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 چكيده

جهت كشت در اين گونه  گونه هاي جنس آتريپلكس . حت تأثير شوري قرار دارند درصد از اراضي كشور ايران ت15حدود 
زمان   به منظور بررسي تاثير  فاصله كاشت و1383 تا پايان 1373اي اين تحقيق طي ساله. اي بر خوردارند  از جايگاه ويژهاراضي

 استان قزوين در يك طرح آماري  نودهك در ايستگاه تحقيقات مرتعAtriplex canescensهرس بر عملكرد علوفه و ارتفاع 
تيمارهاي اصلي فاصله كاشت  در سه . هاي كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا در آمد هاي دوبار خردشده در قالب بلوك كرت

هرس هرساله، دو سال و سه سال يكبار و هرس در سه سطح، زمان  1 متر، تيمارهاي فرعي درجه 6×6 و 4×4، 2×2سطح ،
 60 و 40، 20بر، هرس از ارتفاع  ، هرس كف)بدون هرس( ارتفاع هرس در پنج سطح ، شاهد2فرعي درجه تيمارهاي 

  تاثير معني داري درصد1نتايج نشان داد كه فاصله كاشت وهرس بر عملكرد علوفه خشك در سطح احتمال . متربودندسانتي

لوفه با توليدع متر نسبت به فواصل كاشت ديگر 2×2شت فاصله كا.  عملكرد علوفه روند كاهشي داشت،كاهش تراكمبا . داشتند
داري از  متر تفاوت معني سانتي20بر و هرس از ارتفاع   كفهرس. تر بوددر هكتار زياد  در سال و كيلوگرم700خشك حدود 

از لحاظ . نمودند توليد هرسلحاظ عملكرد علوفه خشك با يكديگر نشان ندادند ، اما علوفه بيشتري در مقايسه با تيمارهاي ديگر
 برتر از ،از لحاظ عملكرد علوفه سال يكبار با ساير تيمارها تفاوت معني داري وجود داشت و 3هرس بين هرس هر زمان 

 و  مورد آزمايشبه طور كلي نتايج اين آزمايش نشان داد كه در شرايط منطقه. تيمارهاي هرس هر ساله و هر دو سال يكبار بود
متري باالي انتي س20ارتفاع و يا ازكيلو گرم در هكتار  1037 معادل بر  هرس كفبا متر 2×2فاصله كاشت مناطق مشابه با رعايت 

 حاصل  بيشترين عملكرد علوفه خشك سال يكبار ضمن حفظ شادابي گياه3در هر و  كيلو گرم در هكتار 817 به ميزان گياه
 .گردد مي
 

 لوفه ،  قزوينع توليدهرس ،، ،فاصله كاشت Atriplex canescens :واژه هاي كليدي
 

 مقدمه

 درصد 15 درصد از اراضي جهان و 10 تا 7حدود 
اراضي كشور ايران تحت تأثير شوري قرار دارند و توليد 
محصوالت زراعي در اين اراضي به آساني امكان پذير 

ما توان بالقوه مناسبي براي كاشت گونه هاي باشد، ا نمي
گرچه ا.ي را دارندعلوفه اي مقاوم به شوري و خشك

ي در برخي مناطق با خاكهاي شور و ختشنا مطالعات خاك
شور قليا به اجرا در آمده است ، اما ظرفيت توليد گياهان 

علوفه اي شور روي در اين مناطق مورد بررسي قرار 
يافته هاي تحقيقاتي نشان داده است كه . نگرفته است

له  از جمChenopodiaceae اسفناج خانواده گياهان
 جايگاه آتريپلكس جهت كشت در اين گونه اراضي

گونه ) 1360(فرد و همكاران   پيماني. را دارنداي ويژه
Atriplex Canescens  را قابل گسترش در خاكهاي شور 

برداري در فصل  و آهكي و مقاوم به سرما با دوره بهره
 .دارند پائيز اعالم مي
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نه كه گوگزارش نمودند ) 1375(توكلي و فرهنگي 
 به دليل دامنه سازگاري Atriplex Canescensوارداتي 

وسيع در بسياري از مناطق ايران مورد استفاده قرار گرفته 
نامبردگان استعداد و توانايي رشد و توليد علوفه . است

ها و فوايد مثبت  قابل مالحظه اين گونه را از ويژگي
 . دارند كاربرد آن در مناطق خشك اعالم مي

در جمع بندي نتايج ) 1373(برزگرياختصاصي و 
كاري در ايران، خاصه  هاي آتريپلكسطرح بدست آمده از

دارند كه براي دستيابي به رشد  در استان يزد اعالم مي
 مطلوب و توليد اقتصادي سه گونه

A.Canescens،A.lentiformis و A.halimus شرايط نم 
ورد هاي م حداقل نياز آبي گونه. باشد شورپسندي الزم مي

متر يا از  ميلي250 بارندگي ساالنه بيش از نظر از طريق
 متر 7-3هاي زيرزميني سطح االرض به عمق   طريق سفره

در صورت تامين نياز آبي مذكور، اين . گردد تامين مي
گياهان در خاكهاي نيمه سنگين تا سبك با شوري متوسط 

و  ميلي موس قادر به رشد و نمو مطلوب 20كمتر از 
هاي بعمل آمده مقدار  براساس بررسي. باشند  مياقتصادي

 تن علوفه خشك 5/1-4هاي مذكور به ميزان  توليد گونه
 .رسد قابل برداشت در سال مي

كه در اثر بخش سيالب در اظهار داشت ) 1372( كوثر
دشت گربايگان محيطي بهتر براي رشد و نمو گياهان از 

ارتفاع قطر و . فراهم آمده است A.lentiformisجمله 
رسد و  متر  مي5/2 تا 2ساله دراين منطقه به  هاي سه  بوته

 متري افزون بر يك تن 4توليد گياهان در فاصله كاشت 
 . شود بيني مي ماده خشك درهكتار در سال پيش

 گونه 8در بررسي سازگاري ) 1383(رهبر و همكاران
از جمله دو گونه  آتريپلكس بومي و خارجي

A.lentiformis   وA.canescens گونه ديگر شورپسند 6 و 
گونه  كه چهاردريافتندطول انجاميد، ه  سال ب8كه طي 

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

هاي موفق  ن گونهدر ميا. داشتند  در اين منطقه رامحيطي

 در مرتبه  A.lentiformisابعادگياه و ميزان رويش گونه
رغم رشد و به   A..canescensگونه  .شتاول قرار دا

شادابي چشمگير اوليه، پس از چند سال با پژمردگي 
بروز . ديانجام مواجه و در نهايت به خشكيدگي آنها 

پژمردگي و خشبي شدن اين گياهان در ديگر مناطق 
اسكندري  .گزارش شده استآتريپلكس كاري شده نيز 

 احمدي و همكاران و )1375(كلي و فرهنگيتو، )1375(
برداري  هاي بهره در بررسي علل خشكيدگي بوته) 1379(

دست كاشت منطقه   Atriplex lentiformisنشده گونه 
چاه افضل اردكان به سميت تجمع يونهاي سولفات در 

در ) 1375(اسكندري. اند بافتهاي اين گياه اشاره نموده
بيب آباد  كاشت منطقه حمطالعه آتريپلكس كارهاي دست

 آبي منطقه را از عوامل تغيير رشد اصفهان، تغيير در بيالن
وي . دارد هاي مذكور اعالم مي  و خشك شدن آتريپلكس

با خشكي افقهاي سطحي خاك، ميزان  نمايد كه اضافه مي
غلظت امالح و فشار اسمزي محلول خاك افزايش يافته و 

مهاي رويشي آن تĤثير اين پديده بر كاهش رشد گياه و اندا
هاي   خاك پاي بوتهpH و ECافزايش . گذاشته است

هاي محفوظ شده از چرا در مناطق  ويژه بوتهه آتريپلكس ب
نيز ) 1375(بجستان و بيرجند توسط توكلي و فرهنگي

برداشت به موقع علوفه اين گياه . گزارش گرديده است
در غير اين صورت ريزش برگها و . امري ضروري است

شود تا   آب باران، موجب ميوسيلهه وشوي گياه ب ستش
هاي مذكور به سطح خاك رسيده و مقدار زيادي از نمك

اين پديده بر . دهد شوري آنرا در عمق زراعي افزايش مي
افزاش شوري خاك و . گذارد رشد وتوسعه آنها تاثير مي

اثرات مضر آن بر رشد، طي برگشت شاخه و برگ گياهان 
 ققان ديگر نيز مورد تاكيد قرار گرفتهشورروي توسط مح

 ،ني و همكاران باغستا؛1375،باغستاني؛ 1366،رهبر( است
1382. 

عالوه بر تاًثير شوري در رشد و گسترش اين گياهان، 
برداري آنها نيز مورد توجه محققان مختلف قرار  نوع بهره

 ماهه چرا 2تاخير ) 1989(  و همكارانPrice. گرفته است



 بررسي اثرات فاصله كاشت و هرس بر عملكرد 
96 در منطقه نودهك قزوين Atriplex canescensعلوفه 

ل رشد را براي بقاي گياه آتريپلكس در اوايل فص
دارند كه  نامبردگان اعالم مي. ندندا كانيسنس ضروري مي

هاي زيادتري نسبت به گياهان  هاي چرا شده تركه بوته
 Draz و  Abou- Deya. نمايند تحت حفاظت توليد مي

در بررسي اثر شدتهاي مختلف هرس بر توليد ) 1996(
 40تر و بيشتر از  ارتفاع قطع كمA.numulariaگونه 

سانتيمتر را به ترتيب موجب كاهش و افزايش توليد علوفه 
 همين گونه در در تحقيق ديگري در مورد. دارند  مياعالم

 سانتيمتري، 50 و25عربستان سعودي بين دو ارتفاع برش
 تر بوده است  سانتيمتري مطلوب50توليد تيمار آزمايشي 

)Abou- Deya and Kandil, 1996( 

 . Aldon و 

Cavazos )1995 (دارند كه هرس گونه  اعالم مي
Atriplex Canescens سانتيمتري، با كاهش 10 در ارتفاع 

توليد علوفه همراه بوده و نابودي بيشتر گياهان را در بر 
گزارش ) papanastasis )1996 و  Bouzid. دارد
 در ماه مي،  Atriplex halimusكنند كه قطع گونه  مي

ا در اواخر ژوئن همراه دارد، ليكن درصد كاهش توليد ر
پروتئين علوفه افزايش يافته و نسبت ساقه درعلوفه كاهش 

 .يابد مي

هايي از گياه  طور كلي قطع صحيح و منطقي شاخهه ب
تعادل بين جذب و دفع مواد را بر قرار كرده و گياه از 
لحاظ رشد رويشي و زايشي متعادل و شادابي و جواني آن 

در اين حالت رقابت بين اندامهاي مفيد . كشد يبه درازا م
و زائد از بين رفته، فعاليت بيش از اندازه گياه كاهش 

عرب زاده، (شود  يابد و سبب افزايش عمر گياه مي مي
عيف  مناسب از گياهان نه تنها مانع تضبرداشت). 1374

هاي جانبي و تسريع در رشد  گياه، بلكه تحريك جوانه
دراين . )Valentine,1990(نمايد  مجدد را فراهم مي

هاي  ر گونهالذكر ب رابطه عالوه بر نتايج تحقيقات فوق
 اثرات سودمند آتريپلكس، گزارشهاي متعددي درباره

به . باشد برداشت منطقي از گياهان ديگر در دسترس مي
عنوان مثال ميزان توليد علوفه مراتع استپي يزد در قطعات 

بدون (از قطعات شاهدچرا شده با شدت متعادل بيش 

اعالم و اين موضوع به اثر مثبت چرا بر رشد و ) چرا
باغستاني ميبدي و (توسعه گياهان نسبت داده شده است

انجام عمليات هرس و ) 1364(رهبر). 1383 ،همكاران
تنك كردن به منظور كاهش رقابت و افزايش رشد عمومي 

ه هرس دارد ك توصيه و اعالم ميرا ها  درختان در تاغكاري
. ها حتي در حالت تنك نيز ضروري است تاغكاري

در بررسي تاثير ) 1382( باغستاني ميبدي و همكاران
هاي مسن تاغ در منطقه  چهتهرس بر رشد و شادابي درخ

عنوان ه ب  سانتيمتر را35بياباني استان يزد، هرس از ارتفاع 
اي برتر و به منظور جوان سازي و ارتقاء سرسبزي  شيوه

 ساله مستقر در عرصه 12اي دست كاشت سياه تاغ توده ه
مورد مطالعه و مناطق مشابه آن در سطح كشور توصيه 

پژمردگي بروزيافته در اشنان زارهاي حاشيه . اند نموده
برداري آنها  از شرايط عدم بهرهتاثركوير چاه افضل م

گيري بهينه و پايدار ماندن عرصه،  گزارش و جهت بهره
باغستاني (  پيشنهاد شده استها هرس كف بر بوته

 در يك آزمايش صحرايي كه در نزديكي ).1375ميبدي،
 انجام 1984 نوامبر سال _سافورد در آريزونا و در آوريل

 Atriplexو  Atriplex lentiformis شد، گونه هاي 

nummularia  از قلمه هاي ساقه با آب شور يك چاه  
از سطح خاك  گياهان. آرتزين آبياري شده و مستقر شدند

 و 11-12 تاريخ بين 5متر و در  سانتي15-20و ارتفاع 
شروع هرس .  هفته پس از انتقال هرس شدند30-28
رشد مجدد . متر بود سانتي60اني بود كه ارتفاع آنها زم

گياهان هرس شده و بيوماس آنها بررسي شد و بيوماس 
  تن در هكتار بدست آمد 3/12 و 7/14دو گونه به ترتيب 

Watson et al,1987)(. 
 توسط كاشكي canescens   ارزش غذايي گونه

كه شامل   پروتئين خام  قرارگرفت مورد بررسي) 1380(
 درصد، 15 درصد ، خاكستر 47 درصد، فيبر خام 12

براساس گزارش .  درصد بود15/0 درصد ، فسفر 2كلسيم 
فوق ميزان پروتئين برگ آتريپلكس از فصل بهار تا پاييز از 

 در اما دوباره. درصد كاهش نشان داد10درصد به  25
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چنانچه گوسفند . يابد  درصد افزايش مي20زمستان تا 
 كيلوگرم علوفه خشك آن را مصرف 5/1 تا 2/1روزانه 

 شود  كند، احتياجات نگهداري حيوان تامين مي
 عالوه گردد كه  درجمع بندي نتايج فوق استنتاج مي

رش و سطح سفره آب زير بر تراكم كاشت كه به ميزان با
برداري صحيح در اشكال هرس يا   بهره دارد بستگيزميني

چراي مستقيم دام به افزايش توليد و شادابي گياهان 
ميزان برداشت مجاز به سرشت گياهان و . انجامد مي

 در اين بررسي منظورمين  هبه. رويشگاه آنها بستگي دارد
تفاع برش و به اثرات هرس و گزينش بهينه دوره هرس، ار

 Atriplex و ديرزيستي گونهعلوفه فاصله كاشت بر توليد 

canescens   در شرايط آب و هوايي منطقه نودهك استان
 .         قزوين به اجرا در آمد

 

 ها مواد و روش

تحقيقات مرتع نودهك قزوين اين آزمايش در ايستگاه 
ايستگاه اين  . اجرا گرديد1383 پايان تا1373هاي در سال

 ميانگين . ازسطح دريا قرار داردمتر1330 ارتفاع در
 2400متر و تبخير   ميلي220-180بارندگي ساالنه حدود

 30 لومي كه از عمق -ك شني متر ،بافت خاميلي
متري به بعد همراه با افزايش تراكم خاك، مقدار  سانتي

 ، 8 ميزان اسيديته خاك ،يابد آهك آن نيز افزايش مي
و سديم  دسي زيمنس بر متر  7/1 تا 7/0هدايت الكتريكي 

پوشش گياهي غالب  .باشد  مي3/7 تا 75/0قابل تبادل  
 Lactuca orientalis، Hulthemia هاي گونهرا منطقه 

Persica Astragalus curvirostris, Astragalus 
schistosus,  تشكيل مي دهند. 

هاي دوبار خرد شده  آزمايش در يك طرح آماري كرت
هاي كامل تصادفي در سه تكرار و تيمارهاي بلوكدر قالب 

 متر، 2×2: در سه سطح) تراكم(اصلي فاصله كاشت بوته 
 در سه 1 متر ، تيمارهاي فرعي درجه 6×6 متر و 4×4

 -3 هرس هر دو سال يكبار  -2 هرس هر ساله -1:سطح 
درپنج 2هرس هر سه سال يكبار و تيمارهاي فرعي درجه

 هرس كامل يا -2يا شاهد   تيمار بدون هرس -1:سطح 

 هرس از -4متر  سانتي20 هرس از ارتفاع -3بر   فك
متر  سانتي60  و50 متر  وهرس از ارتفاع سانتي40اع ارتف

 آبياري  گلدانهاها به زمين اصليقبل از انتقال نهال. بودند
كشت دي ماه راواخشده و در چاله هاي ايجاد شده در 

 3 سال اول كشت جهت استقرار گياهان  در. گرديدند
 مرتبه در طول 2يك مرتبه در بهار و (مرتبه آبياري 

سازي رطوبت و  به منظور ذخيره.  شدندآبياري) تابستان
در   سه سال اول در: هاي هرزبا علف مبارزه حذف رقابت

 متر به صورت مكانيكي و توسط 2×2محدوده تراكم 
  متر با پنجه غازي6×6 و 4×4هاي  دست و در تراكم

اجراي هرس از سال سوم . .يات وجين انجام گرفتعمل
طرح شروع شد و زمان آن از اواخر اسفندماه و قبل از 

هرس از هر جهت . شروع رشد مجدد سال جديد بود
 سه بوته انتخاب گرديد و پس از كرت آزمايشي

ها  گيري رشد طولي و قطري نسبت به هرس بوته اندازه
به منظور تعيين وزن هاي قطع شده  بوته. گرديد اقدام مي

جهت محاسبه توليد . شدند تر، در محل توزين مي علوفه
عملكرد علوفه خشك در واحد سطح، يك نمونه از 

 و در آون مخلوط سه بوته هرس شده به آزمايشگاه منتقل
 . خشك شدند48گراد به مدت  درجه سانتي75در دماي 

ه عملكرد علوفه در هر دوره و ارتفاع هرس تعيين و مقايس
 2 در هرس ، نوبت6شدند بدين ترتيب در هرس هرساله 

 نوبت علوفه برداشت 2 ساله 3 نوبت و در هرس 3ساله 
هاي   داده.محاسبه گرديدميانگين توليد ساالنه در هرتيمار و

و  و تحليل شده  تجزيهSASبدست آمده با روش آماري 
 .با آزمون دانكن مقايسه گرديدند ميانگين ها

 

 نتايج 

نتايج بدست آمده از تجزيه واريانس :  علوفهعملكرد

هاي كاشت، بين تيمار هاي  تراكمداد كه بين  ها نشان  داده
اختالف و همچنين بين زمان هرس هرس ارتفاع 

اثرات متقابل فاصله كاشت و . ردداري وجود دا معني
ثرات متقابل فاصله كاشت و ا. شددار ارتفاع هرس معني
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 اثر  همچنينفاع هرس وهرس و ارتزمان هرس، زمان 
 و زمان هرس متقابل فاصله كاشت، ارتفاع هرس

 ).1 جدول(نبودداري  معني
 

 نتايج آزمايش تجزيه واريانس -1 جدول

 ميانگين مربعات
درجه 

 آزادي
 منابع تغيير

n.s24/535892 2 تكرار 

 فاصله كاشت 2 21/2649397**

 خطاي عامل اصلي 4 04/108142

  هرسدوره 2 42/117334*
n.s44/72225 4  هرس دوره×اثر متقابل فاصله كاشت  

 خطاي عامل فرعي درجه يك 12 81/23500

 ارتفاع هرس 4 64/396541**

  ارتفاع هرس×اثر متقابل فاصله كاشت  8 74/126205**
n.s21/32662 8  ارتفاع هرس× هرس ورهداثر متقابل  

n.s49/19211 16 
 × هرسهورد ×اثر متقابل فاصله كاشت 

 ارتفاع هرس

 خطاي آزمايشي 72 69/34410
n.s =دار در سطح احتمال  معني* =   عدم اختالف معني دار

  درصد1معني دار در سطح احتمال = **  درصد5
 

اثر متقابل فاصله كاشت و ارتفاع هرس در عملكرد 
بيشترين عملكرد ). 3جدول . (دار بود علوفه خشك معني

بر به ميزان   متر و هرس كف2×2علوفه با فاصله كاشت 
 كيلوگرم در هكتار بدست آمد كه با هرس از ارتفاع 1037

داري نداشت و كمترين آن   سانتيمتر تفاوت معني20
 متر و تيمار شاهد به 6×6مربوط به تيمار فاصله كاشت 

نتايج آزمايش نشان .  كيلوگرم در هكتار بود3/145ميزان 
اشد هرس آن از ارتفاع داد كه هرچه تراكم گياه بيشتر ب

 .تر است تر مناسب پايين
 بين فواصل 2ل وبراساس نتايج جد: فاصله كاشت

داري  كاشت از لحاظ عملكرد علوفه خشك اثر معني
فاصله كاشت  نشان داد كه هامقايسه ميانگين. مشاهده شد

برتري محسوس را فواصل كاشت  متر نسبت به ساير 2×2

 08/700 ساالنهيانگين  متر با م2×2تراكم. نشان داد
  متر با ميانگين6×6و تراكم كيلوگرم در هكتار باالترين 

 كيلوگرم علوفه خشك در هكتار كمترين 92/216 ساالنه
ميانگين عملكرد علوفه خشك در . عملكرد را دارا بودند

 كيلوگرم در هكتار 79/497 به ميزان 4×4فاصله كاشت 
 بود 

هاي  لوفه خشك در تراكم مقايسه ميانگين عملكرد ع-2 جدول

 ) كيلوگرم در هكتار(مختلف كاشت 
 رديف فاصله كاشت عملكرد
08/700 abc 2×21  متر 
79/497 abc 4×42  متر 
92/216 abc 6×63  متر 

حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم اختالف معني دار 

  درصد است5در سطح احتمال

 

مالحظه  4 و 1همان طور كه در جداول : ارتفاع هرس

داري  شودبين تيمارهاي ارتفاع هرس اختالف معني مي
ها نشان داد كه بين هرس  مقايسه ميانگين. وجود داشت

داري   سانتيمتري تفاوت معني20بر و هرس از ارتفاع  كف
اما بيشترين عملكرد علوفه خشك را در . وجود ندارد

متر و شاهد   سانتي60 تا 40مقايسه با ارتفاع هرس 
 و شاهد تفاوت 60 و 40مچنين بين ارتفاع هرس ه.داشتند
. داري از لحاظ عملكرد علوفه خشك مشاهده نگرديد معني

 و هرس از 37/603بر  ميانگين علوفه خشك در هرس كف
 . كيلوگرم در هكتار بود59/593 سانتيمتر 20ارتفاع 

ها نشان داد كه بين تيمار  مقايسه ميانگين: زمان هرس
 با ساير تيمارها اختالف هرس هر سه سال يكبار

اما بين تيمارهاي هرس هر ساله و . داري وجود دارد معني
دار وجود نداشت  هرس هر دو سال يكبار اختالف معني

بيشترين عملكرد علوفه مربوط به هرس هر ) 5جدول (
 كيلوگرم در 10/530سه سال يكبار با ميانگين ساليانه 

ر سال عملكرد علوفه در هرس ه. هكتار بدست آمد
 و هرس هر دو سال يكبار با ميانگين ساليانه 64/448
 .  كيلوگرم در هكتار بود04/436
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 اثر متقابل فاصله كاشت و ارتفاع هرس عملكرد  مقايسه ميانگين -3 جدول
 عملكرد

  درصد5سطح   درصد1سطح 
 رديف اثر متقابل

1037 abcdefgh 1037 abcdefgh 2c1a 1 
8/817 abcdefgh 8/817 abcdefgh 3c1a 2 
2/705 bcdefgh 2/705 bcdefgh 3c2a 3 
1/596 Bcdefgh 1/596 cdefgh 1c1a 4 
8/571 bcdefgh 8/571 cdefgh 4c1a 5 
3/534 cdefgh 3/534 cdefgh 2c2a 6 
3/496 cdefgh 3/496 defgh 4c2a 7 
6/477 cdefgh 6/477 defgh 5c1a 8 
2/404 defgh 2/404 defgh 1c2a 9 
9/348 defgh 9/348 efgh 5c2a 10 
8/257 efgh 8/257 fgh 3c3a 11 
4/250 efgh 4/250 fgh 4c3a 12 
8/238 efgh 8/238 fgh 2c3a 13 
3/192 fgh 3/192 gh 5c3a 14 
3/145 fgh 3/145 h 1c3a 15 

  درصد است5دار در سطح احتمال حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم اختالف معني
 

 مقايسه ميانگين عملكرد علوفه خشك بر حسب ارتفاع -4 جدول

 ) كيلوگرم در هكتار(هرس 
 رديف فاصله كاشت عملكرد
37/603 abc 1 بر هرس كف 
59/593 abc  2 متر  سانتي20هرس از ارتفاع 
49/439 abc  3 متر  سانتي40هرس از ارتفاع 
90/381 abc 4 شاهد 
60/339 abc  5 متر  سانتي60هرس از ارتفاع 

حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم اختالف معني دار 

  درصد است5در سطح احتمال
 

 مقايسه ميانگين عملكرد علوفه خشك در فواصل زماني -5 جدول

 ) كيلوگرم در هكتار(هرس 

 رديف فاصله كاشت عملكرد

10/530 abc 1 هرس هر سه سال يكبار 

64/448 abc 2 هرس هر ساله 

04/436 abc 3 هرس هر دو سال يكبار 

حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم اختالف معني دار 

  درصد است5در سطح احتمال
 

 بحث

كه اعمال مشخص گرديد نتايج آزمايش با بررسي 

تراكم مناسب، اثر مستقيم بر روي تعداد ساقه و در نتيجه 

 و مناسبترين آن يعني اردعملكرد علوفه در واحد سطح د

متر نشان دهنده اين موضوع است كه با توجه  2×2فاصله 

به شرايط اقليمي منطقه افزايش بوته در واحد سطح باعث 

عملكرد . گردد استفاده بهتر گياه از فضاي موجود مي

اكم تا مقدار معيني افزايش گياهان علوفه اي با افزايش تر

 تراكم بوته تابعي از لًمعمو به طور .ثابت مي ماندو بعد 

همچنين مشخص گرديد كه . ندگي منطقه استميزان بار

هر چه تراكم گياه بيشتر باشد، با هرس آن از ارتفاع 

 تحقيقات مشابه .يابد تر عملكرد علوفه نيز افزايش مي نپايي

بر باعث  هاي كشور نشان داد كه هرس كف در ساير استان

در ). 1375 ،باغستاني ميبدي(خشكيدگي گياه گرديد 

هرس ) منطقه مورد آزمايش(ودهك حالي كه در منطقه ن

 به .بر از بيشترين عملكرد علوفه خشك برخوردار بود كف

 شرايط اقليمي منطقه عالوه بر نوع گونه  كهرسد نظر مي

 با توجه به عدم .در ايجاد تفاوت هاي فوق موثر بوده باشد

بر  دار عملكرد علوفه خشك بين هرس كف اختالف معني

متر، اين توصيه كاربردي را  سانتي20و هرس از ارتفاع 

هاي آتريپلكس  برداران نمود كه هرس بوته توان به بهره مي

 متري امكان پذير   سانتي20بر تا  ر دامنه ارتفاع كفد

ها  بر رقابت بوته با هرس كفكه رسد  به نظر مي. باشد مي
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البته .جهت رشد و در نتيجه توليد علوفه بيشتر مؤثر باشد

هاي نازك  بر گياه از شاخه هرس كفقابل ذكر است كه در 

 60 و 40هرس گياه از ارتفاع تري در مقايسه با  و تازه

 و 40صورتي كه تيمارهاي  در ،متري برخوردار بود سانتي

تر شده و درصد  هاي آتريپلكس ضخيم متري ساقه سانتي60

يابد كه در كاهش قابليت هضم  ساقه در علوفه افزايش مي

خوراكي موجب كاهش خوشمؤثر است و همچنين آن 

شرايط اقليمي منطقه از جمله كه رسد  به نظر مي .شود مي

هاي  ميزان بارندگي و نوع گونه گياه سبب افزايش مؤلفه

رشد و در نهايت افزايش عملكرد گياه با هرس هر سه 

ضمن اينكه هزينه برداشت گياه به . سال يكبار شده است

 سال و يا دو در هر) چراي مستقيم دام(صورت مكانيكي 

سال يكبار در مقايسه با هرس هر سه سال يكبار بيشتر 

 به طور كلي نتايج اين آزمايش نشان داد كه در .خواهد بود

شرايط منطقه مورد آزمايش و مناطق مشابه با رعايت 

 كيلو 1037بر معادل   متر باهرس كف 2×2فاصله كاشت 

 گياه به متري باالي سانتي20فاع گرم در هكتار و يا ازارت

 سال يكبار 3 كيلو گرم در هكتار و در هر 817ميزان 

ضمن حفظ شادابي گياه بيشترين عملكرد علوفه خشك 

 .گردد حاصل مي
كمبود علوفه در مناطق خشك و نيمه خشك كشور 
جهت تغذيه دام و چراي بيش از ظرفيت مراتع ايجاب 

هاي مناسب اصالح  نمايد مراتع تخريب يافته با گونه مي
سنس ينتايج اين تحقيق نشان داد كه آتريپلكس كان. ندشو

جهت توليد تواند  در منطقه نودهك و مناطق مشابه مي
علوفه در طول فصول زمستان و بهار مورد استفاده دام 

 .قرار گيرد
 نشان داد كه انجام هرس هر سه سال هانتايج آزمايش

متر است باعث افزايش   سانتي0-20يكبار و از ارتفاع 
 متر 2×2 تضمن اينكه با فاصله كاش. شود ابي گياه ميشاد

 .بيشترين توليد علوفه را خواهيم داشت

با توجه به اينكه مقدار زيادي از مواد غذايي گياه به 
شود با انجام هرس ضمن افزايش  بذرها منتقل و ذخيره مي

شادابي گياه از توليد بذر زياد و در نتيجه كاهش عملكرد 
ها نيز كاسته  شود و از خسارت موش يبيولوژيك كاسته م

هاي هرس نشده  شود چون براساس مشاهدات در بوته مي
 .كنند آوري بذر تجمع مي ها جهت جمع بود موش

 

 منابع مورد استفاده
نيازهاي . 1373 ،.ر  غ  و برزگري،،.ر اختصاصي، م  -1

اكولوژيكي سه گونه آتريپلكس غير بومي به منظور احداث 
 مجموعه خالصه . و توليد اقتصاديچراگاهاي مصنوعي

ص . سمينار ملي مرتع و مرتعداري در ايراناولين مقاالت 
50 . 

 ،.مقنادها،و  . نباغستاني ميبدي،، .م جعفري، ،. ر احمدي، م -2
  دراثرات جذب و تجمع امالح آب و خاك. 1379

هاي دست كاشت منطقه كوير چاه  خشكيدگي آتريپلكس
 . 15 -12: 46 سازندگي مجله پژوهش و. افضل اردكان

خصوصيات خاك و نقش آن در رشد . 1375 ،.اسكندري، ذ -3
مجموعه مقاالت دومين همايش . و استقرار گياه آتريپلكس

: زدايي و روشهاي مختلف بيابان زدايي كرمان ملي بيابان
387- 393. 

وضعيت پوشش گياهان در . 1367 ،.باغستاني ميبدي، ن -4
 ساالنه پژوهشي مركز گزارش. افضل اردكان كوير چاه

 . 220 -215: تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد
. 1382، . مزاده، شمسو .  الفرهبر،، .باغستاني ميبدي، ن -5

بررسي تأثير چند شيوه هرس بر رشد و شادابي 
 تاغ با دو سطح تراكم مختلف در  هاي مسن درختچه

 گزارش ،چاپ اول. محدوده جنگلهاي دست كاشت يزد
هايي طرح تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع ن

 .ص46 .طبيعي استان يزد
. 1360، .مپور،  و فائزي. بملك پور، ، .پيماني فرد، ب -6

معرفي گياهان مهم مرتعي و روشهاي كشت آن در مناطق 
 مؤسسه 24نشريه شماره . چاپ اول. مختلف ايران

 . ص79: تهران. تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
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آتريپلكس توسعه يا . 1375، .عفرهنگي،  و. لي، حتوك -7
مجموعه مقاالت دومين همايش ملي بيابان زدايي . توقف
 .530 -526: كرمان

بررسي . 1375، .عو عمارتي، . حدستمالچي، ، .جوانشير،ك -8
هاي تاغ، پده و گز در  اكولوژيك و اكوفيزيولوژيك گونه

 .81 -67): 4و 3، 1،2(جلد: مجله بيابان. بيابانهاي ايران
اي از ويژگيهاي فيزكي  اثر توام با پاره. 1366 ،.رهبر، اس -9

. خاك، انبوهي و بارندگي روي رشد و سرسبزي جنس تاغ
مؤسسه تحقيقات . 1366 -50نشريه شماره . چاپ اول

 .72: تهران. جنگلها و مراتع كشور
بررسي . 1383 ،.، رو دانائي .، نباغستاني ميبدي، .م رهبر، ا -10

هاي مقاوم به شوري در اراضي  تعدادي از گونهسازگاري 
چكيده مقاالت دومين . حاشيه كوير چاه افضل اردكان

ارئه شده در نشريه . همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران
 مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 1383 -345شماره 

 .38: تهران. كشور
تعيين تركيبهاي شيميايي و تجزيه  . 1381، .، وكاشكي -11

. ايستگاه تحقيقات سبزوار  هفت گونه آتريپلكس درپذيري
 .294شماره انتشار  .7مجله تحقيقات مرتع و بيابان جلد

بررسي تأثير روشهاي مختلف هرس . 1374، .ن زاده، عرب -12
نامه  پايان. ها در تجديد سرسبزي و اتصال چوب تاغكاري

دانشكده علوم كشاورزي و منابع طبيعي . كارشناسي ارشد
 .ص153: گانگر. گرگان

گزارش مقدماتي طرح هرس انتهايي . 1360، .عليزاده، م -13
گزارش منتشر نشده موجود در آرشيو . تاغ در منطقه سبزوار

 . بخش تحقيقات بيابان مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
: بيابان زدايي با گسترش سيالب. 1372 ،.كوثر، الف -14

انتشارات مركز تحقيقات ، چاپ اول. كوششي هماهنگ
 .58 ص: شيراز. نابع طبيعي و امور دام استان فارسم

آثار شوري برخي عناصر بر رشد و نمو . 1980 ،.لويت، ژ -15
.  مو لساني،.  ترجمه باغستاني ميبدي، ن. چاپ اول. گياهان

. مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان يزد). 1378(
 .ص215: يزد

16-  Abou- Deya, I., and kandil, A., 1996. Productivity 
of Atriplex nummularia as affected by water deficits 
and grazing intensities under violent aridity. Annals- 
of- Agricultural science- Cario, Egypt. 41(2): 827- 
836.  

17-  Abou- Deya, I., and  Draz, M., 1996. Oldman salt 
bush (A. nummularia) for forage and sand dune 
stabilization. Annals- of- Agricultural science- 
Cario, Egypt. 41(2): 815- 825.  

18-  Aldon. E., and Cavazos, I., 1995. Growing and 
harvesting fourwing saltbush (A. Canescens) under 
saline condition. General Technical Report. Inter 
mountain Research station. USDA Forest Service. 
315: 299-304. 

19-  Price, D.L., Donart, G.B. and. Southward, G.M., 
1989. Growth dynamics of fourwing saltbush as 
affected by different grazing Management systems. 
Journal of Range management. 42: 158- 162. 

20-  Vallentine , J.F., 1990. Grazing management. 
Academic press. Inc., New York: 533. 

 

Effect of planting density and pruning on forgae yield of Atriplex canescens  
M. Khosravifard1, A. sandgol 2 and A. Akbarinia3 

1-Researher of Qazvin Agriculture and Natural resources research center E. Mail: mhsn_khosravi@yahoo.com 
2-Scientific board of Forests and Rangelands research institute. 
3- Scientific board of Qazvin Agriculture and Natural resources research center.  

Abstract 
About 15% of Iranian lands are affected by salinity. Species of chenopodiacea family, such as Atriplex 
canescens is special for planting in these area. This study was conducted from 1993 to 2003 in Nowdehak 
rangeland station of Qazvin province. objectives of this research were planting density of Atriplex 
canescens. The statistic design was split split plot (using on CRBC) with three replication. Main plot were 
density (2×2, 4×4, 6×6 meter), sub plots were pruning period (annual, binnial, triennial) and sub sub-plot 
were hight pruning (control, complete pruning, 20, 40, 60 heights). Result showed that planting density 
and pruning had significant effect on forage yield (P<0.01). Planting density 2×2 m had higher yield than 
others treatments. Complete pruning and pruning 20 cm height had no differet yield but produced forage 
were higher than other treatments. Triennial pruning preiod was better than anuual and binnial praning 
priod in respect of forage yield. Generally result showed that in this area and similar zone planting, 
distance (2×2m) with triennial pruning and complete pruning had maximum forage yield. 
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