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 2 عباسعلي سندگلو 1سيد حميد حبيبيان

 فارس عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي -1

  كشور عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع-2

 20/9/85: تاريخ پذيرش 27/12/1384 :تاريخ دريافت

  
 چكيده 

هاي آتريپلكس در  بسياري از گونه. شود ي اصالح مراتع استفاده ميها امروزه از بوته كاري آتريپلكس به عنوان يكي از روش
 جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ حيات وحش از آن استفاده ، مناطق خشك، احياء مراتعبيابانزدايي، توليد علوفه بويژه در

در اين . اي برخوردار است تعيين تراكم مناسب بوته و تاثير شدت و زمان هرس در كميت علوفه توليدي از اهميت ويژه .شود مي
در اين .  تيماركشت شد135 تكرار و 3ت در  پال-اسپليت- دريك طرح آزمايشي اسپليتAtriplex lentiformisبررسي گونه 

هرسال يكبار، هردوسال يكبار و هر سه سال  ( هرس دوره، تيمار فرعي ) متر6/6 و 4/4 ،2/2(آزمايش تيمار اصلي فاصله كاشت 
ي به  در قطعه زمين1371اين تحقيق در سال .بود)  سانتيمتري60 و 20،40بر،  كف،شاهد( و تيمار فرعي ارتفاع هرس ) يكبار

-1382( سال 11در استان فارس اجرا شد و به مدت )  كيلومتري جنوب شرقي كازرون 50(  هكتار در منطقه دادين 10وسعت 
 با ر هرس هر سه سال 3 بار هرس هر دو سال يكبار و 4 بار هرس هر سال يكبار، 9بطول انجاميد جمعا در اين مدت، ) 1371

ها  داده. در طول سالهاي اجراي طرح اندازه گيري شدها  ع، توليد و درصد زنده ماني بوتهقطر پوشش تاجي، ارتفا. يكبار انجام شد
بر اساس نتايج بدست آمده، .  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتSAS و EXCEL  SPSS ،به كمك نرم افزارهاي آماري

 سانتيمتري و مدت زمان هرس هر سال 40تفاع هرس متر، ار2/2بيشترين توليد علوفه قابل استفاده مربوط به تيمارفاصله كاشت 
متر، ارتفاع هرس كف بر و مدت 4/4و كمترين آن مربوط به تيمارفاصله كاشت )  كيلو گرم ماده خشك در هكتار3986(يكبار 

ر شاهد و از نظر توليد علوفه قابل استفاده، بين تيما. بود)  كيلو گرم ماده خشك در هكتار189(زمان هرس هر سه سال يكبار 
ي ها ولي بين ارتفاع، درصد بدست آمد5همچنين بين تيمار كف بر با بقيه تيمارهاي ارتفاع هرس تفاوت معني داري در سطح 

از نظر زنده ماني بين تيمار كف بر و همچنين .  سانتيمتري تفاوت معني داري در همين سطح مشاهده نشد60 و 40 ،20هرس 
 .  درصد بدست آمد5 تيمارهاي ارتفاع هرس تفاوت معني داري در سطح  سانتيمتري با بقيه20بين تيمار 

 

 فاصله كاشت   توليد علوفه،دوره هرس،آتريپلكس لنتي فورميس، بوته كاري، هرس،  :ي كليديها واژه

 

 مقدمه 

امروزه از بوته كاري به عنوان يكي از روشهاي اصالح 

ه در اين يكي از گياهان غير بومي ك. شود مراتع استفاده مي

گياه . راستا در ايران كشت مي شود، آتريپلكس است

آتريپلكس به عنوان گياهي شورروي در زيستگاههاي 

اگر چه . كند شور، رشد و چرخه حياتش را تكميل مي

د اما در نهاي آتريپلكس نياز زيادي به سديم ندار گونه

رنجبر ( دهند مقابل شوري از خود مقاومت نشان مي

  ).1370فردوئي، 

 ) جنس آتريپلكس از تيره اسفناجيان 

Chenopodiaceae) گونه در مناطق 250و داراي بيش از 

توكلي و فرهنگي (باشد  خشك و نيمه خشك دنيا مي

 گونه 13كند كه تعداد   مي، اعالم1365مظفريان ). 1377

  گونه آتريپلكس 3آتريپلكس بومي در ايران وجود دارد و 
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Atriplex halimus Atriplex lentiformis  و  Atriplex 

canescensهاي وارداتي ايران هستند  از جمله گونه . 

 Salisbury وRoss )1984(،  گزارش كرده اند كه

 ,Atriplex halimus  :آتريپلكس از جمله هاي  گونه بيشتر

Atriplex lentiformis  و  Atriplex canescens استفاده 

 احياء ، مناطق خشك توليد علوفه بويژه در،بيابانزدايي

مراتع و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ حيات وحش 

دارند و در برخي از كشورها به مصرف سوخت نيز 

ي ها ي آتريپلكس چند ساله با ريشهها بيشتر گونه. رسند مي

باشند و  عميق در برابر شرايط نا مساعد محيطي مقاوم مي

  .با اين وسيله با شوري مقابله مي كنند

 ميليـون هكتـار   6/8 ميليون هكتـار مـساحت اسـتان فـارس        4/12از  

اداره كـل   (مرتع و يك ميليـون هكتـار آن شـنزار و بيابـاني اسـت                

همچنـين در ايـن اسـتان حـدود         ). 1373منابع طبيعي استان فـارس      

همـراه بـا    .Atriplex  spp هكتار تيپ غالب مرتعـي  1920000

، گز Peganum harmala   اسپند .Artemisia sp , درمنه

Tamarix sp.، ــيچ و  Zygopyllum atriplicoides  ق

ــه ــا  ديگــر گون ــد ه ــه و بودجــه اســتان  (وجــود دارن ســازمان برنام

 ).1373فارس،

ي ها يي كه توسط بخش اجرا به كشت گونهها عرصه

 در به طور عمدهآتريپلكس اختصاص يافته است گرچه 

 يژيك ليكن شرايط اكولو،باشد مناطق خشك كشور مي

 توانيي داراي ها ند، از اين روي چنين عرصهدارتي متفاو

ي مورد بررسي خواهند ها پرورشي متفاوتي براي گونه

تفاوتهاي موجود در شرايط فيزيكي و شيميايي خاك . بود

 موجود در ميزان بارندگي و هاياز يك طرف و اختالف

درجه حرارت از طرف ديگر سبب مي شوندكه هر يك از 

اي  تراكم بوته. توليدي متفاوتي باشندداراي توان ها  عرصه

مي توانند مستقر شوند متفاوت ها  كه در هر يك از عرصه

. داردبستگي بوده و به عوامل خاكي و آب و هوايي 

خاكهاي حاصلخيز با بارندگي كافي امكان پرورش تعداد 

زيادتر بوته در واحد سطح داشته و عكس اين موضوع در 

بنابراين تعيين . تر صادق استخاكهاي فقير با بارندگي كم

 كشور به يتراكم مطلوب در هريك از مناطق اكولوژيك

. ويژه جنوب فارس از اهميت زيادي برخودار است

ي آتريپلكس ها موضوع ديگري كه در خصوص بوته كاري

 اينكه گياهان آتريپلكس پس از ،حائز اهميت زيادي است

استفاده چند سال خشبي شده و ميزان توليد علوفه قابل 

مطالعات مقدماتي در زمينه هرس . آنها كاسته مي شود

ي مورد بررسي مبين اين موضوع است كه چنانچه ها گونه

ي مذكور در سالهاي متفاوت هرس گردند توليد ها گونه

برداري  علوفه قابل استفاده آنها افزايش يافته و امكان بهره

كميت گرچه تاثير هرس در . دراز مدت از آنها وجود دارد

دهي اقتصادي آن تا  و كيفيت علوفه توليدي و بهره

 ليكن شدت و زمان هرس ،حدودي مشخص شده است

 تحقيقاز اين روي . هنوز در كشور مشخص نشده است

حاضر به مسايل مطروحه در منطقه مورد بررسي پاسخ 

 .داده است

 در ايران گونه اي وارداتي Atriplex lentiformisگونه 

ي نسبتا گرمسير كشور بخصوص در است و در نواح

 Atriplexي ديگر از جمله ها جنوب فارس كه گونه

canescens تحمل مقاومت در برابر گرماي محيط را ندارد 

به همين خاطر در اين تحقيق از گونه . قادر به رشد است

Atriplex lentiformis جهت بررسي تاثير فاصله كاشت و 

 . استفاده شده استهرس در دير زيستي و توليد كمي آن

سازگار آتريپلكس در اصالح هاي  استفاده از گونه

مراتع و احداث چراگاههاي مصنوعي در مناطق بياباني و 

. استپي كشور، چندين سال است كه متداول گرديده است

گزارشها و بازديدكنندگان داخلي و خارجي در مورد 

ي آتريپلكس در ايران و نيز بررسي مقدماتهاي  كشت گونه

 يكارشناسان تحقيقات مراتع در مناطق مختلف اكولوژيك

رغم سازگاري مطلوب و به كشور حاكي از آن است كه 

آتريپلكس در ايران هنوز هاي  كشت تعدادي از گونه

مسايلي از قبيل تعداد بوته در واحد سطح و نيز تاثير 

ويژه گونه ه مورد كشت بهاي  هرس در توليد كمي گونه
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Atriplex lentiformisاي   حل نگرديده و اهميت ويژه

 .دارد

 اين تحقيق يافتن تراكم بوته در واحد سطح و ازهدف 

هاي  بهترين شيوه و زمان هرس از نظر توليد بوته

Atriplex lentiformis در شرايط اقليمي منطقه مورد 

 .مطالعه

 

 مواد و روشها

 :موقعيت محل اجراي تحقيق 

سه تالن معروف محل اجراي طرح كه به نام محلي 

 كيلو متري جنوب شرقي شهرستان 50است در فاصله 

 باالده و دهستان دادين قرار -كازرون و در بخش جره

 .دارد

 53 درجه و50جغرافياييهاي  اين منطقه بين طول

هاي   دقيقه شرقي و بين عرض52 درجه و 51 تادقيقه 

 دقيقه 18 درجه و 29 دقيقه الي 17 درجه و 29جغرافيايي 

 . الي واقع شده استشم
 :وضعيت آب و هوايي 

 ساله 13مقدار متوسط بارندگي ماهانه در يك دوره 

در منطقه اجراي تحقيق بر اساس آمار ) 1382-1370(

 �بارندگي ايستگاه هواشناسي جدول تركي بخش جره 

 كيلومتري جنوب غربي محل 15باالده كه در فاصله 

 .آمده است 1 در جدول ،اجراي طرح قرار گرفته است

باشد و در   مينزوالت جوي در منطقه به صورت باران

باشد    ميطول دوره بارندگي داراي پراكنش نسبتا مناسب

و منطقه طرح در طول سالهاي اجراء فاقد  يخبندان بوده 

، 72 -73، 70-71هاي  از نظر آب و هوايي سال. است

 جزء 82-83 و 80-79، 78 -79، 77 - 78، 75 -76

 ،71-72هاي  و سال) پايين حد ميانگين(خشك هاي  سال

( تر هاي   جزء سال80-81 و 76- 77، 74- 75، 73 -74

 .شود  ميمحسوب) باالي حد ميانگين

منطقه طرح جزء مراتع قشالقي استان فارس و داراي 

متوسط . باشد  ميتابستانهاي گرم و زمستانهاي معتدل

 درجه 15/35درجه حرارت در گرمترين ماه سال 

انتيگراد و متوسط حداقل درجه حرارت در طول سال س

حداكثر مطلق درجه . باشد  مي درجه سانتيگراد9/16

 درجه سانتيگراد و 1/44حرارت در گرمترين ماه سال 

 .دباش  مي درجه سانتيگراد8/6حداقل مطلق درجه حرارت 

با استفاده از اطالعات موجود و بر اساس فرمول 

  نيمه خشك گرم، اجراي طرح نوع اقليم منطقه،دومارتن

 .باشد مي
= P / T + 10  =  394.73 /  24.26 + 10 =  11.52  

 ضريب خشكي دمارتون

 ماههاي مرطوب ،بر اساس منحني آمبروترميك منطقه

 ماه و از آذر شروع شده تا اسفند ماه 5/4سال در حدود 

 5/7ماههاي خشك سال در اين منطقه حدود.يابد  ميادامه

واسط فروردين شروع شده تا اواخر آبان ماه ادامه ماه و از ا

 .دارد
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  منحني آمبروترميك منطقه اجراي طرح-1شكل 

 
  كيلومتري محل تحقيق15  ميانگين بارش و دماي ماهانه در ايستگاه جدول تركي جره در فاصله -1جدول 

بارندگي  ميزان

(mm) 

 ميانگين دما

 ) درجه سانتيگراد  (

 ماهها

 مهر 03/29 35/2

 آبان 08/22 58/21

 آذر 29/15 31/77

 دي 12/13 54/115

 بهمن 94/12 31/73

 اسفند 92/15 27/51

 فروردين 88/20 35/42

 ارديبهشت 78/26 08/8

 خرداد 26/32 54/0

 تير 39/34 12/1

 مرداد 15/35 08/1

 شهريور 78/32 23/0

 

 :وضعيت خاك 

 خاك ، شدهبر اساس نتايج آزمايشات خاك انجام

منطقه اجراي طرح آهكي بدون مشكل شوري با مقدار 

 درصد مواد آلي ، پتاسيم كافي،فسفر قابل جذب كم

   و داراي(Sandy-Loam)  لومي– بافت شني  ،متوسط

pHرسد هيچگونه   ميكه به نظر باشد  مي قليايي

  Atriplex lentiformis محدوديتي براي كاشت گونه

 . نداشته باشد

 

 قيق روش تح

در اين بررسي از يك گونه آتريپلكس غير بومي به نام 

 كه در Atriplex lentiformis (Torr.) S.Watsعلمي
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 به شرايط  نسبت سازگاري مطلوبي،آزمايشات مقدماتي

اين تحقيق .  استفاده گرديد،منطقه مورد بررسي نشان دادند

كرتهاي دو (در قالب طرح آزمايشي اسپليت اسپليت پالت 

جمعا ( تيمار 45 تكرار و در هر تكرار 3در) رد شدهبار خ

 . مورد بررسي قرار گرفت)  تيمار135

 فرعي و فرعي فرعي اين طرح آزمايشي ،اصليعوامل 

 :باشد  ميشرح زير ه ب

عنوان تيمار اصلي ه بها   فاصله كاشت بوته :A عامل

 ). متر 6/ 6 متر و 4 / 4 ،متر2 /2(  سطح 3در 

 3عنوان تيمار فرعي در ه هرس ب هاي دوره: B  عامل

 هرس هر دو سال يكبار و ،هرس هر سال يكبار( سطح 

 ).هرس هر سه سال يكبار 

عنوان تيمار ه  ارتفاع هرس از سطح زمين ب :Cعامل 

 20 هرس از ،هرس كف بر(  سطح 5فرعي فرعي در 

 60 هرس از ، سانتيمتري40 هرس از ،سانتيمتري

در اصل تيمار بدون هرس كه ) سانتيمتري و بدون هرس 

 .را بعنوان تيمار شاهد منظور گرديد

 در قطعه زميني به وسعت 1371اين تحقيق در سال 

 كيلومتري جنوب 50( هكتار در منطقه دادين عليا 10

پس از انتخاب و آماده سازي ) شرقي شهرستان كازرون

 . به اجرا گذاشته شد،بستر كاشت و حصاركشي

 5000  به تعداد Atriplex lentiformisابتدا نهال گونه 

 و نهال مرتعي دادين هااصله در ايستگاه توليد و تكثير بذر

سپس در فصل زمستان .  توليد نهال گرديد 1371در سال 

 نهالها ،همان سال بر اساس نقشه كاشت) دي و بهمن ماه(

 اصله 3600به زمين اصلي انتقال و جمعا نسبت به غرس 

غرس شده در حاشيه هاي  نهال بدون احتساب نهال

ضمنا در پايان دوره . تيمارها و تكرارها اقدام گرديد

 واكاري نهالهايي ،كاشت يعني اواخر بهمن ماه همان سال

به .  انجام شد،كه ضعيف يا در حال خشك شدن بودند

 حتي پس از ،دليل بارش مناسب سال اول اجراي طرح

بهار و و همچنين در ) 1371در دي و بهمن (غرس نهالها 

 هيچگونه آبياري براي نهالهاي ،تابستان سال بعد از اجرا

 .كشت شده انجام نشد

بهمن (از شروع سال سوم اجراي طرح ها  هرس بوته

 ،آغاز و مطابق با تيمارهاي در نظر گرفته شده) 1373ماه 

، هر ساله به صورت دستي با ها هرس بوته. اعمال گرديد

به كمك كارگر، طبق نقشه استفاده از قيچي و اره باغباني 

يادداشت برداري و اندازه گيري حداقل . كاشت انجام شد

 16 متر، از 6 در 6 بوته در مورد تيمار فاصله كاشت 10از 

 32 متر و از 4 در 4بوته در مورد تيمار فاصله كاشت 

 متر طبق برنامه زمان 2 در 2بوته در تيمار فاصله كاشت 

 دو سال يكبار و هر سه  هر،بندي طرح در هر سال يكبار

هر سال در پايان فصل .  هرس انجام شد،سال يكبار

و رشد قطري ) ارتفاع(رشد طولي :  قبل از هرس،رويش

اندازه گيري و پس از هرس، ها  بوته) قطر تاج پوشش(

بالفاصله وزن تر و در زمان مناسب پس از خشك كردن 

 هرس شده در فضاي باز، وزن خشك و باالخرههاي  بوته

 ميزان ،خشبي و چوبي بوتههاي  پس از حذف قسمت

علوفه قابل استفاده هر بوته در هر تيمار و در هر تكرار 

هر سال قبل از اجراي هرس و بعد از آن در . تعيين گرديد

در هر تيمار و در هر تكرار اندازه ها  صد زنده ماني بوته

ناشي از هرس هاي  گيري شد تا ميزان در صد تلفات بوته

در سال آخر اجراي . وامل غير از هرس مشخص شودو ع

ميزان مواد (به منظور تعيين ارزش كيفي ) 1382(طرح 

از هر تيمار يك  نمونه  از علوفه ) غذايي قابل استفاده دام

موسسه تحقيقات (قابل استفاده دام تهيه و به آزمايشگاه 

جهت انجام آزمايشات ارزش غذايي ) جنگلها و مراتع

 .ارسال گرديد

به  (1382 لغايت 1371به طور كلي اين تحقيق از سال 

 9 ،به طول انجاميد كه جمعا در اين مدت)  سال11مدت 

 دفعه هرس هر دو سال يكبار 4 ،دفعه هرس هر سال يكبار

 . دفعه هرس هر سه سال يكبار انجام شد3و 

 ، وزن تر، قطر پوشش تاجي،ارتفاع اطالعاتي از قبيل

و در صد زنده ماني  ابل استفاده وزن علوفه ق،وزن خشك
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بسته به (در هر تيمار و در هر تكرار و در هر سال ها  بوته

جمعا به  (1382 لغايت 1373از سال ) هرسهاي  پريود

 ،ها جمع آوري و پس از طبقه بندي داده)  سال9مدت 

به منظور تجزيه و . شد EXCELوارد محيط نرم افزاري 

 اين مدت از نرم تحليل اطالعات جمع آوري شده در

 استفاده گرديد و نتايج به SPSS  و SASآماري هاي  افزار

 .دست آمده مورد تفسير و بحث قرار گرفت

 

 نتايج 

بر اساس تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده در 

  EXCELطول اجراي طرح و با استفاده از نرم افزارهاي 

 -در قالب طرح آزمايشي اسپليتSPSS  وSASو 

  نتايج  مشروحه زير در مورد هر متغير ،الت پ-اسپليت

 :باشد  ميقابل ارائه

 : وزن خشك بوته

 :تجزيه واريانس يك طرفه 

 گونه هاي   ميانگين وزن خشك بوته،2بر اساس جدول

Atriplex lentiformis از (  بين سالهاي مختلف هرس

، همين طور در فواصل مختلف  )1382 تا سال1373سال

هر (مختلف هرس هاي  دوره ،)متر6/6 و 4/4 ،2/2( كاشت

و ) سال يكبار، هر دو سال يكبارو هرسه سال يكبار

 60 و20،40شاهد، كف بر، (مختلف هرس هاي  ارتفاع

در . (P<0.01)  داري وجود دارد تفاوت معني) سانتيمتري

مختلف مورد اندازه گيري هاي   اثرات متقابل متغيرضمن

 .در اين جدول آمده است
 

گونه هاي بوته  (Kg/Ha)   خالصه نتايج آماري تجزيه واريانس كلي در مورد وزن  خشك - 2جدول  

Atriplex lentiformis )  در صد معني دار بودن1در سطح  ) 1371-81در طول اجراي طرح  

F محاسباتي 

(FS) 

 ميانگين مربعات

(MS) 

 مجموع مربعات

(SS) 

 درجه آزادي

(D.F.) 

 منبع تغييرات

(S) 
**74/38 69/59104456 59/472835653  سال 8 

 فاصله كاشت 2 52/1082165617 76/541082808 76/165**

 فاصله كاشت در سال هرس 14 88/161934125 27/11566723 62/7**

 زمان هرس 2 99/218842092 49/109421046 56/6**

 زمان هرس در سال هرس 6 56/56715780 09/9452630 40/4**

 زمان هرس درفاصله كاشت 4 50/55929276 12/13982319 51/6**

 ارتفاع هرس 4 69/225842476 17/56460619 35/7**

 فاصله كاشت در ارتفاع هرس 8 99/179396822 87/22424602 92/2**

 
 :ميانگين به روش چند دامنه دانكن هاي  همقايس

 : هرس هاي  سال

 در مورد ميانگين وزن خشك ،3بر اساس جدول

سال هرس هاي   بين تيمار،Atriplex lentiformisهاي  بوته

 1375 سال ،به ترتيب مقدار ميانگين وزن خشك

 20/2203(1374و سال  )  كيلو گرم در هكتار60/2581(

 تا 00/142بين (  با بقيه سالها) كيلو گرم در هكتار

تفاوت معني داري وجود )  كيلوگرم در هكتار50/1715

 50/1715 (1373ايهمين طور بين ساله. (P<0.05)دارد 

 كيلو گرم در 20/1623 (1378،)كيلوگرم در هكتار

 1376 و)  كيلو گرم در هكتار30/1486(1381،)هكتار

با بقيه همچنين بين سال )  كيلو گرم در هكتار60/1324(

ه با بقيه تيمارها ب)  كيلوگرم در هكتار50/655 (1377

 و)  كيلوگرم در هكتار70/167 (1380عالوه بين سالهاي

با بقيه سالها تفاوت  ) كيلوگرم در هكتار00/142 (1379

  .(P<0.05)شود  ميمعني داري مشاهده
 : فواصل كاشت 
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 Atriplex هاي  در مورد ميانگين وزن خشك بوته

lentiformisفاصله كاشت به ترتيب مقدار هاي  ، بين تيمار

 كيلو گرم 8/9468(متر 2در2 فاصله ،ميانگين وزن خشك

 كيلو گرم در 0/5228(متر 4در4فاصله با ) در هكتار

)   كيلو گرم در هكتار2/2596(متر  6در6و فاصله  ) هكتار

 .(P<0.05)تفاوت معني داري وجود دارد 

 

 : زمانهاي هرس 

 Atriplex هاي  در مورد ميانگين وزن خشك بوته

lentiformis بين تيمار زمان هرس هر سه سال ،

با هرس هر دو سال )  كيلو گرم در هكتار9/3977(يكبار

 يكبار و هرس هر سال ) كيلو گرم در هكتار8/6852(يكبار

تفاوت معني داري وجود )   كيلو گرم در هكتار3/6462(

   .(P<0.05)دارد 

 :هرس هاي  ارتفاع

 Atriplex هاي  در مورد ميانگين وزن خشك بوته

lentiformis0/3227( ، بين تيمار ارتفاع هرس كف بر 

با بقيه تيمارها تفاوت معني داري ) اركيلوگرم در هكت

ارتفاع هرس به هاي  ولي بين تيمار. (P<0.05)وجود دارد 

 8/6810(  سانتيمتري40ترتيب مقدار ميانگين وزن خشك 

 ) كيلوگرم در هكتار1/6433( شاهد ،)كيلو گرم در هكتار

 20و)  كيلوگرم در هكتار6/6327(  سانتيمتري60و

تفاوت معني ) رم در هكتار كيلو گ1/6023( سانتيمتري

 . (P>0.05)داري وجود ندارد 

 

 Atriplex lentiformisگونه هاي  بوته (Kg/Ha)   نتايج مقايسات ميانگين در مورد وزن خشك - 3جدول 

  در صد معني دار بودن5به روش دانكن در سطح  ) 1371-81در طول اجراي طرح ( 
 سالهاي هرس: منبع تغيير 

 سال هرس 1375 1374 1373 1378 1381 1376 1377 1380 1379

 ميانگين 60/2581 20/2203 50/1715 20/1623 30/1486 60/1324 50/655 70/167 00/142
d d c b b b b a a گروهها 

 فواصل كاشت: منبع تغيير 

 فاصله كاشت  متر2در2  متر4در4  متر6در6

 ميانگين 8/9468 0/5228 2/2596

c b a گروهها 

 زمانهاي هرس: منبع تغيير 

 زمان هرس هر دو سال يكبار هر سال يكبار هر سه سال يكبار

 ميانگين 8/6852 3/6462 9/3977

c b a گروهها 

 هرسهاي  ارتفاع: منبع تغيير 

 ارتفاع هرس  سانتيمتري40 شاهد  سانتيمتري60  سانتيمتري20 كف بر

 ينميانگ 8/6810 1/6433 6/6327 1/6023 0/3227

b a a a a گروهها 

 

 : وزن علوفه قابل استفاده بوته

 :تجزيه واريانس يك طرفه 

 ميانگين وزن علوفه قابل استفاده ،4بر اساس جدول

 بين سالهاي مختلف Atriplex lentiformis گونه هاي  بوته

، همين طور در فواصل )1382 تا سال1373از سال(هرس 

مختلف هاي  رهدو ،)متر6/6 و 2/2،4/4(مختلف كاشت

هر سال يكبار، هر دو سال يكبارو هرسه سال (هرس 

 20،40شاهد، كف بر، (مختلف هرس هاي  و ارتفاع) يكبار

  تفاوت معني داري وجود دارد)  سانتيمتري60و

(P<0.01) .مختلف مورد هاي   اثرات متقابل متغيردر ضمن

 .اندازه گيري در اين جدول آمده است
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(Kg/Ha) ه نتايج آماري تجزيه واريانس كلي در مورد وزن علوفه قابل استفاده خالص- 4جدول   

Atriplex lentiformis در صد 1در سطح  ) 1371-81در طول اجراي طرح (   گونههاي   بوته  

 دار بودن معني
F محاسباتي 

(FS) 
 ميانگين مربعات

(MS) 
 مجموع مربعات

(SS) 
 درجه آزادي

(D.F.) 
 منبع تغييرات

(S) 
33/71 ** 88/4285098 06/34280791  سال 8 

0/50  فاصله كاشت 2 14/50440758 07/25220379 **

30/13  فاصله كاشت در سال هرس 14 66/16238703 40/1159907 **

18/22  زمان هرس 2 92/24822455 96/12411227 **

 زمان هرس در ارتفاع هرس 8 55/9189363 44/1148670 27/4**

15/8  فاصله كاشت در زمان هرس 4 67/18240147 91/4560036 **

76/16  ارتفاع هرس 4 95/18025085 48/4506271 **

 ارتفاع هرس در سال 24 46/1821929 72/75913 78/1**

**12/2 51/570871 17/9133944 16 
فاصله كاشت در زمان هرس در ارتفاع 

 هرس

**28/2 89/97140 04/1748536 18 
ارتفاع هرس در زمان هرس در سال 

 هرس

 

 :ميانگين به روش چند دامنه دانكن هاي  همقايس

 : سالهاي هرس 

 در مورد ميانگين وزن علوفه قابل ،5بر اساس جدول

هاي   بين تيمار،Atriplex lentiformisهاي  استفاده بوته

سال هرس به ترتيب مقدار ميانگين وزن علوفه  قابل 

يه با  بق)  كيلوگرم در هكتار39/617(1375استفاده، سال

به جز )  كيلو گرم در هكتار47/512 تا 36/40بين ( سالها

تفاوت )  كيلو گرم در هكتار90/589 (1374سال 

همين طور بين . (P<0.05)داري وجود دارد  معني

 1377، ) كيلو گرم در هكتار00/155 (1381سالهاي

 كيلو گرم در 43/44(1380،) كيلو گرم در هكتار75/94(

با بقيه سالها ) و گرم در هكتار كيل36/40 (1379و) هكتار

  .(P<0.05)شود  ميداري مشاهده تفاوت معني
 : فواصل كاشت 

 هاي  در مورد ميانگين وزن علوفه قابل استفاده بوته

Atriplex lentiformisفاصله كاشت به هاي  ، بين تيمار

 فاصله ،ترتيب مقدار ميانگين وزن علوفه قابل استفاده

متر 4/4با فاصله )  در هكتار كيلو گرم6/1937(متر 2/2

 475/ 6(متر  6/6و فاصله  )  كيلو گرم در هكتار8/926(

تفاوت معني داري وجود دارد )  كيلو گرم در هكتار

(P<0.05). 

 

 : زمانهاي هرس 

 هاي  در مورد ميانگين وزن علوفه قابل استفاده بوته

Atriplex lentiformis بين تيمار زمان هرس هر سه سال ،

 با هرس هر سال يكبار)  كيلو گرم در هكتار1/526(يكبار

و هرس هر دو سال )  كيلو گرم در هكتار8/1537(

تفاوت معني داري  ) كيلو گرم در هكتار2/1276(يكبار

  .(P<0.05)وجود دارد 

 :هرس هاي  ارتفاع

 هاي  در مورد ميانگين وزن علوفه قابل استفاده بوته

Atriplex lentiformisارتفاع هرس شاهداي ه ، بين تيمار 

 كيلو گرم 0/692(و كف بر)  كيلو گرم در هكتار0/655(

با بقيه تيمارها تفاوت معني داري وجود دارد ) در هكتار

(P<0.05) .ارتفاع هرس به ترتيب هاي  ولي بين تيمار

  سانتيمتري40مقدار ميانگين وزن علوفه قابل استفاده 

 8/1433(ي سانتيمتر60،) كيلو گرم در هكتار9/1494(

 كيلو گرم 1/1291(  سانتيمتري20و )كيلو گرم در هكتار

 . (P>0.05)تفاوت معني داري وجود ندارد  )در هكتار

 

 



61 1ة  شمار،14 مرتع و بيابان ايران جلد تحقيقاتفصلنامه 

 آتريپلكسهاي   بوته(Kg/Ha)  نتايج مقايسات ميانگين در موردوزن علوفه قابل استفاده- 5جدول 

 عني دار بودن در صد م5به روش دانكن در سطح  ) 1371-81در طول اجراي طرح  ( 
 سالهاي هرس: منبع تغيير 

 سال هرس 1375 1374 1373 1376 1378 1381 1377 1380 1379

 ميانگين 39/617 90/589 47/512 11/289 10/244 00/155 75/94 43/44 36/40

f f ef de cd c b ab a گروهها 

 فواصل كاشت: منبع تغيير 

  متر2/2  متر4/4  متر6/6
فاصله 

 كاشت

 ميانگين 6/1937 8/926 6/475

c b a گروهها 

 زمانهاي هرس: منبع تغيير 

 زمان هرس هر سال يكبار هر دو سال يكبار هر سه سال يكبار

 ميانگين 8/1537 2/1276 1/526

c b a گروهها 

 هرسهاي  ارتفاع: منبع تغيير 

  سانتيمتري40  سانتيمتري60  سانتيمتري20 كف بر  شاهد
ارتفاع 

 هرس

 ميانگين 9/1494 8/1433 1/1291 0/692 0/655

b b a a a گروهها 
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 درسطوح مختلف ارتفاع هرس  Atriplx lentiformis درصد زنده ماني گونه و مقايسه ميانگين ميزان توليد -2شكل 

 

 بحث 

 ) :ل استفادهوزن تر، وزن خشك و وزن علوفه قاب( توليد

همانطور كه در قسمت نتايج آمده است، بين سالهاي 

هرس، فواصل كاشت، زمانهاي هرس و همچنين 

 درصد 1ي هرس تفاوت معني داري در سطح ها ارتفاع

 .وجود دارد
 :سال هرس 

يعني وزن تر، وزن خشك (نظر به شباهت نتايج توليد 

ذكر در اين قسمت تنها به ) و وزن علوفه قابل استفاده

 .توليد علوفه قابل استفاده بسنده مي گردد
 اجراي طرح به تفكيكهاي   نوع آب و هوا و زمان هرس در سال، دما، وضعيت بارندگي- 6جدول 

 سال زراعي

  ميزان بارندگي
(mm) 

 ميانگين دما
)درجه سانتيكراد(  

نوع آب و هوا نسبت 

 به سال ميانگين
 زمان هرس در هر سال

ميزان بارندگي از 

 مهر تا آخر دي ماه

 5/187 - خشك و سرد 7/22)-( 329) -( 71-70
72-71  5/218 - مرطوب و گرم 1/24(+) 5/493(+) 
73-72  10 هرس هرساله خشك و گرم 5/24(+) 142)-( 
74-73  5/240 هرس هرساله و هر دو ساله مرطوب و معتدل 4/23) 0( 5/593(+) 
75-74  5/367 هرسالههرس  مرطوب و گرم 1/24(+) 610(+) 
76-75  5/43  هر دو ساله و هر سه ساله،هرس هرساله خشك و سرد 8/23(+) 315)-( 
77-76  5/332 هرس هرساله مرطوب و گرم 1/24(+) 592(+) 
78-77  5/141 هرس هرساله و هر دو ساله خشك و گرم 3/25(+) 364)-( 
79-78  5/160 هرس هرساله خشك و گرم 8/24(+) 207)-( 
80-79  5/190 هرس هرساله و هر دو ساله خشك و گرم 3/24(+) 227)-( 
81-80  5/325 هرس هرساله و هر سه ساله مرطوب و گرم 2/25(+) 504(+) 
82-81  5/102 - خشك و سرد 4/24(+) 324 

 5/394:  ساله 13ميانگين بارندگي در يك دوره                                                  ميزان بارندگي و ميانگين دما بيشتر از سال ميانگين                       ( + ) : 

4/23:  ساله 13  ميانگين دما در يك دوره             ميزان بارندگي و ميانگين دما كمتر از سال ميانگين                                             ) : -(  

1373 و اولين سال هرس1371  اولين سال اجراي طرح             در حد سال ميانگين                                             ميزان بارندگي و ميانگين دما ) : 0(   
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  پراكنش ميزان بارندگي در فصول سال در منطقه دادين-3شكل 
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نش بارندگي در فصول مختلف سال در منطقه دادين درصد پراك-4شكل   
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  نمودار وضعين دما و بارندگي ساالنه در طول سالهاي اجراي طرح-5شكل 

 

 كاهش ميانگين توليد اطالعاتي كه ذكر شدبا توجه به 

كيلوگرم در  155 (1381علوفه قابل استفاده در سالهاي

 1380، )كيلوگرم در هكتار 75/94 (1377، )هكتار

كيلوگرم در  36/40 (1379و) كيلوگرم در هكتار43/44(

به وضعيت بارندگي و دما در سال قبل از هرس ) هكتار

چنانچه سال قبل از هرس جزء  ،داردبستگي زيادي 

سالهاي خشك و گرم باشد و ميزان بارندگي زير حد سال 

ميانگين بارندگي و ميزان دما با الي حد سال ميانگين دما 

ي آتريپلكس ها يد علوفه قابل استفاده بوتهباشد، روي تول

همين . تاثير زيادي گذاشته و باعث كاهش توليد مي شود

 با بقيه 1377 و 1381امر سبب شده تا بين سالهاي 

 با بقيه 1379 و 1380همين طور بين سالهاي ها  تيمار

.  درصد بوجودآيد5تفاوت معني داري در سطح ها  تيمار

 ( 1375وفه قابل استفاده سالعكس افزايش توليد عله ب

ه به دو دليل مي باشد يكي ب)  كيلو گرم در هكتار39/617

خاطر وضعيت خوب بارندگي در سال قبل از هرس 

و ديگري وضعيت پراكنش مناسب )  ميليمتر5/593(

بارندگي از اوايل مهر تا اوايل بهمن ماه سال هرس 

بقيه  با 1375اين عوامل باعث شده تا بين سال ). 1375(

.  درصد مشاهده شود5سالها تفاوت معني داري در سطح 

 90/589 (1374افزايش توليد علوفه قابل استفاده سال 

دليل وضعيت پراكنش مناسب ه ب) كيلوگرم در هكتار

بارندگي از اوايل مهر تا اوايل بهمن ماه سال هرس 

  افزايش توليد علوفه قابل استفاده سالدرضمنباشد  مي

به دليل وضعيت ) كيلوگرم در هكتار 47/512 (1373

 47/512 (1372مناسب بارندگي در سال قبل از هرس 

 . مي باشد) ميليمتر

 

 :فاصله كاشت

 بين فاصله كاشت ،بر اساس مقايسه ميانگين

با فاصله كاشت )  كيلو گرم در هكتار6/1937(متر2/2

و با فاصله كاشت )  كيلو گرم در هكتار6/926(متر4/4

از نظر توليد علوفه )  كيلو گرم در هكتار6/475(متر6/6

 درصد وجود 5قابل استفاده تفاوت معني داري در سطح 

نظر مي رسد مانند ميانگين قطر ه علت اين تفاوت ب.دارد

خاطر تراكم ه ي آتريپلكس بها تاج پوشش و ارتفاع بوته

در فاصله كاشت ) هكتار(بيشتر بوته در واحد سطح 

متر باشد  6/6متر و 4/4ي كاشت ها متر نسبت به فاصله2/2
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 قطر   ميانگين  برعكس  استفاده  قابل علوفه ولي در توليد

يعني .ي آتريپلكس مي باشدها  بوته و ارتفاع تاج پوشش

فاصله ( هر چه تراكم بوته در واحد سطح بيشتر مي شود 

، توليد علوفه قابل استفاده آن بيشتر و هر )متر 2/2كاشت 

فاصله (  مي شود  كمتر واحد سطح  چه تراكم بوته در

 توليد علوفه قابل استفاده آن كمتر مي ،)متر 6/6كاشت 

فاصله (  شود و تراكم بوته در واحد سطح در حد متوسط

، توليد علوفه قابل استفاده آن در حد فاصل )متر4/4كاشت 

طور كلي ه ب .باشد متر مي4/4متر و 2/2ميان فاصله كاشت 

خاطر تراكم بيشتر ه فزايش توليد باين امر باعث شده تا ا

بوته در واحد سطح، كاهش ميانگين قطر تاج پوشش و 

ي آتريپلكس را جبران نموده و اين تيمار با ها ارتفاع بوته

 درصد معني دار 5بقيه تيمارهاي فاصله كاشت در سطح 

 . شود

 

 :زمان هرس 

 بين تيمار زمان هرس هر ،بر اساس مقايسه ميانگين

هرس هر دو  با) كيلو گرم در هكتار8/1537(سال يكبار 

هرس هر سه  و با ) كيلو گرم در هكتار2/1276(سال يكبار

از نظر توليد علوفه  ) كيلو گرم در هكتار1/526(سال يكبار

 درصد 5تفاوت معني داري در سطح ها  قابل استفاده بوته

خاطر اين است كه ه دليل اين امر احتماال ب. وجود دارد

ي هرس شده و ها ريپلكس جهت ترميم بخشي آتها بوته

توليد علوفه قابل استفاده نياز به گذشت فقط يك سال 

هر چه فاصله زمان هرس از يك سال به دو . زمان دارند

سال و در نهايت به سه سال افزايش يابد، ميزان توليد 

 .كاهش مي يابدها  علوفه قابل استفاده بوته

 

 :ارتفاع هرس 

 5/655( بين تيمار شاهد ،نگينبر اساس مقايسه ميا

 كيلوگرم در 0/692/655(و كف بر) كيلوگرم در هكتار

از نظر توليد علوفه قابل استفاده با بقيه تيمارها ) هكتار

ولي بين .  درصد وجود دارد5تفاوت معني داري در سطح 

 كيلوگرم 9/1494( سانتيمتري40تيمارهاي ارتفاع هرس 

و )  كيلوگرم در هكتار9/1433(  سانتيمتري60با) در هكتار

)  كيلوگرم در هكتار1/1291(  سانتيمتري20با هرس

دليل .  درصد وجود ندارد5داري در سطح  تفاوت معني

اين امر تا حدودي مشخص است چون هرس شاهد كه در 

) سال آخر(  سال هرس تنها يك بار هرس مي شود9طول 

و هرس كف بر هم چون از سطح زمين هرس مي شود، 

لهاي بعد از هرس جست زني آن باموفقيت همراه در سا

نبوده و به همين خاطر توليد علوفه قابل استفاده اين دو 

 .تيمار از بقيه تيمارهاي ارتفاع هرس كمتر مي شود

 

 سپاسگزاري

 مركز تحقيقات كشاورزي مسئولين محترمبدينوسيله از 

 و رياست محترم بخش تحقيقات  فارسو منابع طبيعي

  ،تحقيق دن فضايو به خاطر فراهم نمي منابع طبيع

كه مرا در به انجام  همچنين از اساتيد بزرگوار و همكاراني

رساندن اين تحقيق طوالني مدت ياري نمودند كمال 

  از آقاياندانم كه   ميبر خود الزم. تشكر و امتنان را دارم 

به مهندس مراديان  رضا سامانيان و ،مهندس خداحامي

 در اجراء و مراحل دلسوزانهيك و خاطر همكاري نزد

 تشكر و ، اين تحقيقصحراييهاي   مدت برداشتطوالني

از سركار خانم مهندس جوكار به .نمايمقدرداني 

همين طور از  ، تجزيه و تحليل آماريهمكاري در خاطر

 ، مهندس عبداللهي پناه،همكاري آقايان مهندس بختيار

  . ارممهندس طيبي و ساير همكاران بسيار سپاسگز

 



66  در استان فارسAtriplex lentiformisبررسي تاثير هرس و فاصله كاشت در توليد گونه  

 منابع مورد استفاده
ــصاصي، م-1 ــري، غ. ر.  اخت ــه،1373، . و برزگ ــر اي   مقدم ب

آتريپلكس كانـسنس، لنتـي     هاي    نيازهاي اكولوژيكي گونه  

فــورميس و هــاليموس بــه منظــور احــداث چراگاههــاي  

 .1373مصنوعي، سمينار مرتعداري اصفهان 

، نقـش عوامـل پـدولوژيك در رشـد و           1374،. اسكندري، ذ  -2

استقرار گياه آتـريپلكس در منطقـه حبيـب آبـاد اصـفهان،            

 .29فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 

، بررسـي ارزش غـذايي دو گونـه    1370،  . رنجبر فردوئـي، ا    -3

آتريپلكس كانسنس و لنتي فـورميس در مراحـل مختلـف           

ولوژي در منطقه شهرستان قـم، پايـان نامـه كارشناسـي            نف

 .بع طبيعي دانشگاه تهرانارشد مرتعداري، دانشكده منا

، مطالعات جامع   1373 سازمان برنامه و بودجه استان فارس،      -4

 هواشناسي اقليم و خاك     -اقتصادي اجتماعي استان فارس   

 .و منابع ارضي

در اي   اســتقرار گياهــان بوتــه،)ترجمــه(1372، . ســندگل، ع-5

 ،اراضي شور، اتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتـع        

 .92نشريه شماره 

آتـريپلكس  هـاي      تعيـين رويـشگاه    ،1372،. محمد زماني، ي   -6

مركـزي ايـران و مطالعـه اثـر شـوري در            هاي    بومي بيابان 

قدرت رويـايي بـذر آنهـا، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد               

 .مرتعداري، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

 برسـي برخـي تـاثيرات بـوم شـناختي           ،1376 ،. ك ، ناصري -7

مطالعـه  (تحـت كـشت     هـاي     ري بـر محـيط    آتريپلكس كا 

پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد        ) موردي در استان خراسان   

 . مرتعداري، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

 انتـشارات دانـشگاه     ،ايـران هـاي      رستني ،1354،  . ص ، مبين -8

 .تهران

ــدم-9 ــوي اقـ ــان، پ. ح. س، موسـ ــاه ،1366،. و فروغيـ  گيـ

ء مراتع ايران، نشريه شـماره      آتريپلكس و نقش آن در احيا     

 . دفتر فني مرتع سازمان جنگلها و مراتع كشور،69
10- Barber, G.  D., Givens, D.  I., Kridis,  M.  S., Offer 

N.  W., and Murray, I., 1990. Prediction of the 
organic matter digestibility of grass silage. Animal 
Feed Science and Technology ,128. 

11- Hyatemy EL., ETAL Y., 1995. Some chemical 
analysis on Atriplex Species grown at Nubarica in 
a alifornia soil. Desert development Part1:Desert – 
agriculture, ecology and biology. 

12- Ellis  B.A., Russel . EM; Dawson – Tj : Harrop – 
CJF., 1977. seasonal changes in diet performances 
of free – ranging red kangaross, euros and sheep in 
western New South Wales. Journal of Ecology – 
Oxford. 1991,78:2,357-364. 

13- Hafner  M.S., 1977. Density and diversity in alifo 
Desert rodent and shrub communities – Journal of 
Animal – Ecology – 1977, 46: 3, 925-938. 

14- Hodgkinson K. S., Johnson P.S, Nerton  B.E., 1987. 
Influence of summer rain fall on root and shoot 
growth of a cold – winter desert shrub, Atriplex 
confertifolia. Journal of Range Management 1987 , 
40:23-26. 

15- Jafari, A., Connolly V.,  frolich A., and Walsh. 
E.K., 2003b. A note on estimation of quality in 
perennial ryegrass by Near Infrared Spectroscopy. 
Irish Journal of Agricultural and food research 
42:293-299. 



Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 14 No. (1), 2007 67

Study on effects of  prunning and planting spaces on production of Atriplex lentiformis 
in the Fars province 

 
S. H. Habibian 1 and A. Sanadgol2 

 
1- Member of Scientific Board,  Fars Agricultural and  Natural Resources Research Center.shiraz,Iran. 
2- Member of Scientific Board, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran  

 
Abstract  
 

Nowadays; planting of Atri;lex species are used, in range rehabilitation. Soil erosion control and 
wildlife programs. Optimum density, and periods of prunning of Atriplex lentiformis on quantity of 
forage production are important. The Atriplex lentiformis was planted in a split-split plot design with 3 
replications and 45 treatments in Dadin of Kazeroon in 1993 and investigated for 10 years. The main 
treatment was planting distance at levels. Sub-treatment was prunning period and the sub-sub-treatment 
was cutting height. Canopy coverage diameter, height, forage production, and percentage of survival of 
the plant were measured in different years throughout of the study. The nutritional value of the forage was 
measured in the last year. The data were analysized by EXCEL, SPSS, and SAS softwares. The results 
showed that the highest production attained from treatments of 2*2 m planting space, 40 cm height, and 
once per year cutting, and the least one, resulted of the treatment of 4*4m planting space, zero cm and 
once per three years cutting. Control and zero height cuttings showed a significant difference (P<0.05) 
with the other treatments in forage production. The 20, 40, and 60 cm cutting heights showed no 
significant difference (P>0.05). Zero and 20 cm cutting height showed a significant differece (P>0.05). 
Zero and 20 cm cutting height showed a significant difference with other treatments in percentage of 
survival (P<0.05). 
 
Key words: Atriplex lentiformis, culting hight, Cutting period, Planting Shrubbery. 
 


