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 فرميس   آتريپلكس لنتي  فاصله كاشت و نوع هرس بر توليد علوفه گونهتاثير
 در استان يزد

 
  ۲ و عباسعلي سندگل۱*ميبدي ناصر باغستاني

 ، ايراناستاديار پژوهش مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد ۱
 ، ايران تهرانعها و مرات استاديار پژوهش مؤسسه تحقيقات جنگل ۲

 )۲۶/۲/۸۵: ، تاريخ تصويب۲۲/۱۲/٨٣: اريخ دريافتت(

 

 چكيده

هاي واجد شرايط  هاي تحقيقاتي در عرصه  ازجمله اولويت،فرميس تعيين فاصله كاشت و نحوه مناسب برداشت گونه آتريپلكس لنتي

  كوه   هكتار در حاشيه كوير سياه٥/٤وسعت  اي به  محدوده١٣٧١همين انگيزه در بهار  به. آيد حساب مي كاري در اراضي بياباني به بوته

، ٢هاي دوبار خرد شده با تيمارهاي اصلي فواصل كاشت  اين پژوهش درقالب طرح آماري كرت. دشكاري  يزد انتخاب و در آن بوته استان

 ٤٠، ٢٠تفاع  ار هرس از بر، ساله، تيمارهاي فرعي فرعي سطوح برش هرس كف ساله و سه  متري، تيمارهاي فرعي هرس هر ساله، دو٦ و ٤

 آغاز و مطابق با ١٣٧٢برداشت و توزين علوفه توليدي پس از مرحله استقرار در پاييز . دشمتري با تيمار بدون هرس اجرا  سانتي٦٠و 

صل نتايج نشان داد كه بين توليد تجمعي علوفه خشك تيمارهاي آزمايشي فوا.  استمرار يافته است١٣٨٠شده تا پايان سال  بيني برنامه پيش

هاي هرس  بين تيمارهاي دوره.  متري حاصل آمده است٢و حداكثر آن در فاصله كاشت ) P<0.10( وجود داردیدار كاشت اختالف معني

 یدار ده و بين آنها اختالف معنيشتر   تيمارهاي ارتفاع برش در اواخر دوره آزمايش مشخصیاهاثر. شود داري ديده نمي اختالف معني

 متقابل فواصل یاهدر بررسي اثر. استمتري  سانتي٦٠لق به تيمار ارتفاع برش باالترين توليد تجمعي متع ).P<0.01(ده استکربروز 

رين ميزان توليد تجمعي را شتي ب، متري٢متري در فاصله كاشت سانتي٦٠تيمار هرساله از ارتفاع هاي هرس و ارتفاعات برش،  كاشت، دوره

 . ده استشار آزمايشي برتر در اين پژوهش معرفي عنوان تيم ده و بهکرطي دوره آزمايش كسب 
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 ... فاصله کاشت و نوع هرس بر توليد ريثات                                                         ۵۴۶

 قدمهم

با مبدا سنس  ي فرميس  و كانيلنت   آتريپلكسدو گونه
د و در برنامه شدن به ايران وارد ١٣٤٢  سال در ،خارجي
گسترش . شك و بياباني كشور قرار گرفتند مراتع خیاحيا

زرند ساوه، قزوين و , كشت آنها در آغاز از شهرهاي تهران
به ديگر مناطق مختلف كشور شروع و سپس اطراف قم 

ه به كشت اين گياهان مناطقي ك). ١٨(گسترش يافته است
هاي متنوع از نظر اقليم و خاك   با ويژگي،اختصاص يافت
هاي  مين دليل سازگاري آنها در عرصهه به، مواجه بوده

. ده استشمنابع طبيعي كشور بسيار متفاوت گزارش 
هاي مثبت توليد  ضمن برشمردن ويژگي) ١٨(موسوي اقدم

ز بودن در خوشخوراكي، ارزش غذايي فراوان و سرسب, علوفه
ها را  سازگار در اراضي شور و  اين گونه, بيشتر ايام سال

 ١٠وي بيش از . كند فقير و باتالقي كشور معرفي مي
هاي منابع طبيعي كشور را واجد  ميليون هكتار از عرصه
اظهار  بنابر. كند ها معرفي مي شرايط كشت اين گونه

شده  دهاي يا  متوسط توليد در هر هكتار از عرصه،نامبرده
دارد كه در  اعالم مي) ١٦(كوثر .استاي   واحد علوفه١٥٠٠
بخش سيالب در دشت گربايگان محيطي بهتر براي رشد  اثر

.  فراهم آمده است A.lentiformisو نمو گياهان از جمله 
 ٤توليد ساالنه گياهان در اين عرصه با فاصله كاشت  وي

بيني  متري را افزون بر يك تن ماده خشك درهكتار پيش
 . دکن مي

  با  A.canescens و  A.lentiformisكشت دو گونه
ي گلداني درحاشيه كوير چاه افضل اردكان ها نهالمعدود 

نتايج تجربي اوليه، برتري گونه ). ٣(د ش آغاز ١٣٦٥در سال 
سنس نشان داد و در كشت گسترده  لنتي فرميس را بر كاني

 اين گياهان فاصله كاشت. دشمنطقه از اين گونه استفاده 
و  رهبر.  متر انتخاب شده است٥در عرصه مذكور 

 گونه آتريپلكس بومي ٨در بررسي سازگاري ) ١٢(همكاران
و   A.lentiformisاز جمله دو گونه(و خارجي

A.canescens ( سال ٨ گونه ديگر شورپسند كه طي ٦و 
دارند كه چهار گونه  طول انجاميد، اعالم مي هب

A.Lentiformis، A.numularia، A.bunburyana    و
Nitraria schoberi توانايي استقرار و تحمل شرايط 

 ،هاي موفق در بين گونه. محيطي در اين منطقه را دارند
 در مرتبه  A.lentiformisگياه و ميزان رويش گونه ابعاد

 .اول قرار دارد
 در رشد و گسترش اين گياهان نقش برداري نوع بهره
 ماهه چرا در دوتاخير ) ٢٣(همكاران  پرايس و .ارداساسي د

سنس  اوايل فصل رشد را براي بقاي گياه آتريپلكس كاني
 هاي  دارند كه بوته نامبردگان اعالم مي. دانند ضروري مي

هاي زيادتري نسبت به گياهان تحت حفاظت  شده تركه چرا
هاي  در بررسي اثر شدت) ٢٠(ابوـ ديا و دراز. ندکن توليد مي

 ارتفاع قطع A.numularia توليد گونه مختلف هرس بر
 سانتيمتر را به ترتيب موجب كاهش و ٤٠كمتر و بيشتر از 

در تحقيق ديگري بر . دارند افزايش توليد علوفه اعالم مي
 بين دو ارتفاع ،گونه در عربستان سعودي روي همين

 ٥٠ سانتيمتري، توليد تيمار آزمايشي ٥٠ و٢٥برش
آلدون و كاوازوس ). ١٩(تتر بوده اس سانتيمتري مطلوب

 Atriplexدارند كه هرس گونه  اعالم مي) ٢١(
Canescens سانتيمتري، با كاهش توليد ١٠ در ارتفاع 
.  و نابودي بيشتر گياهان را در بر دارداستعلوفه همراه 

كنند كه قطع گونه  گزارش مي) ٢٢(بوزيد و پاپاناستاسيس
Atriplex halimus  را در اواخر  در ماه مي، كاهش توليد

همراه دارد، ليكن درصد پروتئين علوفه افزايش و   بهژوئن
 .يابد نسبت ساقه درعلوفه كاهش مي

برداري صحيح در   كه بهرهدهد  نشان میبندي نتايج جمع
اشكال هرس يا چراي مستقيم دام به افزايش توليد علوفه 

ميزان برداشت مجاز به سرشت گياهان و . انجامد گياهان مي
مين انگيزه در اين بررسي به ه به. رويشگاه آنها بستگي دارد

 هرس و گزينش بهينه دوره هرس، ارتفاع برش و هایاثر
 Atriplex lentiformis گونههعلوففاصله كاشت بر توليد 

نتايج . در حاشيه كوير چاه افضل اردكان پرداخته شده است
هاي استان و مناطق مشابه آن  اين پژوهش در حواشي كوير
 .استدر سطح كشور قابل تعميم 

 

 ها مواد و روش

  بررسیمشخصات منطقه مورد 

اين پژوهش در محدوده اراضي حاشيه كوير سياه كوه با 
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 دقيقه طول شرقي و ٥٢ درجه و٥٣عرافيايي مختصات ج
اراضي .  دقيقه عرض شمالي اجرا شده است٢٨درجه و   ٣٢

 اردكان واقع ‐پست مذكور در انتهاي حوزه آبخيز دشت يزد
    كليه. است متر ٩٥٠شده و ارتفاع آن از سطح دريا 

زميني در نهايت به اين  هاي سطحي، زيرقشري و زير جريان
رفولوژي جزء پاليا ود و از نظر ژئومنشو منطقه سرازير مي

 گذشته  سال١١متوسط بارندگي در). ٥(دشو محسوب مي
وسط دماي مت. متر بوده است ميلي٥٧برابر ) ١٣٧١ ‐٨٢(

ترتيب گراد، حداكثر مطلق دما به  درجه سانتي٥/١٩ساالنه 
منطقه  اين. استگراد سانتي   درجه‐١٤ و ٤٨برابر 
ه در رديف قلمرو اقليمي بياباني بندي اقليمي آمبرژ درطبقه

 ). ١٠(گيرد معتدل قرار مي
 و  است فقير،پوشش گياهي در حواشي محل اجراي طرح

) Seidlitzia rosmarinus(جامعه اصلي را اشنان 
دهد كه درصد پوشش آن با توجه به شرايط  تشكيل مي

طح خاك، با افزايش شوري س. خاك منطقه  متفاوت است
 حذف شده و به منطقه طور تقريب بهگياهان مذكور نيز 

سطح عمده كوير ). ٤(دشو عاري از پوشش گياهي ختم مي
 و استكوه با اين ويژگي و تقريباً فاقد پوشش گياهي  سياه

 . ده استش بررسي در اين مكان انتخاب موردعرصه 
 

 روش بررسي

      هاي دوبار  پژوهش در قالب طرح آماري كرت اين
تيمارهاي . دشاجرا ) ١٣٧١ ‐٨٠(سال ١٠شده به مدت  خرد

 كه است متر ٦و ٤، ٢ها با مقادير  اصلي، فواصل كشت بوته
با توجه به فواصل كاشت مورد نظر، تراكم نهال به ترتيب 

تيمارهاي فرعي، . است اصله در هكتار ٢٧٨ و ٦٢٥، ٢٥٠٠
ساله و  هاي هرس شامل هرس هرساله، دوساله و سه دوره

طوح برش شامل هرس تيمارهاي فرعي فرعي س
 سانتيمتري با ٦٠و ٤٠، ٢٠، هرس از ارتفاع )بر كف(كامل

 تيمار ٤٥ ،در مجموع. ندهست) شاهد(تيمار بدون هرس
منظور  به. شدآزمايشي با سه تكرار در اين طرح بررسي 

تسهيل در كاشت نهال و امكان آبرساني يكنواخت در كل 
هاي  اريافته براي كليه تيم محدوده طرح، سطوح تخصيص
 تعداد گياهان رو اين از. آزمايشي برابر منظور شده است

شده در تيمارهاي آزمايشي فواصل كاشت متفاوت  كاشته
    اصله نهال متعلق به فاصله كاشت ١٠بوده و حداقل آن 

وسعت حدود  اي به اي طرح عرصهقبل از اجر. است متري ٦
كاشت بستر . دشهكتار انتخاب و با سيم خاردار محصور ٥/٤

 سانتيمتر خاك سطحي و ايجاد جوي در هر ٢٥با برداشت 
شوي آنها با يك نوبت آبياري در  ورديف كاشت و شست

ي مذكور در زمان ها نهال. دش مهيا ١٣٧١اواخر فروردين 
 سانتيمتر ٤٠ ‐ ٣٠ ماهه و ارتفاع آنها بين٧انتقال به عرصه 

 ١٣٧١ماه  ارديبهشت ي گلداني در دومها نهال كاشت .بود
اولين آبياري بالفاصله .  و طي يك هفته اتمام يافت شدآغاز

شيوه فارويي و محدود  آبياري به. بعد از كاشت انجام گرفت
 نوبت ٩ ماه  در مجموع اول بود و تا اواخر مهربه سال 

 . آبياري انجام شد
ها  آورد توليد علوفه خشك، مصادف با زمان  هرس بوته بر

تيمار هرساله طي دوره . دش آغاز ١٣٧٢يز سال يدر پا
 ٣ساله   نوبت و تيمار سه٤ نوبت، تيمار دو ساله ٩آزمايش 

هاي شاهد همجوار با هر  بوته. ندشدنوبت قطع و توزين 
 در سال آخر اجراي طرح قطع و توزين فقطتيمار آزمايشي 

ها، از   برآورد توليد علوفه، قبل از هرس بوتهبرای. شدند
     هر تيمار آزمايشي سه بوته مجموع گياهان موجود در 

آوري و   سبز سه گياه جمع طور تصادفي انتخاب و علوفه هب
پس از خشك شدن در هواي آزاد، توزين و متوسط توليد 

سپس با توجه به . علوفه خشك در هر بوته مشخص شد
هاي زنده در آن تيمار آزمايشي و محاسبه تراكم  تعداد بوته

يد علوفه خشك در هكتار آن  تولقدارموجود در هكتار، م
ها، توليد  بديهي است از جمع توليد دوره. شد دوره محاسبه 

دست  هتجمعي هر تيمار آزمايشي در طول اجراي طرح ب
هاي توليد تجمعي علوفه تيمارهاي آزمايشي در  داده. آيد مي
به ) سال نهم( سال اول و در سال پايان اجراي طرح ٦

ها براساس  ليل آماري دادهتجزيه و تح. شدتفكيك بررسي 
در .  انجام شدSAS.12افزار   در محيط نرم١ GLMبرنامه 

منظور مقايسه ميانگين  دار بود، به مواردي كه اثر تيمار معني
 .تيمارها از آزمون دانكن استفاده شد

                                                 
‐۱  General Linier Model 
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 نتايج

هاي ميانگين توليد تجمعي  نتايج تجزيه واريانس داده
علوفه خشك گياهان در تيمارهاي آزمايشي مختلف در دو 

 .ده استش درج ۲و ۱دوره شش و نه ساله درجداول 
ها و نتايج مقايسه  تجزيه واريانس داده، ۱به استناد جدول 

 اساس آزمون دانكن، بين توليد تجمعي علوفه ها بر ميانگين
         خشك گياهان در تيمارهاي آزمايشي فواصل كاشت

دار   متري طي دوره شش ساله اول اختالف معني۶و ۴، ۲
 ۱۲۶۲۸حداكثر توليد با مقدار  ).P<0.10(دارد وجود

  است متري رخ داده۲كيلوگرم در هكتار در فاصله كاشت 
 كيلوگرم ۵۳۰۸ متري با توليد ۶كه با مقدار فاصله كاشت 

توليد  در  فاصله . دهد ن ميدار نشا ر اختالف معنيدر هكتا
 كه   است  كيلو گرم در هكتار بوده۷۸۱۰ ، متري۴كاشت 

داري   متري اختالف معني۶و ۲با مقادير  فاصله كاشت 
 وجود یدار بين تيمارهاي دور هرس اختالف معني. ندارد

 هاي هرس هر ساله، دوساله و سه دوره ).P<0.05(ندارد  

 ۸۲۹۷ و ۸۷۲۳،  ۸۷۲۵ترتيب توليد تجمعي  ساله به
بين تيمارهاي ارتفاع برش . اند كيلوگرم در هكتار را دارا بوده

مقادير توليد  ).P<0.05( وجود نداردیدار نيز اختالف معني
، ۹۱۳۱ترتيب هبر ب  و كف ۲۰، ۴۰، ۶۰تجمعي هرس از ارتفاع

. است كيلوگرم در هكتار۷۵۳۹ و ۸۷۸۸، ۸۸۷۰

 
  )١٣٧٧( در سال ششم ) غير از شاهد(هاي توليد كل علوفه خشك گياهان در تيمارهاي آزمايشي مختلف ه واريانس داده تجزي‐۱جدول 

 منابع تغييرات
درجه 
آزادي

مجموع 
 مربعات

ميانگين 
 مربعات

F محاسبه 
 شده

سطح احتمال 
 داري معني

 ٣٠٠٩/٠ ٦٥/١ ١٣٧٣٢٥٦٩١ ٢٧٤٦٥١٣٨١ ٢ بلوك
 ٠٦٢٩/٠ ٩٧/٥ ٤٩٨٣٨٢٠٩٩ ٩٩٦٧٦٤١٩٨ ٢ فاصله كاشت
 ٩١٨٦/٠ ٠٩/٠ ٢١٩٢٨٢٨ ٤٣٨٥٦٥٧ ٢ دوره هرس
 ٣٥١١/٠ ١١/١ ١٣٦٣١٦٥٥ ٤٠٨٩٤٩٦٦ ٣ نوع هرس

 ١٧٩١/٠ ٨٨/١ ٤٨١٨١٧٦٠ ١٩٢٧٢٧٠٣٩ ٤ دوره هرس ×فاصله كاشت 
 ٦٤٧٢/٠ ٧٠/٠ ٨٦١٣٦٧٥ ٥١٦٨٢٠٥١ ٦ نوع هرس ×فاصله كاشت 
 ١٣٠١/٠ ٧٤/١ ٢١٢٤٠٠٤٧ ١٢٧٤٤٠٢٨٣ ٦ نوع هرس× دوره هرس 

 ٢٦٢٥/٠ ٢٧/١ ١٥٥٤٠٢٩٢ ١٨٦٤٨٣٥٠٧ ١٢ رسهنوع × دوره هرس  ×فاصله كاشت 
 ٠٠٠٢/٠ ٨٢/٦ ٨٣٤٢٦٢٢٣ ٣٣٣٧٠٤٨٩٤ ٤ خطاي فاصله كاشت
 ٠٣٢٥/٠ ١٠/٢ ٢٥٦٥٤٦٧٨ ٣٠٧٨٥٦١٣٨ ١٢ خطاي دوره هرس
   ١٢٢٢٦٤٣٦ ٦٦٠٢٢٧٥٤٨ ٥٤ خطاي نوع هرس

 
 نتايج مقايسه ها و  تجزيه واريانس داده،۲به استناد جدول 

ها براساس آزمون دانكن، بين توليد تجمعي علوفه  ميانگين
خشك گياهان در تيمارهاي آزمايشي فواصل كاشت طي 

 وجود دارد یدار ساله اجراي طرح اختالف معني۹دوره 
)P<0.10 .( كيلوگرم در ۱۰۸۱۵حداكثر توليد با مقدار 

فاصله  متري رخ داده كه با مقدار ۲هكتار در فاصله كاشت 
 كيلوگرم در هكتار اختالف ۴۵۹۷ متري با توليد ۶كاشت 

 متري با ۴توليد در فاصله كاشت . دهد  نشان ميیدار معني
 متري ۶و ۲ كيلوگرم در هكتار با مقادير فاصله كاشت ۶۶۶۶

بين تيمارهاي دور هرس اختالف . داري ندارد اختالف معني
هرس هاي  دوره). P<0.05(شود  نمي داري ديده معني

، ۷۵۸۹ساله به ترتيب توليد تجمعي  هرساله، دوساله و سه
 هایاثر. اند  كيلوگرم در هكتار را دارا بوده۷۰۹۱ و ۷۳۹۹

        تر   ساله مشخص۹تيمارهاي ارتفاع برش در دوره 
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كه بين تيمارهاي ارتفاع برش اختالف  طوري هاست، ب دهش
ليد ترين تويشب). P<0.01( ده استکر بروز یدار معني

 ۹۹۰۰ سانتيمتري با مقدار ۶۰متعلق به تيمار ارتفاع برش 
بر و شاهد به   كه با تيمارهاي كفاستكيلوگرم در هكتار 

كيلوگرم در هكتار اختالف  ۸۷۰ و ۷۵۳۹ترتيب با مقادير 
 حداقل مقدار توليد مربوط به تيمار شاهد . ی دارددار معني

 یدار نياست كه با ديگر تيمارهاي آزمايشي اختالف مع
هاي ارتفاع برش   توليد تجمعي تيمارقدارم. دهد نشان مي

 كيلوگرم در ۹۴۱۱ و ۹۰۷۸ سانتيمتري به ترتيب ۴۰و ۲۰
 سانتيمتري در يك ۶۰ كه با مقدار ارتفاع برش استهكتار 

 .گيرند مي گروه قرار

 
  )١٣٨٠(يشي مختلف در سال نهم هاي توليد كل علوفه خشك گياهان در تيمارهاي آزما  تجزيه واريانس داده‐٢جدول 

 منابع تغييرات
درجه 
 آزادي

مجموع 
 مربعات

ميانگين 
 مربعات

F 
محاسبه 
 شده

سطح 
احتمال 

 داري معني
 ٣١٢٧/٠ ١٢٣٧٤٠٩٧١٥٨/١ ٢٤٧٤٨١٩٤١ ٢ بلوك

 ٠٦٦٦/٠ ٤٥١١٤٦٦٥١٧٥/٥ ٩٠٢٢٩٣٣٠٢ ٢ فاصله كاشت
 ٨٨٠٣/٠ ١٣/٠ ٢٨٣٩٨٧١ ٥٦٧٩٧٤٣ ٢ دوره هرس
 ٠٠٠١/٠ ١٥٠٥٦٥٢٤٢١٣٧٦٤١٣١٠٥٣٧/٢٩ ٤ نوع هرس

 ١٨٦٩/٠ ٨٤/١ ٤٠٤٣٦٢٨٣ ١٦١٧٤٥١٣١ ٤ دوره هرس×فاصله كاشت 
 ٠٠٦٣/٠ ٩٧/٢ ٣٨٠٢٣٨٧٨ ٣٠٤١٩١٠٢١ ٨ نوع هرس×فاصله كاشت 
 ١٨٢٦/٠ ٤٧/١ ١٨٨٦٣٥٧٦ ١٥٠٩٠٨٦١١ ٨ نوع هرس× دوره هرس 

 ٢٣١٤/٠ ٢٨/١ ١٦٤٥٠٦٠٩ ٢٦٣٢٠٩٧٣٧ ١٦ نوع هرس× دوره هرس ×فاصله كاشت 
 ٠٠٠٣/٠ ١٣/٦ ٧٨٤٩٧٦١٥ ٣١٣٩٩٠٤٥٨ ٤ خطاي فاصله كاشت
 ٠٨٠٣/٠ ٧٢/١ ٢٢٠٣١٣٤٧ ٢٦٤٣٧٦١٥٨ ١٢ خطاي دوره هرس
   ١٢٨١٤٨٢٦ ٩٢٢٦٦٧٥٠٢ ٧٢ خطاي نوع هرس

 
هاي توليد كل علوفه خشك طي  نتايج مقايسه ميانگين

 بررسي در جدول موردساله تيمارهاي آزمايشي  دوره شش
ترين مقدار علوفه خشك توليدي در يش ب.ارائه شده است  ۳

 سانتيمتري، در ۶۰تيمار آزمايشي هرس هرساله از ارتفاع 
كيلوگرم در ۲۱۱۹۰ متري با مقدار ۲محدوده فاصله كاشت 

 با تيمار آزمايشي ارتفاع فقطهكتار حاصل شده است كه 

 سانتيمتري در دوره و فاصله كاشت مشابه  با مقدار ۴۰
. استدار  تار فاقد اختالف معني كيلوگرم در هك۱۷۸۸۰

بر در محدوده  حداقل توليد در تيمار هرس هرساله كف
 كيلوگرم در هكتار ۲۸۲۸ متري با مقدار ۶فاصله كاشت 

 . شده استحاصل
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 )١٣٧٧(١سال ششمدر ) غير از شاهد( در تيمارهاي آزمايشي مختلف) كيلوگرم در هكتار(هاي توليد كل علوفه خشك  مقايسه ميانگين‐٣ جدول

فاصله  نوع هرس

 كاشت
 دوره هرس

 سانتيمتري٦٠ سانتيمتري٤٠ سانتيمتري٢٠ كف بر

 ٢١١٩٠ a ١٧٨٨٠ ab ١٢١٧٠ b.e c.g٩٢٨٢  هر ساله

 ٩٢٥٣ c.g ١٣٠٣٠ b.d ١٣٣٧٠ bc ١٣٠٢٠ b.d دو ساله

٢
ري
 مت

 ١٠٩١٠ c.f ١٠٨٢٠ c.f ١٠٧٥٠ c.f ٩٨٦٠ c.g سه ساله 

 ٦٠٩٣ d.g ٦٠٢٥ d.g ٨٩١٨ c.g ٥٣٨١ e.g هر ساله

 ٨٩٤٨ c.g ٧٧١٤ c.g ٨٢٤٧ c.g ٧١٦٠ c.g دو ساله

٤
ي
تر
 م

 ٦٧٥١ c.g ٩٣٩٠ c.g ٩٢٣٢ c.g ٩٨٦٥ c.g سه ساله 

 ٧٥٠٣ c.g ٣١٠٧ g ٤٣٢٠ fg ٢٨٢٨ g هر ساله

 ٦٢٢٤ d.g ٤٨٢١ fg ٤٢٦٨ fg ٣٥١٧ g دو ساله

٦
ي
تر
 م

 ٥٣٠٣ e.g ٧٠٤٤ c.g ٧٨١٣ c.g ٦٩٤٣ c.g سه ساله 
 درضمن  . درصد است٥دار بر اساس آزمون دانكن در سطح  هاي تيمارهاي آزمايشي بيانگر نبود اختالف معني حروف مشابه بر روي مقادير ميانگين

 .است» تا«معني  درج نقطه در بين حروف به
 

 ساله اجراي طرح در ۹ها طي دوره  نتايج مقايسه ميانگين
 ۶۰رس هرساله ارتفاع تيمارهاي ه. ده استش درج ۴جدول 

 متري با  ۲ سانتيمتري در محدوده فاصله كاشت ۴۰و 
 كيلوگرم در ۱۸۷۶۰ و ۲۳۴۸۰ترين مقادير توليد كل يشب

دار نسبت به ديگر تيمارهاي  هكتار و با اختالف معني
 بوده عنوان تيمارهاي آزمايشي برتر ه همچنان ب،آزمايشي
يز مشابه دوره شده ن ترين تيمار هرس  ناموفقهمچنين. است
بر در   ساله برروي تيمار آزمايشي هرس هر ساله كف۶

شده   متري با توليد تجمعي كسب۶محدوده فاصله كاشت 
 كيلوگرم درهكتار ۲۸۲۸ سالگي با مقدار ۶در همان دوره 
ترين توليد علوفه نشده، کم تيمارهاي هرس. رخ داده است

را خشك قابل مصرف دام را در سال آخر اجراي طرح دا
 و ۶۰۲بودند، كه حداقل و حداكثر آنها با متوسط مقادير

  ۶و ۴ كيلوگرم در هكتار به ترتيب در فواصل كاشت ۱۰۶۷
       توليد اين تيمار در فاصله كاشت. متري رخ داده است

 .استهكتار   كيلوگرم در۹۴۰متري برابر  ۲
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 )١٣٨٠(١در تيمارهاي آزمايشي مختلف در سال نهم) كيلوگرم در هكتار(هاي توليد كل علوفه خشك  نگين مقايسه ميا‐٤ جدول

 نوع هرس
 دوره هرس فاصله كاشت

 شاهدسانتيمتري٦٠سانتيمتري٤٠سانتيمتري٢٠ بر كف

 ٨٩٦ mn ٢٣٤٨٠ a ١٨٧٦٠ ab ١٢٥١٠ b.f c.j٩٢٨٢ هر ساله

 ١١٥٧ l.n ١٠٠٤٠ c.j ١٤١٤٠ bc ١٣٦٧٠ b.d b.e١٣٠٢٠ دو ساله

٢
ي
تر
 م

 ٧٦٨ mn ١١٦٢٠ c.h ١١٨٤٠ c.g ١١٢٠٠ c.i ٩٨٦٠ c.j سه ساله 

 ٧٢٠ mn ٦٥٥٩ d.n ٦٤١٥ e.n ١٠٠١٠ c.j ٥٣٨١ f.n هر ساله

 ٦٨٠ mn ٩٥٠٩ c.j ٨١٠١ c.l ٨٣٧١ c.k ٧١٦٠ c.n دو ساله

٤
ي
تر
 م

 ٤٠٥ n ٧٥٣٤ c.n ٩٩٣٥ c.j ٩٣٤٩ c.j ٩٨٦٧ c.j سه ساله 

 ٩٥٧ l.n ٨١٣٧ c.l ٣٤٧٧ j.n ٤٤٣٠ h.n ٢٨٢٨ j.n هر ساله

 ١٢١٥ k.n ٦٥٣٥ d.n ٤٩٤٥ g.n ٤٣١٢ i.n ٣٥١٧ j.n دو ساله

٦
ري
 مت

 ١٠٢٩ l.n ٥٦٨٥ f.n ٧٠٩٥ c.n ٧٨٥٥ c.m ٦٩٤٣ c.n سه ساله 
 درضمن  .است درصد ٥مون دانكن در سطح دار بر اساس آز  اختالف معنينبودهاي تيمارهاي آزمايشي بيانگر  حروف مشابه بر روي مقادير ميانگين

 .است» تا«معني  درج نقطه در بين حروف به

هاي سال، كيلوگرم در هكتارؤ چهل سانتيمتر و شصت سانتيمتر غيره خوانا مي باشد لطفا   در پرينت اين گراف واژه:توجه
 ترتيبي داده شود كه در چاپ اين اشكال وارد نشود

 
 . ارائه شده است۱ ي مختلف در طول اجراح طرح در شكلها سالشك در دو تيمار برتر طي روند تغييرات توليد علوفه خ
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 متري٢فريس در دو تيمار آزمايشي هرس هرساله با فاصله كاشت  شك گياه آتريپلكس لنتيخ روند تغييرات توليد  علوفه ‐١شكل

 )١٣٧٢‐٨٠هاي  طي سال( سانتيمتري ٦٠و ٤٠در دوسطح ارتفاع برش 
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 بحث

 در اراضي حاشيه كوير Atriplex lentiformisكشت گونه 
اين گونه . ده استش آغاز ۱۳۶۵چاه افضل اردكان از سال 

عنوان گونه  هات سازگاري گياهان مرتعي منطقه بتحقيقدر 
 Atriplex كه همراه با چهار گونه ديگر  شدهبرتر معرفي

numularia  و Atriplex bunbaryana وNitraria schoberi  
در گسترش پوشش ) ۵ (Seidlitzia rosmarinus و ) ۱۲ ، ۶(

وضعيت . استگياهي و توليد علوفه در منطقه قابل توصيه 
فيزيكي و شيميايي خاك عرصه در گسترش اين گونه نقش 

خاك با شوري كمتر از ) ۱( اختصاصي و برزگري. دارد مهمي
 كسب توليد اقتصادي  دسي زيمنس بر متر را براي۲۰

فرميس در  آتريپلكس لنتي. نددرکآتريپلكس مساعد اعالم 
زيمنس بر متر باشد، با   دسي۲۳محيطي كه شوري آن 

 ،با اين حال). ۱۷(شود   درصد محصول مواجه مي۵۰كاهش 
 دسي ۶۰استقرار اوليه اين گونه در محيط گلخانه تا شوري 

). ۱۱(است زيمنس بر متر نيز با موفقيت گزارش شده 
شده  هرچند نتايج اين گزارش با شوري بستر كاشت آماده

، ولي به استناد استافضل اردكان نزديك  در منطقه چاه
اي  و مؤسسه هسته) ۱( اختصاصي و برزگريهای گزارش

 نظر به، )۱۷(آباد پاكستان  كشاورزي و بيولوژي فضيل
هاي داراي خاك با شوري كمتر از منطقه  رسد در عرصه مي
. تر خواهد شد  بررسي، رشد ساالنه گياهان افزونمورد
گيري قطعي مستلزم تحقيقات بيشتري در اين زمينه  نتيجه

 .خواهد بود
 ۶ و ۴، ۲شده در فواصل هاي كاشته  توليد علوفه بوتهقدارم

 و مقادير آنها با كاهش فاصله كاشت بودهمتري متفاوت 
ا به رطوبت ه  بوتهیدر اين عرصه اتكا. فزوني يافته است
 تغذيه سفره آبي باالي منطقه راه از اغلبخاكي است كه 

برداشت بيش از اندازه، بيالن آبي عرصه را . دشو تأمين مي
توجه به . گذارد منفي و بر رشد و گسترش گياهان تأثير مي

گيري اين گونه  كار هسطح سفره آب زير زميني عرصه در ب
عرصه ) ۱(رزگري  اختصاصي و ب،در اين راستا. ضروري است

دارند كه سفره آب  مناسب را در مناطقي اعالم مي
 پناه علوي.  متر باشد۷ ‐۳زيرزميني سطح االرض در عمق 

زميني موقتي و  دارد چنانچه سفره آب زير اظهار مي) ۱۴(

اي باشد كه در فصل خشك از بين برود، براي  گونه هيا ب
قرار اوليه ، هر چند به استيستاستقرار اين گياه مناسب ن

 زيرا پس از تخليه آب موقت، گياه با .اين گياه كمك كند
تأثير منفي . دشرو خواهد  همشكل كمبود آب مورد نياز رو ب

فرميس در  افت سفره بر رشد و شادابي گونه آتريپلكس لنتي
شده يد يآباد اصفهان نيز تا شده حبيب كاري منطقه بوته

اي  ديدهبراي جلوگيري از وقوع چنين پ). ۲(است
اي و با فواصل  صورت لكه هاي متراكم، ولي به كاري بوته

ها  تعيين فواصل بين لكه. دشو مشخص از يكديگر توصيه مي
پس از بررسي نياز آبي اين گياهان و با در نظر گرفتن بيالن 

مديريت كاشت، . شد آبي ورودي به منطقه ميسر خواهد
    تر و  نبرداري در واحدهاي كوچك آسا نگهداري و بهره

 . هزينه خواهد بود كم
 تأثيري كاهنده ،ساله اعمال هرس هر ساله، دوساله يا سه

.  بر توليد تجمعي علوفه نگذاشته استیدار يا افزايشي معني
برداري قرار  مورد بهرهيز سال دوم يشده در پا ي غرسها نهال

. رسد  مينظر به و زمان استقرار براي آنها كافي گرفته است
دارد كه  اعالم مي) ۱۸( يد اين موضوع موسوي اقدميدر تا

 و پس از استآتريپلكس در اوايل رشد به چرا حساس 
 ۱استقرار كامل كه بسته به شرايط اقليم و خاك زماني بين 

در شرايط .  قابل برداشت خواهند بود، سال الزم دارد۳الي 
 مورد و در دامنه تيمارهاي آزمايشي بررسیمنطقه مورد 

  هستند ماهه قابل برداشت۱۸شده  هاي كاشته  بوتهبررسي،
برداري قرار  توانند مورد بهره و به دنبال آن هرساله مي

 در Atriplex canescensتوصيه برداشت هر ساله گونه . گيرند
شده استان خراسان در همين راستا  كاري هاي بوته عرصه

برداشت . قرار گرفته است) ۹(مورد تاكيد توكلي و فرهنگي
موثر و سودمند يك نوبت درسال در نتايج تحقيق باغستاني 

 و در Seidlitzia rosmarinusبر روي گونه ) ۵(ميبدي 
  Eurotia ceratoidesدر گونه) ۱۳(گزارش زارع و همكاران 

 .    ده استشنيز مكتوب 
 توليد ساالنه و توليد قداراي بر م  ويژههای اثر،ارتفاع برش

.  بررسي گذاشته استموردساله  ۹تجمعي علوفه در دوره 
آزمايشي  تيمار توليد در قدار ساله اول بيشترين م۶در

 دـوليـر تـاديـد و مقـمتري حاصل آمي سانت۶۰ارتفاع برش 
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تجمعي علوفه اين دوره با افزايش سطح برش در 
بر رابطه معكوس   و كف٢٠، ٤٠تيمارهاي آزمايشي ارتفاع 

 توليد علوفه تيمار شاهد قداردر اين مقطع زماني م. دارد
و در مقايسه  هگيري نشد لحاظ ادامه پژوهش اندازه به

ي ها سال توليد تجمعي در قدارم. دشها منظور ن ميانگين
بمراتب بيش از  )ي اول و دومها سال در هبويژ(اوليه
در اين شرايط با افزايش . ي پس از آن بوده استها سال

     علوفه قدارم) بر در تيمار كف بويژه(سطح برش
بنابراين درصد تلفات . ه استشده فزوني يافت آوري جمع

توليد  ،  با)بر  در تيمار كفبخصوص(حاصل از شدت برش 
   ل اول تا حدودي جبران شده و  آنها در يكي دو سازياد
داري بين   ساله اول تفاوت معني٦مين دليل در دوره ه به

 ساله ٩در دوره . ده استکرتيمارهاي آزمايشي بروز ن
    ترين مقدار توليد درمجموع تيمارهاي يشهمچنان ب

 سانتيمتري است و در ٦٠شده متعلق به تيمار ارتفاع  هرس
. ده استکر بروز یدار تالف معنيبر اخ اين زمان با تيمار كف

بر اضافه نشده  در سه ساله آخر به توليد علوفه گياهان كف
 رويش قداركاهش سطوح برش بر م كه با حالي است، در

   مجدد و توليد تجمعي علوفه ديگر تيمارهاي آزمايشي
بنابراين در اين پژوهش تيمار . شده افزوده شده است هرس

 سانتيمتري در مرتبه اول و ٦٠آزمايشي هرس از ارتفاع 
. گيرد  سانتيمتري در مرتبه دوم قرار مي٤٠برش از ارتفاع 

 هایطي بررسي اثر) ٢٠(ديا و دراز  ‐در همين راستا ابو
 ، تيمار هرس Atriplex numulariaبرش بر توليد گونه 

گونه مؤثر   سانتيمتر را در افزايش توليد اين٤٠بيش از 
 بر روي همين گونه درعربستان در تحقيق ديگري. دانند مي

 ٥٠سعودي، توليد تيمار آزمايشي هرس از ارتفاع 
آلدون و ). ١٩(ده استش تر گزارش سانتيمتري مطلوب

 Atriplexدارند كه هرس گونه  اعالم مي) ٢١(كاوازوس 
canescens سانتيمتري با كاهش توليد ١٠ در ارتفاع 
. ر بر دارد و نابودي بيشتر گياهان را داستعلوفه همراه 

رشد و  در بررسي اثر هرس بر) ٩(توكلي و فرهنگي 
 در Atriplex canescensهاي گونه  كاري سرسبزي بوته

 درصد ٦٠ند كه با قطع شتدا  اعالم ،دشت سلم آباد بيرجند
شاخه و برگ ضمن حفظ توليد، حيات گياهان ادامه  

 درصد به رشد و توليد آنها صدمه ٩٠يابد، ولي برداشت  مي
، طي بررسي دو شيوه برش مذکوردر تضاد با نتايج . زند يم

هاي با گونه  كاري  سانتيمتري روي بوته٢٠ و٦٠از ارتفاع
Atriplex halimus در استان خوزستان به برتري تيمار 

بري به  كف). ١٨(  سانتيمتري اشاره شده است٢٠ارتفاع 
 Seidlitziaافزايش رشد و شادابي گياهان مسن

rosmarinusو Haloxylon aphyllum انجامد مي  
هاي  نوع هرس و چگونگي رشد مجدد درگونه). ٥،٧(

 بنابراين ،يستمختلف و در رويشگاهاي متفاوت يكسان ن
 Atriplex سانتيمتري بر روي گونه٦٠هرس از ارتفاع 

lentiformisافضل اردكان و مناطق   در حاشيه كوير چاه
ر خارج از اين مشابه آن در سطح كشور قابل توصيه  و د

 . استي ديگري نياز ها پژوهشحوزه به 
هاي هرس و   متقابل فواصل كاشت، دورههایدر بررسي اثر

 سانتيمتري ٦٠ارتفاعات برش، تيمار هرس هرساله از ارتفاع 
 توليد تجمعي را  مقدارترينيش متري ب٢در فاصله كاشت 

 و تنها با تيمار  استدهکرطي دوره اين پژوهش كسب 
 سانتيمتري در همين فاصله ٤٠ ساله از ارتفاع هرس هر

در بين اين ). ٤  و٣جداول (داري ندارد كاشت اختالف معني
 سانتيمتري در فاصله ٦٠دو تيمار، هرس هرساله از ارتفاع 

 سانتيمتري آن به دليل ٤٠ متري نسبت به ارتفاع ٢كاشت 
 رويش در آخرين قدارتوليد تجمعي بيشتر و باالتر بودن م

عنوان تيمار برتر معرفي  هب) ١٣٨٠(اجراي پژوهش سال 
ها   ساله بوته١٠شده دوره  توليد تجمعي برداشت. دشو مي

دوره (١٣٧١در اين تيمار آزمايشي، با لحاظ توليد سال 
، و )٣جدول (گرم درهكتار  كيلو٢٣٤٨٠برابر ) استقرار گياه

 ٢٣٤٨بر اين اساس متوسط ساالنه علوفه قابل دسترس آن 
اين مقدار علوفه با برآورد . رم در هكتار خواهد بودكيلوگ

  Atriplexكاري با گونه توليد علوفه قابل برداشت در بوته
halimusكيلوگرم ٢٥٠٠ قدار در استان خوزستان كه به م

در اولين سال . است نزديك ،)١٨(در هكتار گزارش شده
 علوفه خشك قدارم) ها  سالگي بوته٢مصادف با (برداري بهره
  كيلوگرم در هكتار بوده است٥٦٦٥بل برداشت برابر قا
      با كسب اين مقدار علوفه، حد بهربرداري). ١شكل(

 Atriplexهاي دوساله شده بر روي بوته انجام
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lentiformis درصد خواهد بود٦٣ بررسي مورد منطقه . 
كاري  شده بر روي بوته اين ضريب با حد برداشت مجاز اعالم

آباد  سلم  در دشت Atriplex canescensبا گونه
 قداربا گذشت زمان پيوسته از م. مطابقت دارد) ٩(بيرجند

 طوري هب شود، توليد علوفه قابل برداشت گياهان كاسته مي

مقدار توليد ) ١٣٨٠(كه در آخرين سال اجراي اين پژوهش
 كيلوگرم در هكتار تنزل ٤١٥ساالنه تيمار انتخابي نيز به 

 رويش ساالنه در اين سال نيز در اگرچه). ١شكل(يابد مي
مقايسه با توليد علوفه مراتع استپي استان يزد بيشتر است 

، ولي روند رو به نابودي در اين تيمار آزمايشي نيز )٨(
    ) ١٥(هرچند فروغيان و موسوي اقدم . مشهود است

دارند كه گياه آتريپلكس در صورت مراقبت كافي  اعالم مي
آورد  برداري خواهد بود، اما بر هره سال قابل ب١٥به مدت 
زيستي گياهان  ي آتي و تعيين سن ديرها سالتوليد در 

تحت مديريت پيشنهادي منوط به ادامه پژوهش در اين 

 .سايت تحقيقاتي است
هاي مثبت اين گونه گياهي، زادآوري   ويژگيوجود با

گيرد،   بررسي بندرت صورت ميموردطبيعي آنها در عرصه 
ها بدون  كاري مدت اين بوته استمرار حيات بلند رو اين از

. رسد نظر مي دخالت مستقيم در كشت مجدد آنها بعيد به
هاي مساعد  د كه كشت آتريپلكس در عرصهشو يادآوري مي
 ولي براي نگهداري و ،دهشزماني است كه آغاز  با جديت دير

در نتيجه . برداشت آنها چندان توجهي صورت نگرفته است
ده و شيد علوفه آن در سطوح وسيع بارز ناهميت تول

ها، از  هاي وسيع در اين عرصه درمقابل با بروز پژمردگي
اولويت استفاده در توسعه پايدار مناطق بياباني خارج شده 

جا دارد تا با استناد به نتايج اين پژوهش، رو  اين از. است
گيري از اين گياه با  نگاهي مجدد بر امكان گسترش و بهره
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Abstract 
Determining row spacing and the proper method of harvest of Atriplex lentiformis is a research 

priority in the regions where shrub cultivating in deserts is possible. For this reason, a site measuring 
4.5 ha in the margin of Kavir-e Siahkuh, Yazd Province, was chosen and was brought under the 
cultivation with the shrub. This research was carried out under the split split-plot scheme with 2, 4 and 
6 meter spaces between the rows of the main treatments. Concerning the sub-treatments, the shrubs 
were pruned at height of 0, 20, 40, 60 cm and no pruning (control) on annual, biennial and triennial 
bases. Harvesting and weighing forage began in fall 1993 and continued until late 2001 according to 
the schedule. Results showed that there was a significant difference (P<0.10) between the cumulated 
forage harvested in terms of spacing treatments, and maximum yield attained in when a two meter 
spacing was adopted between the rows. There is no significant difference in terms of pruning regime. 
The difference in pruning height produces more distinguished differences toward the end of the test 
period. Maximum forage production was found in the treatment with height 60 cm. examining 
interactions of row spacing, pruning regime and pruning height, the treatment with 60 cm height and 
two meter spacing that underwent annual pruning yielded maximum cumulative product during the test 
period and was introduced as the optimum treatment in this research.  
 
Key word: Atriplex lentiformis, Chahafzal of Yazd, Durations of pruning, Forage yield, Heights of 

pruning, Row spacing.   
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