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 هاي اثرات متقابل تنش رطوبتي با شدت و تكرار برداشت بر عملكرد گونه
 Atriplex lentiformis (Torr.) S. WatsوNitraria schoberi L.  

  
  4 حسن يگانه و3رضا وهابي، محمد2، شهره فاطمي*1مهدي بصيري

  
    23/1/89:  تاريخ پذيرش–   22/4/88: تاريخ دريافت

  

  چكيده
در شرايط معمـولي   Nitraria schoberiو   Atriplex lentiformisهاي ات حذف شاخ و برگ گونهمنظور بررسي اثر به

ها در فواصل زماني مختلف در سه سطح برداشت كم، متوسط و زيـاد بـا دو                   توليد بوته . شدو تنش رطوبتي، آزمايشي انجام      
صـورت فاكتوريـل    بهمورد نظر گونة بي در دو  حذف شاخ و برگ و حذف برگ با دو نوع آبياري معمولي و كم آ           ،نوع برداشت 

و توليـد گياهـان در      شـد   انجـام    برداشت   5در مجموع، از تيمارهاي مختلف      . دشدر قالب طرح بلوك كامل تصادفي بررسي        
بين نوع گونه، تيمار نوع برداشت و سطح برداشت در سـطح يـك              داد  نتايج نشان   . شدهاي مختلف تجزيه و تحليل        برداشت

همچنين اثرات متقابل بين گونه و نوع برداشت، گونه و سطح برداشت، نوع برداشت و               . داري وجود دارد  ف معني درصد اختال 
سطح برداشت، اثر متقابل گونه، آبياري و سطح برداشت و در نهايت بـين گونـه، نـوع برداشـت و سـطح برداشـت اخـتالف                           

ـ      ا هـا بيـانگر ايـن     اثـرات متقابـل عامـل     دار شـدن برخـي از         معني. وجود دارد  درصد   5داري در سطح     معني   ةسـت كـه گون
A. lentiformisة چراي سنگين را بهتر از گون N. schoberiهمچنين ،تر است كند و در شرايط تنش آبي مقاوم  تحمل مي 

توان گفت اگرچه عملكرد در هر دو گونه پس از برداشت دوم به سرعت كاهش يافته است، ولـي اثـرات متقابـل گونـه و                          مي
 موجب شده N. schoberi  گونةياري كاهش توليد بيشتري را در مراحل برداشت دوم به بعد در تيمار كم آبياري شده درآب

ها در برداشت متوسط در همـه مراحـل قطـع از ميـانگين توليـد بيـشتري                    دست آمده، عملكرد گونه    هبراساس نتايج ب  . است
هـا بعـد از برداشـت اول افـزايش و پـس از                عملكرد گونه مقدار  ن  در ضم . نسبت به سطح برداشت كم و زياد برخوردار است        

 بيشتر از A. lentiformis  گونةپروتئين قابل هضممقدار نتايج اين تحقيق براساس . هاي بعدي كاهش داشته است برداشت
N. schoberiاست .  

  
رجحـاني،    شـدت برداشـت، ارزش  ، توليـد، تـنش رطـوبتي،   Atriplex lentiformis  ،Nitraria schoberi:هاي كليـدي  واژه

  .پروتئين قابل هضم

                                                 
   bassirim@cc.iut.ac.ir : مسئولة نويسند*: منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، ة دانشيار دانشكد-1
   منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهانة كارشناس ارشد مرتعداري دانشكد-2
   استاديار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان-3
   عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردستان-4
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  مقدمه
هاي طبيعي است كه نه تنها  خشكي يكي از پديده

بر جهان نباتي بلكه بر عالم حيواني و حتي بر زندگي 
نيمي از .  دارديناپذيرانساني اثرات سخت انكار

خشك قرار  نيمهكشورهاي جهان در مناطق خشك و 
ب و هوايي در كمربند خشك فالت ايران از نظر آ. دارند

 درصد از مساحت 90و حدود دارد شمالي قرار نيمكرة 
خشك با  نيمهكشور ايران داراي آب و هواي خشك و 

. متر است  ميلي250بارندگي متوسط ساالنه حدود 
هاي شمالي و كمترين آن  بيشترين مقدار بارش در بخش

هاي وسيع مركزي و جنوبي كشور مشاهده  در بخش
بنابراين آب يكي از مهمترين عوامل ). 8 (شود مي

 رشد گياهان مرتعي در كشور ما محسوب ةمحدودكنند
. كند و در نتيجة كمبود آب خشكي بروز ميشود  مي

و است خشكي از اهميت زيادي برخوردار مسئلة بنابراين 
  .داردنياز اي به تحقيقات وسيعي  آگاهي از چنين پديده

تأثير ر، مراتع تحت در بسياري از مناطق خشك كشو
فرآيندهاي فرسايش آبي و بادي دستخوش تخريب شده 

شده و حفاظت  تخريبهاي گياهي  پوششاحياي . است
كاري يا  خاك در مراتع خشك و بياباني نيازمند بوته

خوبي استقرار يافته و  بذركاري با گياهاني است كه به
بتوانند در شرايط شور و خشك ادامه حيات دهند و چرا 

.  حذف شاخ و برگ را نيز تا حدود زيادي تحمل كنندو
هاي مختلف آتريپلكس در نقاط مختلف كشور با  گونه

اهداف توليد علوفه و تثبيت و حفاظت خاك، كشت شده 
اين گياه اغلب در . اند و تا حدودي نيز موفق بوده

هاي حفاظت شده پس از چند سال خشبي شده و  عرصه
قطور و متراكم و ارتفاع بلند هاي  دام به علت وجود شاخه

بنابراين ). 17(ن نيست آگياه چندان قادر به استفاده از 
هاي تحت چراي دام، شاخ و برگ سبز گياه  در عرصه

همه ساله مورد تعليف قرار گرفته و اين امر از 
شدن و بلند شدن گياه تا حد زيادي جلوگيري  خشبي
ه بسته شدن گيا چوبيالبته ميزان خشبي و . استكرده 

 و 1والدرابانو ).17(به شدت چراي اعمال شده دارد 
برداري گوسفند و بز از  در بررسي بهره) 1996(همكاران 

Atriplex halimus به اين نتيجه دست يافتند كه اين 
                                                 
1- Valderrabano  

آلدون و . كند گونه فشار چرايي باال را تحمل مي
 A. canescensةنيز در بررسي گون) 1995 (2كاوازوس

 50كه در هرس اين گونه نبايد بيش از كردند بيان 
در ادامه بيان كردند . درصد ارتفاع ساالنه گياه قطع شود

متري باالي سطح خاك موجب   سانتي10كه هرس از 
اي  شد كه ارتفاع تاج پوشش به طور قابل مالحظه

 درصد كل ارتفاع گياه 50تر از گياهاني شود كه  پايين
در ) 2007(ان حبيبيان و همكار. برداشت شده بود

  گونةهرس و فاصله كشت را در توليد تأثير اي مطالعه
A lentiformis  آنها در . كردنددر استان فارس بررسي

 هرس شامل هر سال يكبار، هر دو سال ةدوراين مطالعه 
، 40، 20بر،  كفيكبار و هر سه سال يكبار و ارتفاع هرس 

شان داد كه نتايج آنها ن. كار بردند همتر را ب سانتي60و 
بيشترين توليد علوفه قابل استفاده مربوط به تيمار فاصله 

متر و مدت زمان  سانتي40 متر، ارتفاع هرس 2/2كاشت 
هرس هر سال يكبار و كمترين آن مربوط به تيمار فاصله 

 متر، ارتفاع هرس كف بر و مدت هرس سه 4/4كاشت 
در ) 2006(باغستاني و همكاران . باشد سال يكبار مي

  گونةماني  زندهكاشت و نوع هرس بر فاصلة بررسي اثرات 
 A. lentiformis كوه استان يزد به  سياهكوير حاشية  در

 60اين نتيجه رسيدند كه برداشت هرساله از ارتفاع 
در قالب چراي آزاد يا دروي علوفه بر رشد، متري  سانتي

بررسي منطقة مورد شادابي و استقرار حيات اين گونه در 
اطق مشابه آن در سطح كشور نقش مثبت ايفا و من

 هاييشاخه منطقي و صحيح قطع طوركليبه. كردخواهد 
 و كند مي قرار بر را مواد دفع و جذب بين گياه تعادل از

 و شادابي و متعادل، زايشي و رويشي رشد از لحاظ گياه
 بين رقابت حالت اين در. كشدمي درازا آن به جواني
 اندازه از بيش فعاليت رفته، بين از ائدز مفيد و هاي اندام
شود مي گياه عمر افزايش سبب و يابد كاهش مي گياه

تضعيف  مانع تنها نه گياهان از مناسب برداشت). 2(
رشد  در تسريع و جانبي هايجوانه تحريك بلكه گياه،
 ةعلوف موقع به برداشت). 19( كند مي فراهم را مجدد

 اين غير است، در ريضرو امري A. lentiformis ونةگ
 آب وسيلةبه گياه شوي و و شست ها برگ ريزش صورت
 مذكور هاينمك از زيادي تا مقدار شودمي موجب باران،

                                                 
2- Aldon and Cavazos 
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 افزايش زراعي عمق در آنرا و شوري رسدب خاك سطح به
 . گذاردمي تأثير آنها توسعه و بر رشد پديده اين . دهد

 برگشت طي رشد، بر آن مضر و اثرات خاك شوري افزاش
 نيز ديگر محققان توسط گياهان شورروي برگ و شاخه
  ).5( است شده تأكيد

هاي آتريپلكس در شرايط كشور  از مشكالت گونه
آوري طبيعي و همچنين حساسيت زياد به  ايران عدم زاد

عبارت ديگر چراي مفرط  بهحذف شديد شاخ و برگ يا 
ادي هاي بومي زي طبيعي است كه در كشور ما گونه. است

 و ندهاي خود سازگار وجود دارند كه با شرايط رويشگاه
يكي از . اند برداري را تحمل كرده شرايط محيط و بهره

اين گونه .  استNitraria schoberiگونة اين گياهان، 
و در حفاظت خاك نيز بسيار موفق دارد اي  ارزش علوفه
مطالعات انجام شده در منطقه بالكان . كند عمل مي
دهد گونه فوق به خشكي و شوري   نشان ميقزاقستان

 قدرت تجديد حيات N. schoberi). 9(مقاوم است 
هاي   درصد از قلمه80طوريكه حدود  ، بهداردبااليي 

ترين روش و بدون  چوب نرم و سخت آن با اعمال ساده
استفاده از اكسين يا هر تركيب شيميايي ديگر در محيط 

ه و حداكثر در مدت دو  روز15آبياري دورة اي و با  ماسه
نسبت  بهاي قوي و  ماه نيم پس از كاشت، سيستم ريشه

در بررسي ) 2004(رهبر و همكاران ). 15(دارد گسترده 
  هاي بومي و خارجي از جمله گونهگونة  8سازگاري 

 A. canescens و A. lentiformis به اين نتيجه 
  ، A. bunburyanaةرسيدند كه چهار گون

 A. numularia،  A. lentiformisو N. schoberi 
 افضل چاه در را شرايط محيطي تحمل و استقرار توانايي 

رشد و تمام فرايندهاي تنش رطوبتي بر . اردكان داشتند
فرايندها گذارد، بعضي از  نمو گياه به يك ميزان اثر نمي

، در هستندنسبت به كاهش رطوبت خيلي حساس 
. گيرند  قرار ميكمتر تحت تأثير تنش آببرخي حاليكه 

تنش بر رشد، فتوسنتز، نتيجة تأثير عملكرد نهايي 
رژيم رطوبتي . متابوليك، زايشي و غيره استفرايندهاي 

ها، پيري آنها را  نامطلوب، ضمن كاهش سطح برگ
تواند توليد را خيلي  وسيله ميو بدينكند  ميتسريع 

  اثرات ناشي از كاهش فتوسنتزدليل  بيشتر از آنچه كه به
تنش متناوب آب . يابد، كاهش دهد ناخالص تقليل مي

، اين تغييرات شود ميموجب تغييرات آناتوميك بسيار 
ها و فواصل بين آنها،  شامل كاهش اندازه سلول

ها در  سلول و كاهش تعداد روزنهديوارة شدن  ضخيم
در ) 1987 (1واتسون و همكاران). 16 (  استواحد سطح 

  و A. lentiformisرار زني و استق آزمايش جوانه
 A. canescens در جنوب آريزونا نشان دادند كه 

زني بذور در شرايط آبياري بيشتر از شرايط طبيعي  جوانه
هاي باز كاشت شده  ضمن ميزان استقرار پايه است و در

هاي يادشده نسبت به كشت مستقيم بذور آنها  گونه
اي و آبياري تكميلي امكان استقرار نهالهاست باالتر 

 هدف مقايسة  در اين پژوهش.دهد افزايش ميجوان را 
هاي رطوبتي بر  ميزان اثر حذف شاخ و برگ و تنش

  .است N. schoberi وA. lentiformis گونة   عملكرد دو
  

  ها مواد و روش
اين مطالعه در گلخانـه تحقيقـاتي واقـع در مزرعـه            

منابع طبيعي دانشگاه صـنعتي اصـفهان انجـام         دانشكدة  
هـايي در زمـين،     ترتيب كه پس از حفر گـودال      ينبد. شد

 54 و ارتفـاع     43دهانـة   پالسـتيكي بـه قطـر       هاي    گلدان
طوريكـه در هـر       ها قرار داده شد، بـه       متر در گودال    سانتي

هـا بـا خـاك        گلـدان  .متر مربع چهار گلدان قـرار گرفـت       
  هـاي  سـپس نهـال   . زراعي با بافت لومي رسي پـر شـدند        

A. lentiformis و N. schoberi  ــه ــه ب ــب در  ك ترتي
در ايـن   توليـد شـده بودنـد،       هاي سگزي و اراك       ايستگاه
و در  صـورت فاكتوريـل   به آزمايش. ها كاشته شدند گلدان

  تكرار انجام شـد    5 تصادفي با    هاي كامالً  قالب طرح بلوك  
 سپس از هر بوته در طي زمان، برداشت علوفـه در            .)21(
ــام 5 ــد نوبـــت انجـ ــايش دو . شـ ــن آزمـ ــةگودر ايـ   نـ
 )A. lentiformisو   N. schoberi( ،   دو رژيـم آبيـاري
حذف برگ و حذف    (، دو نوع برداشت     )آبي و معمولي   كم(

-و سه سطح برداشت كم، متوسط و زياد به        ) شاخ و برگ  
بـراي  . شـد  درصد از ارتفاع ارزيابي      80 و   50،  20ترتيب  

هاي فيزيكي و شيميايي  تعيين خصوصيات خاك آزمايش   
ــام  ــدانج ــرا. ش ــاك در   ب ــت خ ــزان رطوب ــين مي ي تعي
. هاي مختلف از دستگاه صفحه فشار استفاده شد پتانسيل

هـا در    منظور تعيين گنجـايش رطـوبتي خـاك گلـدان           به
ظرفيت زراعـي، ابتـدا وزن خـاك خـشك چنـد گلـدان              
                                                 
1- Watson 
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سـپس از روي منحنـي      . گيري شد   گيري و ميانگين    اندازه
دست  هدرصد رطوبت وزني كه با استفاده از صفحه فشار ب      

ــار -3/0درصــد رطوبــت وزنــي در فــشار مقــدار . آمــد  ب
طـور    كـه بـه   ) استخراج شده از منحني رطـوبتي خـاك       (

ظرفيت زراعي خـاك اسـت در نظـر         دهندة  نشانمعمول  
گرفته شد و با استفاده از آنها ميزان رطوبت وزني خـاك            

ــدان ــت گنجــايش زراعــي محاســبه  گل ــا در حال . شــده
 مــورد اســتفاده مشخــصات فيزيكــي و شــيميايي خــاك

 4/40(دهد كه خـاك آهكـي       نشان مي  1 جدول   براساس
از نظـر مـاده آلـي فقيـر و داراي اسـيديته             ) درصد آهك 

  . خنثي و غيرشور است
  
   مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك براي كشت -1 جدول

  بررسيخصوصيات مورد   ميزان
  )>002/0متر  ميلي(درصد رس   2/34
  )002/0 -05/0متر  ميلي(درصد سيلت   6/26
  )05/0 – 2متر  ميلي(درصد شن   1/39
  درصد آهك  4/40

   آليةدرصد ماد  01/0
  درصد سنگريزه  18

  درصد رطوبت اشباع  1/45
   اشباعةاسيديته عصار  5/7
  )ds m-1( اشباع ةهدايت الكتريكي عصار  3/2

  
ــومي  ــوع ل ــورد اســتفاده از ن رســي  بافــت خــاك م

ـ  بود كه براي رشد هـر دو      ) سنگين( گيـاهي مـورد     ةگون
 ةعـصار هـدايت الكتريكـي      قـدار م. آزمايش مناسب است  

 3/2اشباع خاك كه نمايانگر ميـزان شـوري اسـت برابـر             
دسي زيمنس بود كه اين خاك فاقد هر گونه محـدوديت   

  .باشد ميشوري و قليايي
منظور اعمـال تيمارهـاي تـنش و          در اين مطالعه به   
.  اسـتفاده شـد    هـا از روش وزنـي      آبياري معمولي گلـدان   

منظور قبل از انجام آزمايش گنجايش زراعي خـاك         بدين
پس از استقرار گياهان بـا محاسـبه        . دشها تعيين   گلدان

دست آوردن اخـتالف آن      هميزان آب موجود در خاك و ب      
هـا، آبيـاري آنهـا صـورت        با گنجايش زراعي خاك گلدان    

ر ها در ه     آبياري تعدادي از ساقه    ةبراي تعيين دور  . گرفت
 شـرايط معمـولي انتخـاب و        در تحـت تـنش و       ةدو نمون 
 رشـد   قـدار گذاري شدند و در روزهـاي متـوالي م          عالمت
هـا    زمانيكه سرعت رشد سـاقه    . ها با هم مقايسه شد      ساقه

هاي تحت تـنش، كـم يـا تـا حـدودي متوقـف                در نمونه 
رصـد رطوبـت    گيري از خاك براي تعيين د       شد، نمونه   مي

هاي تحـت تـنش    خاك گلدانكه گرديد و زماني شروع مي 
رسـيد، قطـع و تـوزين          درصد مي  6 تا   5به رطوبت وزني    

آبيـاري  . شـد   هـا آبيـاري مـي     سـپس گلـدان   . انجام شـد  
آبياري معمولي قرار داشتند، هايي كه تحت شرايط    گلدان

در ايـن مطالعـه     . شـد  درصد انجـام     15در رطوبت وزني    
ي ها در ظرفيت زراع    گنجايش رطوبتي خاك گلدان    قدارم

 130حـدوداً   (ها   براساس تعيين وزن خاك خشك گلدان     
حالت ظرفيت زراعي   ر  و درصد رطوبت خاك د    ) كيلوگرم

بـا توجـه    . دست آمد  هب)  اتمسفر 3/0 درصد در فشار     28(
ها يكسان و تقريبـاً هـم وزن   به اينكه خاك تمامي گلدان   

 ليتر آب براي هر گلـدان در نظـر گرفتـه            36بود،  مقدار    
   .شد

ـ يين تركيبات غذايي گياهان از هـر دو         براي تع   ةگون
گياهي هم در شـرايط معمـولي و هـم در شـرايط تـنش         

هـا سـطح برداشـت متوسـط           اين نمونه  .برداري شد   نمونه
. نهـا حـذف شـاخ و بـرگ بـود     آ و نـوع برداشـت      داشتند
 درجـه  70 سـاعت در دمـاي   24مدت  ون به آها در     نمونه
شده  هاي خشك   سپس نمونه . گراد قرار داده شدند    سانتي
هـا پـروتئين    شدن نمونه مادهآپس از . دندسياب شآكامالً  

ــدرات و    ــستم كربوهي ــتفاده از روش سي ــا اس ــان ب گياه
 سيم شـد  قهاي مختلفي ت   پروتئين خالص كرنل به بخش    

ــامل   ــه ش ــي C و  A ،B1 ،B2،B3ك ــوع   م ــد؛ مجم باش
ابــل هــضم نيــز پــروتئين ق B3 و A،B1، B2هــاي  بخــش

بـراي مقايـسه    ). 10(شـود   ده مـي  موجود در گيـاه ناميـ     
 آنهـا   Fكه مقدار   هاي عوامل آزمايش در صورتي        گينميان

 اسـتفاده   1دار   حداقل تفاوت معني   زمونآدار بود، از      معني
 تحليــل بــا روشهــا تجزيــه و تحليــل آمــاري داده. شــد

ــه مــدل خطــي عمــومي  ــانس دوطرف ــا ) GLM (2واري ب
  . انجام شد MSTATC و SASافزارهاي  نرم
  
  تايجن

نتايج تجزيه واريانس گونه، نـوع آبيـاري، نـوع برداشـت،            
سطح برداشت و مراحل برداشـت بـر عملكـرد علوفـه در             

  .شده است نشان داده 2جدول 

                                                 
1- LSD 

2- General Linier Model 
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   جدول تجزيه واريانس براي عملكرد علوفه-2جدول 
  منابع تغييرات  درجه آزادي  )MS(ميانگين مربعات 

  بلوك  4  438/70     * 
  ( A ) نوع گونه   1  185/182     **
 B ) (نوع آبياري   1  073/34      
 C ) (نوع برداشت   1  006/924   **
 ( D )سطح برداشت   2       206/409  **

     998/4  1  A×B 
*   001/79  1  A×C 
*  288/80  2  A×D 

    495/0  1  B×C 
23/19  2  B×D 

* 365/180    2  C×D 
049/35  1  A×B×C 

* 305/65  2  A×B×D 
* 768/67  2  A×C×D 

791/12  2  B×C×D 
641/40  2  A×B×C×D 

  خطاي آزمايش  92  426/21                   
  .استدار در سطح احتمال پنج در صد معني: *دار در سطح احتمال يك درصد معني: **
  
  رداشت بر عملكرد اثرات متقابل گونه و نوع ب-

لكرد اثر متقابل گونه و نوع برداشت بر روي عم
 ةدهند دار بود كه نشان گياهان در سطح پنج درصد معني

آن است كه نوع برداشت در عملكرد گياهان مورد 
 ةدر گون). 4 شكل(مطالعه نتايج متفاوتي را در بر دارد 

A. lentiformis برداشت شاخ و برگ نسبت به برداشت ،
واكنش دو . برگ به تنهايي عملكرد باالتري داشته است

 ةگون.  عملكرد علوفه يكسان نيستقداردر برابر مگونه نيز 
A. lentiformis  در برابر هر دو نوع برداشت عملكرد

. نشان داده است N. schoberi ةبهتري را نسبت به گون
  ةنسبت به گون A. lentiformis ةميزان عملكرد گون

 N. schoberi در برداشت حذف شاخ و برگ و حذف 
.  است درصد بيشتر20 درصد و 1/17ترتيب  برگ به

ها در گلخانه مشاهده شد  همچنين پس از برداشت گونه
ها  شدن برگ تنهايي موجب تنك كه برداشت برگ به

كه قطع در صورتي. يابد ها كاهش مي اد برگشود و تعد مي
 زياد شدن تعداد موجبشاخ و برگ در ارتفاع مناسب 

  .دشها  برگ
  
  
 

  بر عملكردابل گونه و نوع برداشت اثرات متق-
اثر متقابل گونه و نوع برداشت بر روي عملكرد 

 ةدهند دار بود كه نشان گياهان در سطح پنج درصد معني
آن است كه نوع برداشت در عملكرد گياهان مورد 

  ةدر گون). 4 شكل(مطالعه نتايج متفاوتي را در بر دارد 
 A. lentiformis برداشت شاخ و برگ نسبت به برداشت ،

واكنش دو . نهايي عملكرد باالتري داشته استبرگ به ت
 ةگون. گونه نيز در برابر ميزان عملكرد علوفه يكسان نيست

A. lentiformis  در برابر هر دو نوع برداشت عملكرد
.  نشان داده استN. schoberi ةبهتري را نسبت به گون

  ةنسبت به گون A. lentiformis ة عملكرد گونقدارم
 N. schoberiداشت حذف شاخ و برگ و حذف  در بر

. است درصد بيشتر 20 درصد و 1/17ترتيب  برگ به
ها در گلخانه مشاهده شد  همچنين پس از برداشت گونه

ها  شدن برگ تنهايي موجب تنك كه برداشت برگ به
كه قطع در صورتي. يابد ها كاهش مي شود و تعداد برگ مي

د شاخ و برگ در ارتفاع مناسب باعث زياد شدن تعدا
  .دشها  برگ

  
  

د
ك
ل
ع
زان

گ(
/

ته
)

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 Nitraria schoberi                     281 و Atriplex lentiformis هاي  ات متقابل تنش رطوبتي با شدت و تكرار برداشت بر عملكرد گونهاثر
 
   اثرات متقابل گونه و سطح برداشت بر عملكرد -

اثر متقابل گونه و سطوح مختلف برداشت در هر دو 
 برداشت بنابرايندار بود،   درصد معني5گونه در سطح 

هاي مورد مطالعه در سطوح متفاوت روي عملكرد  گونه
در هر دو ). 5شكل (اند  گياهان تأثير مشابهي را نداشته

 50حذف ( در سطح برداشت متوسط  عملكرد گياه،گونه
 همچنين عملكرد در .باالتر بوده است) صد ارتفاع گياهدر

به )  درصد ارتفاع گياه80حذف (سطح برداشت زياد 
 مشاهده 5همانطور كه در شكل . يابد شدت كاهش مي

ح برداشت بين دو  عملكرد در هر سه سطقدارشود م مي
  ةگون. دهدشان نميداري را نگونه نتايج معني

A. lentiformis ةنسبت به گون N. schoberi در سطح 
 37 و 20، 6/15ترتيب  برداشت كم، متوسط و زياد به

  .درصد عملكرد باالتري داشته است
  

a 

b bc 

c 

0

1

2

3

4

5

حذف شاخ و برگ حذف برگ

ه )
 بوت

م /
 گر

ه (
لوف

د ع
كر

عمل
زان 

مي

Atriplex sp

Nitraria sp

  علوفه عملكرد  نوع برداشت بر متقابل گونه واثر   نيانگي م-4شكل

b

a

c

b

a

c

0
0.5

1
1.5

2
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3.5

4
4.5

برداشت متوسط برداشت كم  برداشت زياد

ه )
 بوت

م /
 گر

ه (
لوف

د ع
كر

عمل
ان 

ميز Atriplex sp

Nitraria sp

 علوفهمتقابل گونه و سطح برداشت بر عملكرد اثر   نيانگيم -5شكل 

  
  اثرات متقابل نوع برداشت و سطح برداشـت بـر          -

  عملكرد علوفه
اثر متقابل نوع برداشت و سطح برداشت بر ميانگين 

دار است، پس كرد گياهان در سطح پنج درصد معنيعمل
توان بيان كرد كه نوع برداشت در سطوح مختلف اثر مي

. )6شكل (د گياه نداشته است يكسان روي عملكر
د، گياهاني كه شو  شكل مشاهده مي اينهمانطور كه در

 در هر سه سطح برداشت ،اندشدهآنها حذف شاخ و برگ 
 عملكرد ،نسبت به گياهاني كه حذف برگ شده بودند

  . داشتندبيشتري
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 اثرات متقابل گونه، نوع برداشت و سطح برداشت -
 بر عملكرد علوفه
اشت و سطح برداشت بر ونه، نوع برداثر متقابل گ

شكل (دار بود ها در سطح پنج درصد معنيعملكرد گونه
 و A .lentiformis ة عملكرد در گونقداربيشترين م). 7

برداشت از نوع حذف شاخ و برگ در سطح برداشت 
اين تر بودن  مقاومةدهند شود كه نشان متوسط ديده مي

ر هر دو گونه در عملكرد د. نسبت به برداشت استگونه 
حذف شاخ و برگ نسبت به حذف برگ به تنهايي بيشتر 

 قدار م، در هر دو گونه در سطح برداشت متوسط.است
، ميزان عملكرد عملكرد بيشتر و در سطح برداشت زياد

 ولي ميزان واكنش عملكرد در يابد، ميبه شدت كاهش 
  .دو گونه متفاوت است

  

cd
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ان 
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حذف شاخ و برگ

حذف برگ

  علوفه نوع برداشت و سطح برداشت بر عملكرد  متقابلاثرات نيانگيم -6شكل 

ab
a

bcde

abcd abc

bcdebcd
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de cde
bcd

e
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6

I C II C III C I D II D III D

ه )
 بوت

م /
 گر
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لوف
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كر

عمل
ان 

ميز

Atriplex sp
Nitraria sp

  
برداشت = Iحذف برگ، = Dحذف شاخ و برگ، = Cعلوفه،  متقابل گونه، نوع برداشت و سطح برداشت براي عملكرد اثر نيانگيم -7شكل 

  برداشت زياد= IIIبرداشت متوسط و = IIكم، 
  
  

اثرات متقابل گونه، نوع آبياري و سطح برداشت بر 
  علوفهعملكرد 

اثر متقابل گونه، نوع آبياري و سطح برداشت بر ميانگين 
دار  هاي مورد مطالعه در سطح پنج درصد معني عملكرد گونه

شود در هر دو گونه   مشاهده مي8همانطور كه در شكل . بود
در شرايط آبياري معمولي ميزان عملكرد باالتر از شرايط تحت 

برداشت متوسط تنش بوده است و بهترين عملكرد را سطح 
العمل دو گونه در شرايط آبياري و   ولي عكس،داشته است

ز ميزان عملكرد سطوح برداشت مختلف يكسان نبود و ا
 .N ويژه گونة  عملكرد در هر دو گونه به.ندمتفاوتي برخوردار

schoberi آيد،  در شرايط تحت تنش رطوبتي كمي پايين مي
   .دار نيستولي معني
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 Nitraria schoberi                          283 و Atriplex lentiformis هاي  اثرات متقابل تنش رطوبتي با شدت و تكرار برداشت بر عملكرد گونه
 
هاي مورد انگين عملكرد گونهروند تغييرات مي -

  مطالعه نسبت به زمان
و  A. lentiformisهاي روند تغييرات ميانگين عملكرد گونه 

N. schoberi  در . شود مشاهده مي9نسبت به زمان در شكل
 ،گونه از برداشت اول به دوم با افزايش عملكرد روبرو هستيم هر دو

قابل . كنيمهده ميولي بعد از برداشت دوم كاهش عملكرد را مشا
 درصد كاهش در پايان 89با  N. schoberi ةذكر است كه گون

  ةمراحل برداشت، كاهش عملكرد بيشتري نسبت به گون
 A. lentiformis درصد كاهش در پايان مراحل برداشت 71 با 

  .دارد

S I
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  وفهعل متقابل گونه، نوع آبياري و سطح برداشت براي عملكرد اثراتهاي نيانگيم-8 شكل

W =  ،آبياري معموليS = ،آبياري تحت تنشI =  ،سطح برداشت كمII = برداشت متوسط وIII = برداشت زياد.  
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  روند تغييرات ميانگين عملكرد دو گونه نسبت به زمان-9شكل 

   تركيبات غذايي -
 قدارد كه مشو  مشاهده مي3اساس نتايج جدول بر

 A. lentiformisدر ) B1+B2+B3(پروتئين قابل هضم 
) C(قابل هضم پروتئين غيراست و  N. schoberiبيشتر از 
 .N كمتر از A. lentiformisدر ) A(پروتئيني و ازت غير
schoberi پروتئين قابل هضم قدارمچنين مه. است )A + 

(B1 + B2 + B3   درA. lentiformis در شرايط . بيشتر است
ين  پروتئتحت تنش پروتئين قابل هضم كاهش و ميزان

  ة گون.ه استيافتپروتئيني افزايش غيرقابل هضم و ازت غير

 N. schoberiة در مقايسه با گون A. lentiformis بيشتر 
حالت معمولي   يعني نسبت بهگيرد، تحت تأثير تنش قرار مي

پروتئيني آن غيرقابل هضم و ازت  پروتئين غيرقدارم
در   Atriplexةبنابراين گون. افزايش بيشتري يافته است

حالت معمولي و همچنين تنش رطوبتي ارزش غذايي و 
داشته   Nitraria ةقابليت هضم بيشتري نسبت به گون

  .است
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 هاي مختلف آن تحت تيمار حذف شاخ و برگ و سطح برداشت متوسط پروتئين خام و بخش-3جدول 
 قابل هضم پروتئين غيرC  ازت غيرپروتئينيA درصد پروتئين خام نوع آبياري هاي قابل هضمتئينپرو

B1 B2 B3 
 گونه

 3 4/7 6/2 7/0 2/9 9/22 تحت تنش
 5/3 4/8 6/3 6/0 2/8 3/24 معمولي

Atriplex lentiformis 

 8/0 1/8 3/1 8/0 6/10 6/21 تحت تنش
 4/1 4/9 9/2 6/0 7/8 23 معمولي

Nitraria schoberi 

  
  

  گيريبحث و نتيجه
 ةآمده در مورد مقايسه دو گوندست  ه نتايج ببراساس

A. lentiformis و N. schoberiبيان طور اينتوان    مي
نسبت كم و  بههايي هستند با نياز آبي  كرد كه اين دو، گونه

. كنند مقاوم به خشكي كه شرايط كم آبي را تحمل مي
نتايج نشان داد در تيمار حذف شاخ و برگ عملكرد 

. دست آمد هدو گونه ببيشتري نسبت به حذف برگ از هر 
-حريك بيشتر گياهان به رشد و تركهتوان تدليل آن را مي

همچنين . دكردهي در هنگام حذف شاخ و برگ ذكر 
هاي آنها بدون  شاخه،شوندميآنها حذف گياهاني برگ 

ن امر موجب  اي.خواهد بود) اندام فتوسنتزي(برگ 
راه در سطح برداشت زياد هم. شودآمدن عملكرد مي پايين

شدت كاهش   غذايي گياه بهةبا حذف شاخ و برگ، اندوخت
ندارد، را ات كافي براي رشد مجدد ريابد و گياه كربوهيد مي

حذف . دهد بنابراين گياه توان رشد خود را از دست مي
بيشترين عملكرد را نشان شاخ و برگ در حد متوسط 

توان نتيجه گرفت كه چراي بز و  در اين ارتباط مي.دهد مي
استفاده از مراتع داراي اين  صورت توأم براي گوسفند به

خوبي مورد  ها را بهشاخه، زيرا بز سرها مناسب استگونه
 50، 20(ارتفاع هرس تأثير نتايج بررسي . دهد چرا قرار مي

بر رشد و عملكرد دو گونه نشان )  درصد ارتفاع گياه80و 
ز  درصدي ا50شده از ارتفاع  دهد كه گياهان هرس مي

نسبت به دو ارتفاع ديگر ميانگين توليد باالتري 
نتايج اين ) 1977 (1نتايج بوائي و ترليسا. ندبرخوردار

آنها به اين نتيجه رسيدند كه قطع . كند ييد ميأتحقيق را ت
منجر  Atriplex canescens  درصد شاخ و برگ گياه 90

هاي  اتربه كاهش مواردي چون توليد، سطح كربوهيد
هاي  هاي گياه، تعداد شاخه  ساقه و ريشهةاعداي ق ذخيره

                                                 
1- Buwai and Trlica 

 60 گياه شد، ولي وقتي ةدهنده، پوشش زنده و طوق گل
 گياه توانست ضمن حفظ ،دشدرصد شاخ و برگ گياه قطع 

باغستاني و همكاران . توليد به حيات خود ادامه دهد
 كوير ة در حاشيA. lentiformis ةدر مورد گون) 2006(

نتايج . ند نتايج مشابهي دست يافتن يزد بهكوه استا سياه
نيز نشان داد با اعمال چراي خيلي سنگين ) 2004 (2رد

شادابي و  Atriplex vesicaria ةدر فصل مساعد روي گون
وي بيان كرد . يابد كاهش مي اين گياه  در نهايت جمعيت

هاي اين گياه تحت شرايط چرا زنده   درصد بوته2تنها 
ين دو گونه در مراتع بايد در در مديريت چرايي ا .ماندند

 تا اندام شود ارتفاع مناسبي چرا بهنظر گرفته شود كه گياه 
ي كه نقش مهمي در فتوسنتز و توليد مواد غذايي و يهوا

برداشت . حفظ شود ،گسترش سطح و وزن ريشه دارد
اين . دش مورد مطالعه ةمداوم، سبب كاهش عملكرد دو گون

 .دشو غذايي گياه ميها موجب كاهش اندوخته  برداشت
. همچنين گياه فرصت رشد كافي را نخواهد داشت

 گياه تعادل از هاييشاخه منطقي و صحيح قطع طوركلي به
 رشد از لحاظ گياه وكند  مي برقرار را مواد دفع و جذب بين

 درازا آن به جواني و شادابي و متعادل زايشي و رويشي
 از زائد مفيد و هاياندام بين رقابت حالت اين در. كشد مي
 آن عمر وكاهش  گياه ةانداز از بيش فعاليت رفته، بين

 ). 2(د ياب ميافزايش 
به اين نتيجه رسيدند كه ) 1989 (3پرايس و دونارت

 در سيستم چراي تناوبي A. canescens ونةرشد و نمو گ
 روز يكبار است و تأخير 32 روز يكبار بهتر از 64 ةبا فاصل

 گياه را ضروري ي فصل رشد براي بقا چرا در اوايلة ماه2
اي   بين دو چرا بايد به اندازهة بنابراين فاصل،تشخيص دادند

نداشته و سبب تخريب تأثير منفي باشد كه بر روي توليد 
                                                 
2- Read 
3 - Price and Donart 
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 Nitraria schoberi                          285 و Atriplex lentiformis هاي  اثرات متقابل تنش رطوبتي با شدت و تكرار برداشت بر عملكرد گونه
 

گونه از برداشت اول   در هر دو،در اين مطالعه. دشومراتع ن
 ولي بعد از برداشت ،به دوم با افزايش عملكرد روبرو بوديم

اين نكته ذكر . مشاهده شداهش عملكرد به شدت دوم ك
 درصد كاهش در 89 با N. schoberi ةاست كه گونالزم 

 كاهش عملكرد بيشتري نسبت به ،پايان مراحل برداشت
 درصد كاهش در پايان 71  با A. lentiformis ةگون

در شرايط اين A. lentiformis  ةگون. مراحل برداشت دارد
 N. schoberi ةتر نسبت به گون اي مناسب آزمايش، گونه

دهد ميزان  هاي گياهي نشان مي  نمونهةنتايج تجزي. است
 ة بيشتر از گونA. lentiformis ةدرصد پروتئين خام گون

N. schoberiبنابراين ، است A. lentiformis از ارزش 
خواه و چگيني نتايج نيك. باالتري برخوردار استغذايي 

 پروتئين قداردهد كه م يدر اين زمينه نشان م) 1996(
كه در در صورتي.  درصد استA. lentiformis 15/10خام 

 3/24پژوهش حاضر اين ميزان در شرايط آبياري معمولي 
 باال بودن درصد پروتيين خام را دليل. دست آمد هدرصد ب

توان برداشت در سال اول و در شرايط اوليه رشد كه  مي
دهد  نتايج نشان مي. ست، ذكر كردقدار پروتيين خام باالم

 عملكرد گياه در سه سطح برداشت تقريباً ،در هر دو گونه
اين . يستندار است و بين دو گونه نتايج آن معنييكسان 
دهد دو گونه در مقابل سطح برداشت  گيري نشان مي نتيجه

 A. lentiformis ةدهند و گون مقاومت يكساني نشان مي
. دارد  N. schoberiةكمي عملكرد باالتري نسبت به گون

 ة گون8نيز در بررسي سازگاري ) 2004(رهبر و همكاران 
  هايرجي به اين نتيجه رسيدند كه گونهبومي و خا

  A. lentiformisو N. schoberi تحمل و استقرار توانايي 
 موفق ابعاد هايگونه ميان در. داشتند را شرايط محيطي

 مرتبه اول ردA. lentiformis  ةگون رويش ميزان و گياه
  .داشته است قرار

بومي است كه امكان اي غير ة آتريپلكس گونهگون
بنابراين ، رفتن آن زياد است آوري ندارد و احتمال از بين زاد

 زيرا ، مورد مطالعه كشت شودةبهتر است تركيبي از دو گون
N. schoberi و زادآوري طبيعي است كه بومي ايران 

ات پوشش گياهي را بهتر و ثب دوام بيشتري داشته ارد،د
همچنين در مديريت چرا حفاظت از ). 3 (كندتأمين 

پس تعيين سيستم چرا، .  زيادي داردها اهميت گونه
تركيب دام و شدت چرا براي حفظ مراتع مهم است كه 

بنابراين بايد به اين نكته . مدير مرتع بايد آنرا تعيين كند
 سيستم ،گيرده شود كه اگر كشت مخلوط انجام ميتوج

 ةچرايي نبايد از نوع مستمر باشد، زيرا فشار بر گون
بنابراين سيستم چراي . تر بيشتر خواهد بود خوشخوراك

همچنين سيستم چرا بايد . تر استتناوبي مناسب
  متوسط باشد، در غير اينقدار شدت چرا تا مةكنند كنترل

نظر از شدت چراي زياد خسارت هاي مورد صورت گونه
كه تحت تنش قرار ر اين ارتباط در صورتيد. بينند يم

روند، زيرا اثر شدت چرا  گيرند، گياهان سريعتر از بين مي
  پس در فصول خشك بايد چرا به. مضاعف خواهد شد

ري  كاهش يابد كه بتوان گياهان را با شدت كمتاي گونه
هاي كه در عمل در سالدر صورتي. مورد چرا قرار داد

يابد و در شرايط نامطلوب  ميخشك شدت چرا نيز افزايش 
هاي مضاعف بر پوشش رشد، چرا باعث وارد آمدن خسارت

ا براي دستيابي به نتايج در اين راست. شود گياهي مي
شود آزمايش در عرصه در مورد دو  تر پيشنهاد ميكاربردي

  .دشو انجام بررسي مورد ةگون
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Interaction effects of water stress and harvest intensity and frequency on productivity 

of Atriplex lentiformis (Torr.) S. Wats and Nitraria schoberi L. 
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Abstract 

 Atriplex lentiformis and Nitraria schoberi potted seedlings were planted in green house in the 
college of natural recourses, Isfahan university of Tecnology by the end of summer of 2003. After 
6 months establishment period the experiment began with 3 levels (20, 50, 80 percent) of cuttings 
in 2 forms as foliage and leaves in 5 consecutive harvest times. Two levels of irrigation; as normal 
and stressed were also applied. Plants production and performance were investigated and data were 
analyzed as a factorial design. Significant interaction effects indicated that: 1- Atriplex lentiformis 
is more tolerant to heavy grazing and is also more drought tolerant than Nitraria schoberi. 2- 
Productivity of both species declined after second harvest but water stress caused more rapid 
decline and Nitraria schoberi was more affected by moisture deficiency. Moderate harvesting in all 
cases resulted in higher production in each cutting and in total for both species. Second harvest had 
highest production in both species and production declined sharply after that in consecutive 
harvests. In normal moisture condition mean plant production was higher than stressed condition. 
Cutting foliage resulted in higher production than cutting leaves. Atriplex lentiformis had 
significantly higher production, higher digestible protein and better preference by sheep and goat. 
Sustainability, of vegetation is the most important factor in harsh environments therefore in spite of 
better performance of Atriplex lentiformis, both species should be planted in rehabilitation 
programs, since Nitraria schoberi is native of Iran and it can naturally be propagated. 
 
Key words: Atriplex lentiformis, Nitraria schoberi, production, water stress, harvest intensity, 
preference, digestible protein. 
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