezghi, H., Abay, N. and Yohannes, T. (2021). Effect of mulching and/or watering on soil moisture for growth and
survival of the transplanted tree seedlings in dry period. American Journal of Plant Sciences. 12: 221-233.
[10] Ghavampour, M.A., Kazemi, M.A., and Muslimi, M. (2015). The effect of thiourea in breaking dormancy and
stimulating seed germination of Ferula assa-foetida the rangeland species. 3rd National Conference on Agriculture
and Sustainable Natural Resources, Tehran, https://civilica.com/doc/416702
[11] Haghighattalab, A. and Behbahani, M. R. (2006). Model of water consumption optimization in hydroponic
greenhouses by using super absorbent polymer PR3005A. Proceedings of the 1 st Irrigation and Drainage Network
Management National Conference, May 4, Ahwaz, Iran. (In Persian).
[12] Huber, H., Stuefer, J.F. and Willems, J.H. (1996). Environmentally induced carry-over effects on seed production,
germination and seed performance in Bunium bulbocastanum. Flora. 191: 353-361.
[13] Jankju, M., and Atashgahi, Z. (2012). Comparison of species diversity under canopy of rangeland shrubs, rock or
straw mulches (Case study: North Khorasan Spring Rangelands). Rangeland, 6 (3): 198 -207.
[14] Jankju, Mohammad. (2009). Rangeland Improvement and Development. Jihad Daneshgahi Mashhad Publications,
240 pages.
[15] Khorsandi M. (2019). Ancient stone mulch for soil moisture and salinity management. https://www.tabrizkohan.ir/358/
[16] Matinkhah, S., Akbari, Z., and Nayel, M. (2013). Effects of rock mulching on reducing surface evaporation and
seedling viability. 1st International Conference on Land Ecology, Isfahan, https://civilica.com/doc/236336.
[17] Memari, M. (2020). Report on monitoring hydrology of twin watersheds in Kakhk. Archived in the Department of
Natural Resources and Watershed Management of Khorasan Razavi Province. PP 121-134.
[18] Mehraban, A. and Moradgholi, A. (2016). Effects of irrigation regime and superabsorbents on mung bean yield, 6th
Iranian National Cereals Conference, Agricultural Research and Training, Khorramabad. PP 11-121.
[19] Mokhizadeh,V., Meshki A., Ravanbakhsh A, Mollashahi M. and Kianian Golafshani, M. (2018). The effect of
different planting methods on the establishment and growth of Celtis caucasica species in Semnan. 2nd International
Conference and 3rd National Conference on Agriculture, Environment and Food Security, Jiroft,
https://civilica.com/doc/906674.
[20] Nachtergaele, J., Poesena, J. and Wesemael, B. (1998). Gravel mulching in vineyards of Southern Switzerland. Soil
and Tillage Research 46(1-2): 51-59
[21] Phillips, N., Drost, D., Varga, W. (2003). Chemical treatment enhanced seed germination in Perideridia gairdneri.
Acta Horticulture 618: 477-482.
[22] Pirzad, A., Fayyaz Moghaddam, A., Razban, M., and Raei, Y. (2012). The evaluation of dried flower, essential oil
yield and harvest index of Matricaria chamomilla L. under varying irrigation regimes and superabsorbent (A200)
treatments. Journal of Sustainable Agriculture Production Science 22(3): 85-99.
[23] Rahimi, F., Farzam, M., Dastourani, M. and Kashki, M. (2017). Effect of mulch treatments on soil temperature and
moisture in crescent ponds of rangeland catchment. 6th National Conference on Rainwater Catchment Systems,
Isfahan, https://civilica.com/doc/920959.
[24] Rostami, N. and Asghari, Sh. (2019). Effects of pebbles and poultry manure on moisture range with minimal
restrictions. 16th Iranian Soil Science Congress, Zanjan, https://civilica.com/doc/1027142
[25] Sefidkon, F. (2008). Strategic plan for medicinal plants research. Published by National Forest and Rangeland
Research Institute. Tehran, Iran, 345 p.

00

...اثر تیهارهای حدظ رطوب خاک بر اسرارار اولیه نهان گیاه آنغوزه

[26] Shadmand, H. and Afkari, A. (2018). Effect of application of superabsorbent polymer on some biochemical traits
and relative water content of bean cultivars under drought stress. Journal of Crop Physiology - Islamic Azad
University, Ahvaz Branch. 10 (39): 77-61.
[27] Shiow, Y.W., Gene, J.G., Mary, J.C. and Michael, J.K. (1998). Mulch types affect fruit quality and composition of
two Strawberry genotypes. Horticulture Science 33, 636–640.
[28] Tayari, A. and Hajipour, A. (2020). The effect of soil type, moisture content and the amount of superabsorbent material
on the corn plant height and leaf area. Iranian Journal of Irrigation and Water Engineering 10: (40): 181-190.
[29] Wu, L., Liu M. and Liang, R. (2008). Preparation and properties of a double-coated slow-release NPK compound
fertilizer with superabsorbent and water-retention. Bioresources Technology 99: 547-554.
[30] Yamauchi, Y., Ogawa, M., Kuwahara, A., Hanada, A., Kamiya,Y. and Yamaguchi, S. (2004). Activation of
gibberellin biosynthesis and response pathways by low temperature during imbibition of Arabidopsis thaliana seeds.
Plant Cell. 16: 367- 378.
[31] Yang, Y.M., Liu, X.J., Li, W.Q. and Li, C.Z. (2006). Effect of different mulch materials on winter wheat production
in desalinized soil in Heilonggang region of North China. J. Zhejiang Univ. Sci. B 7, 858–867.
[32] Ye, H., Chen, Z., Jia, T., Su, Q. and Su, S. (2021). Response of different organic mulch treatments on yield and
quality of Camellia oleifera. Agricultural Water Management 245, 106-116.
[33] Zangouyi, M., Parsa, S., Mahmoudi, S. and Jami Al-Ahmadi, M. (2012). Determination of cardinal seed germination
temperatures: Ferula assa- foetida. Journal of Plant Production Research. 19 (3): 202-193.

Accepted: 2021-12-05
Received: 2022-03-06

pp. 19-34

Effects of soil moisture conservation treatments on
the early establishment of Ferula foetida seedlings
 Zakiye Dastoori Bilondi; MSc Graduated on Rangeland Management, Department of Range and Watershed
Management, Ferdowsi University of Mashhad

 Mohammad Farzam*; Professor, Department of Range and Watershed Management, Ferdowsi University of
Mashhad

Abstract
Ferula foetida is one of the important medicinal plants in Iran. Applying effective solutions in its
establishment can be useful for reviving the ecosystems of arid areas and the economy of its
indigenous people. Due to the fact that drought stress is one of the main limitations in the
establishment of plants in arid and semi-arid regions, in this study the effect of various treatments
of crushed stone, superabsorbent, superabsorbent + crushed stone and control to help seed
germination and establishment of Ferula foetida seedlings in the field Kakhk couple watershed
located in the south of Khorasan Razavi province, Gonabad city, was studied. Experiments
included moisture retention treatments (china, superabsorbent, china and superabsorbent), and
subplots included the type of seed treatment (chilled or control) which were evaluated in 30
replications. Superabsorbent + porcelain and porcelain treatments reduced temperature and
increased soil moisture. Moisture retention treatments had a number of green and established
seedlings and also higher seedling height than the control. Among the moisture retention
treatments, superabsorbent + porcelain and porcelain treatments performed better, especially in
the chilled treatment. According to the test results, it is recommended to use moisture retention
solutions such as superabsorbents or rock mulch to improve the production and productivity of
Ferula foetida, especially in times of drought, and also to overcome the dormancy of
Ferula foetida seeds and increase its germination rate. To be placed.
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