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 چكيده

 
و خاک، استفاده از گياهان شورپسند برای توليد علوفه و امنيت با توجه به کمبود منابع آب متعارف و افزایش شوری منابع آب 

های مختلف روشهای شورپسند در منظور مقایسه عملکرد علوفه برخی گونهای برخوردار است. بهغذایی از اهميت ویژه
ای(، پژوهشی در مزرعه تحقيقاتی مرکز ملی تحقيقات شوری واقع در شهرستان صدوق استان بابلر، جویچه ای،آبياری )قطره

یزد طی سه سال متوالی انجام شد. این آزمایش به صورت اسپليت پالت در قالب طرح بلوک تصادفی در سه تکرار انجام 
 .Atriplex halimus، A)های گياهی شورپسند های اصلی و گونههای مختلف آبياری در پالتشد، بطوریکه سيستم

lentiformis ،A. canesence ،A. nummularia  وKochia indica) های فرعی قرار گرفتند. آبياری با آب شوردر پالت 

1-dS.m41  انجام گردید و پس از اینکه گياهان به رشد کافی رسيدند، هر سه تا چهار ماه یك بار برداشت شده، عملکرد و
گيری شد. صرف نظر از روش آبياری، گونه های مختلف آبياری اندازهاء عملکرد علوفه و نيز کارآیی مصرف آب در روشاجز

A. canesence  و سپسA.halimus  تن در هکتار علوفه خشك، بيشترین ميزان علوفه را  84/3و  14/7به ترتيب با توليد
در  دار بود.ها در سطح پنج درصد معنیالف آنها با یکدیگر و با سایر گونههای مورد مطالعه توليد کردند که اختدر بين گونه

 .Kو  A. canesenceهای ای، بيشترین و کمترین مقدار کارآیی مصرف آب به ترتيب متعلق به گونهآبياری جویچه روش

indica ای نيز گونه های آبياری بابلر و قطرهبود. در روشA. canesence کارآیی مصرف آب را داشت. بر  بيشترین مقدار
ترین در آبياری به روش بابلر و پایين A. canesence( از گونه 3kg/m 82/8اساس نتایج، باالترین مقدار کارآیی مصرف آب )

ای به دست آمد. بنابراین، با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی در آبياری به روش قطره K. indicaاز گونه ( 3kg/m 77/7) مقدار
تن  73/7با عملکرد علوفه خشك  A. canesenceبرداری از سامانه آبياری، بر اساس نتایج این تحقيق، گونه هولت بهرهو س

تن در هکتار با آبياری به روش بابلر به عنوان گونه برتر برای توليد علوفه در  44/4ای و در هکتار با آبياری به روش جویچه
یش با تعيين آب مورد نياز هر گياه بر اساس تبخير و تعرق یا تغييرات رطوبت خاک تکرار آزماشود. شرایط شور توصيه می

 .گيری کمك خواهد کردبه نتيجه

 

 ای، شوری، عملکرد، کارآیی مصرف آبای، بابلر، قطرهآبیاری جویچه :های کليدیواژه
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 مقدمه

کی یعنوان به شورپسنداستفاده از گیاهان  امروزه

نیاز  موردپروتئین  تامینمنظور فه بهعلو تولیدمنابع از 

گیاهان کشاورزی . باشدمطرح میرشد  به جمعیت رو

خاک واز منابع آباقتصادی و پایدار برداری بهره رپسند،شو

است شور برای تولید محصوالت زراعی و باغی 

تحقیقات بسیاری نشان  (.1983، همکاران)خورسندی و 

گیاهان تولید  داده است که در یک شوری مشخص میزان

یشتر مراتب ببه از عملکرد اقتصادی گیاهان زراعی شورپسند

تاکنون  شود کهمی گفته .(1931)رنجبر و همکاران،  است

ت شده که دارای قابلیشناسایی شورپسندگونه  1011بیش از 

ه علوف عنوانبه هاکشت در اراضی شور بوده و تعدادی از آن

 گزارش ،همچنینگیرند. ر میاستفاده قرادر تغذیه دام مورد

دن وشده است که در بین کشورهای خاورمیانه ایران با دارا ب

ت را دارا اس شورپسندهای گونه بیشترین تعداد گونه 903

 (.1339)لی هویرو، 

های شور را بطور موفقیت بسیاری از کشورها آب

. اندرفتهبکار گ شورپسندآمیزی برای تولید علوفه از گیاهان 

های با کیفیت پایین از اراضی برداری از آبکنون بهرهاهم

فاریاب در سطح جهانی رو به ازدیاد است. در حال حاضر، 

در کشورهایی نظیر مصر، پاکستان، ایاالت متحده امریکا و 

 نندکها استفاده میای از این آبنظائر آن در سطح گسترده

نظیر های آبیاری مختلف روش(. 1981)عابدی و همکاران، 

-میها، ای و مانند آنرقابی، شیاری، کرتی، نواری، قطرهغ

شده  گزارشآبیاری مورد استفاده واقع شوند.  توانند برای

 اهطور موثری در آبیاری گیهای باست که آبیاری قطره

ا، نیگرفته است )هاشمیآتریپلکس مورد استفاده قرار

خوشبزم باغانی و  نتایج مطالعه(. 1911کوچکی و قهرمان، 

ی، ا( نشان داد با تغییر روش آبیاری سطحی به قطره1980)

ول چغندرقند، ذرت مقدار عملکرد وزنی در چهار محص

 1/21ا ت 2/3بین  زمینیو سیب فرنگیای، گوجهعلوفه

مطالعاتی که در کشور امریکا انجام ش پیدا کرد. ایدرصد افز

ن در ت 1-2هایی که تحت شرایط دیم شده نشان داده گونه

-29اند، در شرایط آبیاری با آب شور هکتار عملکرد داشته

نیا، ماده خشک تولید کردند )هاشمیتن در هکتار  11

چندین نوع سیستم آبیاری  (.1911کوچکی و قهرمان، 

، باالی پشته و یا دو جویچههراه با کاشت در کف  جویچه

برای مصرف  ای و زیرسطحی، آبیاری قطرهطرف پشته

. در این شده است ارزیابیور در کشاورزی های شآب

مطالعات توزیع نمک در منطقه توسعه ریشه نیز بررسی شده 

در ( 1980نژاد و همکاران )رکت(. 1331)همدی،  است

ای و آبیاری قطره روشگندم را در عملکرد آزمایشی 

داده و برتری روش آبیاری سطحی مورد ارزیابی قرار 

( 1981افشار و مهرآبادی ) د.دنادر گندم نشان دای را قطره

د موردر آبیاری پنبه ای را دو روش آبیاری شیاری و قطره

 ایش آبیاری قطرهد که در رودننشان دا داده ومقایسه قرار 

رصد نسبت به روش شیاری د 3/01شده مصرف میزان آب

( پژوهشی با هدف 1988مادح و همکاران )کمتر بود. 

در استان خوزستان انجام  دو روش مختلف آبیاری مقایسه

هکتار از اراضی برای روش  9333که داده و نشان دادند 

آبیاری سطحی بسیار مناسب بودند. گزراش شده است که 

اگرچه به علت مصرف حجم آب ای روش آبیاری قطره

فاده تواند مورد استکمتر نسبت به روش آبیاری سطحی می

ینه نصب و قرار گیرد لیکن، با توجه به باال بودن هز

نگهداری سیستم، برای تولید محصوالت ارزشمند غیر از 

ی، انور شیتواند به کار گرفته شود )قرگیاهان شورپسند می

 (.1331و غفور، 

های روشنقش ( 1983افضلی ابرقویی و امینی )

 در کشاورزی پایدار در استان اصفهانرا آبیاری تحت فشار 

-درصد از بهره 81که نزدیک  ندنشان دادبررسی کرده و 

های آبیاری تحت فشار را در ایجاد و روشبرداران نقش 

 21توسعه کشاورزی پایدار در حد متوسط تا زیاد و تنها 

 .اندارزیابی کرده در حد پایین برداران آن رادرصد از بهره

اده نشان د ای بر محصول پنبهثر آبیاری قطرهدر بررسی ا

یکنواختی رطوبت که این روش باعث افزایش شده است 

و افزایش  مصرف آب کارآییوری آب، خاک، افزایش بهره

 (.1331ضریب بازدهی زمین شده است )هنگلر، 
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( ضمن بررسی وضعیت 1913کشاورز و صادق زاده )

موجود مصرف آب در کشاورزی، نسبت به ارائه 

اند. این سازی مصرف آب اقدام کردهراهکارهای بهینه

-برداری از شبکههقاء مدیریت بهرمحققین ساماندهی و ارت

سازی کارایی آبیاری و کارایی های آبیاری و زهکشی، بهینه

مصرف آب در اراضی زراعی کشور )در مقیاس مزرعه(، 

اصالح ساختار آبیاری در مزارع و باغات، استفاده از 

آبیاری بهینه به منظور افزایش کارایی مصرف آب در کم

های مناسب مدیریت از روش اراضی فاریاب کشور، استفاده

های اولیه، آبیاری به منظور کاهش تلفات آب در آبیاری

ای جامع در مورد استفاده از آبهای با کیفیت تدوین برنامه

نامتعارف در کشاورزی، استفاده بهینه از مناطق دیم و 

استفاده از آبیاری تکمیلی در آنها، استفاده مستقیم از آب 

ی مختلف جمع آوری آب، کاهش هاباران و ترویج روش

تبخیر از سطح اراضی زراعی دیم و فاریاب و لزوم توجه 

عمیق و نگرش سیستمیک به برهمکنش آب آبیاری، آفت 

های گیاهی، کودهای شیمیایی و پیامدهای زیست کش

محیطی آن را مهمترین راهکارهای بهینه سازی مدیریت 

آمیز تموفقی اند.مصرف آب در کشاورزی معرفی نموده

بودن کشاورزی در شرایط شوری باال مستلزم تغییر 

های آبیاری رایج به صورتی است که بیشترین امکان روش

کنترل شوری خاک در منطقه توسعه ریشه فراهم شود. 

دار کاشت گیاهان آتریپلکس و سسبانیا در بسترهای شیب

زارش گ جویچهبرای تولید علوفه با استفاده از روش آبیاری 

 (.1983است )خورسندی و همکاران، شده 

شواهد و مدارک مستند و معتبری در دست است 

ها در هنده نقش مفید و اثربخش آتریپلکسکه نشان د

باشد و مطالعات پاسترنک و نرد راستای تامین علوفه می

( نیز قابلیت تولید باال، رشد رویشی مجدد پس از 1331)

وده پلکس ها تایید نمچرا و محتوای باالی نیتروژن را درآتری

شود خیلی از گونه های آتریپلکس به لحاظ است. گفته می

داشتن مقادیر مطلوب پروتئین خام جهت تعلیف دام بسیار 

(. گزارشاتی در دست است 1333مناسب هستند )مک کل، 

دهد اهمیت گیاه آتریپلکس به لحاظ دامنة وسیع که نشان می

بودن، ارزش غذایی  پراکنش، حجم زیاد علوفه، همیشه سبز

و  1913باال و خوشخوراکی قابل توجه است )اسکندری، 

(. در واقع آتریپلکس از بهترین و با 1911موسوی اقدم، 

های کویری و بیابانی است که با آب و ترین بوتهارزش

و  زداییخاک شور سازگاری داشته و عالوه بر نقش بیابان

محمود و ملیک، نماید )حفاظت خاک، تولید علوفه نیز می

 (.1339و عبدالرازک،  1330؛ محمود، 1381

روند  ،با توجه به وضعیت کمبود علوفه در کشور

خاک، کمبود شدید منابع آب  و رو به رشد شوری منابع آب

، یت()هالوف شورپسند ایگیاهان علوفه پتانسیلو متعارف 

ی بنمین مواد پروتئینی و لأدر راستای ت استفاده از این گیاهان

جهت حفظ سالمتی و امنیت غذایی کشور و همچنین نیل 

است. در این  ای برخورداربه خودکفایی از اهمیت ویژه

 توانند موردمناسب می شورپسندای راستا گیاهان علوفه

فه لوگرفته و برای جبران بخشی از کسری ع قرار توجه

هدف مقایسه  با پژوهش. این استفاده قرار گیرند مورد

لکرد برخی گیاهان شورپسند از نظر تولید علوفه مقایسه عم

رایط در ش شور با آب های مختلف آبیاریروشثیر تأتحت 

 ای انجام گرفت.مزرعه

 

 هامواد و روش

 عملکرد علوفه برخی گیاهان شورپسند در مقایسه منظوربه

 مزرعه تحقیقاتدر  یپژوهش، های مختلف آبیاریسیستم

شهرستان تری شمال شرق مکیلو 22در شوری صدوق واقع 

گیاهی  روی چندین گونهزراعی سال  سهمدت هیزد ب

این مزرعه دارای مرکزیت  انجام گرفت. شورپسند

و عرض شمالی  o03 13' 12"جغرافیایی به طول شرقی 

"12 '19 o92  باشد. متر از سطح دریا می 1191و ارتفاع

در شهریور ماه از ایستگاه  های گیاهان مورد نظربذر

افضل از گیاهان کشت شده پروژه تحقیقات شوری چاه

INT/5/144 المللی انرژی اتمی مشترک با آژانس بین

نگهداری گردید.  و در شرایط محیطی مناسبآوری جمع

های پالستیکی در کیسهبذرهای فوق در بهمن ماه 

 11و قطر  مترسانتی 20مخصوص تولید نهال به ارتفاع 
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وطی از خاک سبک، کود دامی و متر پر شده با مخلسانتی

در گلخانه تولید نهال کشت شده  1:1:1کوکوپیت به نسبت 

 dSm 0/1-1 و روزانه با آب دارای هدایت الکتریکی

شدند. گیاهان برای مدت دو ماه در بصورت دستی آبیاری 

قبل از انتقال با آب دارای هدایت  و نهالستان رشد کرده

. زمانی که ارتفاع دندگردیآبیاری  dSm 0/9-1الکتریکی 

و د یکسانهای رسید، کلیه نهال مترسانتی 20-91گیاهان به 

 .منتقل شدنداصلی  زمینبه  سال بعد ماه در فروردین ماهه

با توجه به باال بودن شوری خاک،  ،هانهالقبل از انتقال 

شوری خاک  انجام شد و dSm11-1 عملیات آبشویی با آب

تقلیل یافت )جدول  dSm12-1 ودبه حد هاآنانتقال قبل از 

1.) 

دارای هدایت با آب گیاهان ، آبیاری پس از کاشت

 آباختالط دو منبع با سپس و شروع  dSm3-1 الکتریکی

 از طریق ایستگاه پمپاژ اختالط با یکدیگر شور غیرشور و

ه ب، هدایت الکتریکی آب آبیاری آب دو منبع با همدیگر

تا در همین سطح  و یافت افزایش dSm13-1تا تدریج 

مشخصات آب  2. در جدول یافتانتهای سال سوم ادامه 

 شدهآبیاری مورد استفاده در طول اجرای پژوهش درج 

 است.
 مشخصات خاك محل اجراي پروژه قبل از كاشت -1جدول 

 عمق
(cm) 

eEC 

)1-dSm( 
pH 

كربن آلي 

)%( 

ازت كل 

)%( 

فسفر 
(ppm) 

پتاسیم 
(ppm) 

 درصد ذرات خاك
بافت 

 كخا
SAR 

 رس سيلت شن

03-3 51/51 15/5 30/3 330/3 1/53 111 88 5/0 0/8 L.S 08/1 

 
 تجزیه شیمیایي آب آبیاري -2جدول 

SAR 

 كاتیون
 (Meq/litr) 

 آنیون 
 (Meq/litr) pH 

EC -dSm(

)1 

K+ +Na 2+Mg 2+Ca  -2
4SO -Cl -

3HCO -2
3CO 

57/1 50/3 11/51 81/4 51/4 
 

81/5 5/51 81/1 08/3 17/8 1 

50/14 45/3 545 85/41 51/11  07/11 1/584 18/5 11/3 17/8 54 

 

 اي )وسط( و روش بابلر )چپ(هاي آبیاري مورد استفاده. روش جویچه )راست(، روش قطرهنمایي از روش -1شکل 

 

های کامل لوکبطرح آماری مورد استفاده 

ای مختلف تیمارهدر آن تصادفی با سه تکرار بود که 

های شروکه طوری، بهقرار گرفتندبصورت اسپلیت پالت 

( بعنوان جویچهای، بابلر، مختلف آبیاری )شامل قطره

 Atriplex) شورپسندهای گیاهی های اصلی و گونهپالت

halimus، A. lentiformis ،A. canesence ،A. 

nummularia و Kochia indica) های عنوان پالته ب

در هر متر بود.  8*31های اصلی اندازه پالت فرعی بودند.
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گونه گیاهی کشت گیاه از هر  11اد پالت آزمایشی تعد

های مختلف آبیاری در محل از روش نمایی 1 شکل .گردید

 دهد.اجرای پژوهش را نشان می

برای هر گونه گیاهی  ایآبیاری قطرهروش  در

د مور لیتر در ساعت هشتچکان با دبی قطره دو تعداد

ابلر ب عدد بابلر، یک آبیاریروش استفاده قرار گرفت. در 

برای هر گیاه بکار  لیتر در ساعت 111با دبی قابل تنظیم 

ها در امتداد شیب جویچه، جویچهآبیاری روش در رفت. 

از یکدیگر احداث  متر یکمتر و فاصله  31طول مزرعه با 

 روز یک بار و 11هر ، جویچهآبیاری روش در . ندگردید

 سههر  ای()بابلر و قطره فشارهای آبیاری تحتروش در

دورهای مذکور با توجه به  .شدانجام آبیاری بار روز یک

بیاری(، قدرت نگهداری آب در عمق آب آبیاری )روش آ

 اگرچه و نیاز گیاه به آب پیشنهاد و اعمال گردیدند.خاک 

 و هواشناسی اطالعات بهزمان مناسب آبیاری برای تعیین 

به  ،ن، لیکنیاز است در طول فصلنیاز آبی گیاه تغییرات 

علت دوری مزرعه محل آزمایش، امکان اندازه گیری مرتب 

معلوم نبودن و در "رطوبت خاک مقدور نبود و با توجه به 

تعیین دقیق زمان و میزان  "دسترس نبودن ضرایب گیاهی

مقدار آب داده  ،آب برای هر روش مقدور نشد و بنابراین

د شه به هر تیمار بر اساس تشخیص کارشناسی تعیین شد

آب اندازه گیری  مقدارسپس در هر روش ثابت بود و  که

در روش آبیاری  مبنای آب داده شدهاز این رو، گردید. 

در روش آبیاری  آب جاری به انتهای نوار ورسیدن  جویچه

 هپر شدن حوضچه ایجاد شده اطراف هر بابلر بودبابلر، 

روشن بودن  مدت زمانای، یاری به روش قطرهدر آب .است

مشابه روش آبیاری بابلر )به طور متوسط  سیستم آبیاری،

، آبیاری عملیات در انتهای .در نظر گرفته شد ساعت( 0/2

از طریق تغییرات حجم در هر روش  مصرف شده حجم آب

مخزن ذخیره آب آبیاری پس از هر نوبت آبیاری، 

ی شوری باالبا توجه به  .است هگردیدو ثبت گیری اندازه

طور بها چکانقطره تمیز کردن با، مورد استفاده آب آبیاری

 گردید یکنواختی پخش آب بخصوص در سعی ،ایدوره

پس از قبل از گلدهی،  گردد. حاصلای آبیاری قطره روش

 ا چهارسه تهر رسیدند، که گیاهان به رشد رویشی کافی  این

برداشت  ،متری سطح خاکنتیسا 91از ارتفاع  ماه یکبار

)عملکرد علوفه  شده و میزان عملکرد و اجزاء عملکرد

گیاهان در  علوفه تر، خشک، عملکرد برگ و ساقه(

 برای. گیری گردیداندازهمختلف آبیاری تیمارهای 

های برداشت شده ، نمونهگیری عملکرد علوفه خشکزهاندا

ساعت قرار  38گراد برای درجه سانتی 11در آون با دمای 

ا آوری شده بهای جمعدادهتوزین گردیدند.  سپس گرفته و

یک درصد  ها در سطحتجزیه شده و میانگین SASافزار نرم

گیری با توجه به اندازهند. قرار گرفتمقایسه مورد یکدیگر  با

کارایی مصرف آب ب مصرفی در هر تیمار، حجم آ

 شور برو نیز اثرات استفاده از آب  شورپسندهای ونهگ

 مختلفهای روش هر یک از تحتشوری خاک تغییرات 

صرف م کارآیی قرار گرفت. و ارزیابی بررسیمورد  ،آبیاری

علوفه تولید شده )بر  مقداراز تقسیم  ،آب در هر تیمار

( 3mحسب حجم آب مصرفی )بر کل ( بر Kgحسب 

 محاسبه گردید.

 

 و بحثنتايج 

  مصرف آب کارآيیالف( 

 هجويچروش آبياری 

-هر یک از گونه مصرف آب کارآیی 9در جدول 

های گیاهی شورپسند بر حسب کیلوگرم ماده خشک 

تحت  (3kg/m)تولیدی بر مترمکعب حجم آب مصرفی 

، جویچهارائه شده است. در آبیاری  جویچهروش آبیاری 

و  مترمکعب در هکتار 11911میانگین حجم آب مصرفی 

بر متر مکعب بوده کیلوگرم  9/1 مصرف آب کارآییمیانگین 

کیلوگرم  02/1) مصرف آب کارآییمقدار ت. بیشترین اس

و کمترین  A. canesenceبر مترمکعب( مربوط به گونه 

کیلوگرم بر مترمکعب(  11/1) مصرف آب کارآییمقدار 

بوده است. تحت روش آبیاری  K. indicaمربوط به گونه 

ر د و بدون در نظر گرفتن تغییرات ساالنه عملکرد جویچه

، میانگین )اثر سال( های گیاهی مورد مطالعههر یک از گونه
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 K. indicaو  A. canesenceعملکرد ماده خشک دو گونه 

 تن در هکتار بدست آمده است. 1/2و  1/1به ترتیب برابر با 

 

 روش آبياری بابلر

-کارآیی مصرف آب هر یک از گونه 3در جدول 

ه خشک های گیاهی شورپسند بر حسب کیلوگرم ماد

تحت  (3kg/m) تولیدی بر مترمکعب حجم آب مصرفی

روش آبیاری بابلر ارائه شده است. در آبیاری بابلر، میانگین 

مترمکعب در هکتار و میانگین  9311حجم آب مصرفی 

کیلوگرم بر متر مکعب بوده است.  2/1کارآیی مصرف آب 

همانند روش جویچه، در روش آبیاری بابلر نیز بیشترین 

کیلوگرم بر مترمکعب(  21/2کارآیی مصرف آب )مقدار 

و کمترین مقدار کارآیی  A. canesenceمربوط به گونه 

کیلوگرم بر مترمکعب( مربوط به گونه  21/1مصرف آب )

K. indica بدون در  بوده است. برای روش آبیاری بابلر

نظر گرفتن تغییرات ساالنه عملکرد )اثر سال( در هر یک از 

مورد مطالعه، میانگین عملکرد ماده خشک  های گیاهیگونه

به ترتیب برابر با  K. indicaو  A. canesenceدو گونه 

  تن در هکتار بوده است. 1/1و  8/8

 ایروش آبياری قطره

-کارآیی مصرف آب هر یک از گونه 0در جدول 

های گیاهی شورپسند بر حسب کیلوگرم ماده خشک 

تحت  (mkg/3) تولیدی بر مترمکعب حجم آب مصرفی

ای ارائه شده است. میانگین حجم آب روش آبیاری قطره

مترمکعب در هکتار و  2811ای مصرفی در روش قطره

کیلوگرم بر متر مکعب بوده است.  3/1کارآیی مصرف آب 

های آبیاری جویچه و بابلر، در روش آبیاری همانند روش

 18/1ای نیز بیشترین مقدار کارآیی مصرف آب )قطره

و  A. canesenceم بر مترمکعب( مربوط به گونه کیلوگر

کیلوگرم بر  23/1کمترین مقدار کارآیی مصرف آب )

بوده است. در روش  K. indicaمترمکعب( مربوط به گونه 

ای و بدون در نظر گرفتن تغییرات ساالنه آبیاری قطره

های گیاهی مورد مطالعه، عملکرد در هر یک از گونه

و  A. canesence شک دو گونهمیانگین عملکرد ماده خ

K. indica  تن در هکتار بوده  8/1و  3/0به ترتیب برابر با

 است.

 جویچههاي گیاهي شورپسند در روش آبیاري هر یك از گونه( 3kg/m) مصرف آب كارآیي -3جدول 

 گونه گیاهي ویژگي

A. lentiformis A. canesence A. halimus A. nummularia K. indica 

 مصرف آب آییکار
(3kg/m) 

 ميانگين عملکرد
 )تن در هکتار( 

15/3 11/3 03/3 54/3 35/3 

75/1815 81/5515 00/0151 34/5734 11/1505 

 
 هاي گیاهي شورپسند در روش آبیاري بابلرهر یك از گونه (3kg/m) مصرف آب كارآیي -4جدول 

 گونه گیاهي ویژگي

A. lentiformis A. canesence A. halimus A. nummularia K. indica 

 مصرف آب کارآیی
(3kg/m) 

 ميانگين عملکرد 
 )تن در هکتار(

38/5 17/1 17/5 55/5 15/3 

11/1588 58/8854 58/0511 81/1041 44/5751 
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 ايهاي گیاهي شورپسند در روش آبیاري قطرههر یك از گونه (3kg/m) مصرف آب كارآیي -جدول 

 هيگونه گیا ویژگي

A. lentiformis A. canesence A. halimus A. nummularia K. indica 

 مصرف آب کارآیی
(3kg/m) 

 ميانگين عملکرد 
 )تن در هکتار(

78/3 78/5 38/5 18/3 14/3 

58/1531 17/1814 81/1188 44/5134 17/847 

 

نشان داده شد،  0تا  9همانطوریکه در جداول 

اند، صرف نظر از آبیاری شده هجویچهایی که با روش گونه

 تریپایین مصرف آب کارآییعملکرد باالتر،  دارا بودن

داشتند. در این روش آبیاری علیرغم اینکه عملکرد علوفه 

بیشتری از گونه های شورپسند حاصل گردید، لیکن حجم 

ی مصرف اآب بیشتری نسبت به روش آبیاری بابلر و قطره

، در این روش آبیاریصرف آب م کارآیییده و بنابراین، گرد

با  هایی کهکمتر از بقیه روشها بوده است. در مقابل، گونه

 کارآییباالترین مقدار  روش بابلر آبیاری شدند، دارای

بودند. در روش آبیاری بابلر حجم آب کمتری  مصرف آب

مصرف گردید، ولی عملکرد  جویچهنسبت به روش آبیاری 

 بنابراین،؛ ه استبود جویچهعلوفه مشابه روش آبیاری 

بیشتر  جویچهدر این روش از روش  مصرف آب کارآیی

 ای آبیاریهایی که با روش قطرهبود. همچنین، گونه

باالتر نسبت به روش  مصرف آب کارآییگردیدند، دارای 

و کمتر نسبت به روش آبیاری بابلر بودند.  جویچهآبیاری 

را  آب مصرف کارآیی( 1381کوک )به منظور مقایسه، دی

کیلوگرم بر  3معادل با  A. nummulariaبرای گونه 

مترمکعب گزارش کرده که بسیار باالتر از مقدار ارائه شده 

های ارائه شده در باشد. مطابق با دادهدر این پژوهش می

 21/2) مصرف آب کارآییبیشترین مقدار  ،3جدول 

 A. canesenceکیلوگرم بر متر مکعب( مربوط به گونه 

مترین که کی شده با روش بابلر بود. این در حالی است آبیار

کیلوگرم بر متر مکعب( از  11/1) مصرف آب کارآییمقدار 

 حاصل گردید. جویچهتحت روش آبیاری  K. indicaگونه 

 

 ب( عملكرد و اجزای عملكرد محصول

بر اساس مقادیر را یه واریانس زتج 1جدول 

شامل وزن تر گیری شده صفات اندازهمیانگین مربعات 

وزن خشک  (،SDW) ، وزن خشک ساقه(SHFW) علوفه

همچنین و ( TDW) علوفهو وزن خشک ( LDW)برگ 

بل اثر متقا آبیاری، گونه گیاهی و وشر اصلی سال، اثرات

همانطور دهد. نشان می الذکرصفات فوقروی  را بر هاآن

 روشگونه گیاهی و  اصلی سال، شود اثراتکه مالحظه می

یک درصد  رد و اجزا عملکرد در سطحبر عملکآبیاری 

گونه  ×آبیاری  روشاثر متقابل  ،همچنین. بودنددار معنی

 ×و اثر متقابل سال  پنج درصد اطمینان گیاهی در سطح

معذلک،  .گردیددار معنییک درصد گونه گیاهی در سطح 

برای هیچیک  روش آبیاری ×گونه گیاهی  ×اثر متقابل سال 

 دار نگردید.طالعه معنیاز صفات مورد م

تاثیر روش آبیاری بر عملکرد و اجزای  2در شکل 

عملکرد علوفه صرف نظر از نوع گونه گیاهی شورپسند 

نشان داده شده است. بیشترین و کمترین مقادیر عملکرد 

ای های آبیاری جویچه و قطرهعلوفه تر به ترتیب در روش

قدار رین محاصل گردید. اگر چه روش آبیاری جویچه بیشت

علوفه تر را تولید نمود، لیکن از نظر تولید علوفه خشک 

ارت به عب؛ داری با روش آبیاری بابلر نداشتاختالف معنی

دیگر، هر دو روش آبیاری بابلر و جویچه تاثیر مشابهی را 

های تحت مطالعه، بر میانگین عملکرد علوفه خشک گونه

دوست بوده و نمکدارا بودند. گیاهان مورد مطالعه گیاهانی 

های خود بسیار اقتصادی عمل در نگهداری آب در بافت

کنند. رشد گیاهان شورپسند شدیداً تحت تأثیر میزان آب می

باشد. نتایج تحقیقات در ایاالت متحده موجود در خاک می

هایی که در شرایط دیم یک تا دو تن دهد که گونهنشان می

ی که با آب شور آبیار در هکتار عملکرد داشتند، در شرایطی

کنند تن در هکتار ماده خشک تولید می 11-29شوند 
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-(. بنابراین، اگرچه انتظار می1911)هاشمی نیا و همکاران، 

ای تاثیر های آبیاری، روش قطرهرود که در بین روش

بیشتری بر بهبود تولید علوفه داشته باشد، لیکن در شرایطی 

ن روش به طور قابل که آب آبیاری شور باشد، تاثیر ای

یابد.ای کاهش میمالحظه

 صفات مختلف اندازه گیري شده میانگین مربعات -6جدول 

 اتمنبع تغییر
درجه 

  آزادي

 میانگین مربعات

علوفه وزن تر 
(SHFW) 

 وزن خشك ساقه
(SDW) 

 وزن خشك برگ
(LDW) 

 وزن خشك 

 (TDW)علوفه 

 111034748** 51575171** 08147504** 5503354151** 1 سال

 1/0407113 1/110101 811141 10151157 7 سال ×خطای بلوک 
 11055551** 7177175** 4054145** 175015051** 1 آبياری روش

 ns 471155 *714513 * 1310175 11134173* 4 روش آبياری× سال

 7/158531 531718 1/513351 1554814 51 خطای کرت اصلی
 513458517** 10111150** 14104515 ** 5035111117** 4 گونه گياهی

 1841888* 455711* 510754* 10480031** 8 گونه گياهی× آبياری روش

 45538155** 50031455** 8555135** 073135785** 8 گونه گياهی×سال 

 ns8551147 ns 114034 ns 034115 ns 5307551  57 روش آبياری ×گونه گياهی ×سال 

 715151 581700 515141 1555354 51 خطا

 17/14 84/15 11/03 51/11  ضریب تغييرات

 دار: غيرمعنی ns، %1در سطح آماری  دارمعنی: *، %5دار در سطح آماری : معنی**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: LDWفه، وزن تر علو :SHFW)بر عملکرد و اجزاي عملکرد علوفه  جویچهاي، بابلر و هاي قطرهمقایسه اثرات آبیاري به روش -2شکل 

 وزن خشك علوفه(: TDWوزن خشك ساقه، : SDW وزن خشك برگ،

 

اثر اصلی سال را صرف نظر از اثر روش  9شکل 

آبیاری و گونه گیاهی بر عملکرد و اجرای عملکرد علوفه 

شود بیشترین مقدار دهد. همانطور که مالحظه مینشان می

 ردعلوفه تر و خشک در سال دوم و کمترین مقدار علوفه 

های مختلف عملکرد علوفه در سال سال اول حاصل گردید.

 مل مدیریتی، معموالًابه لحاظ تاثیرات شرایط اقلیمی و عو

متفاوت است. در برخی موارد این تفاوت اندک بوده 

گردد، لیکن در تحقیق بطوری که اثر سال معنی دار نمی

حاضر عالوه بر عوامل اقلیمی، عوامل دیگری موجب بروز 

وت اتوان به تفاند که از جمله میاثر سال گردیده در تفاوت

اشاره کرد. در این گیاه ها و افزایش سن در تعداد چین

تحقیق اثر سال بر مجموع عملکرد علوفه ساالنه مورد 
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که حاصل چندین بار برداشت علوفه در بررسی قرار گرفته 

های مختلف تعداد برداشت علوفه در سال .سال است

فه بار برداشت علو در سال اول تنها دو . در واقع،یکسان نبود

در سال دوم چهار بار و  انجام شد. این در حالی است که

در سال سوم  در سال سوم سه بار علوفه برداشت گردید.

تر شدن گیاهان و در خشبیافزایش سن و عواملی نظیر 

در مجموع موجب  ،نتیجه کاهش تعداد برداشت علوفه

 ه نسبت به سال دوم گردید.کاهش عملکرد علوف

 

وزن خشك ساقه، : SDWوزن خشك برگ، : LDWوزن تر علوفه، : SHFW) . اثر اصلي سال بر عملکرد و اجراي عملکرد علوفه-3شکل 

TDW: )وزن خشك علوفه 

 

 
 هاي گیاهي مختلف مورد مطالعهدر گونه عملکرد و اجراي عملکرد علوفه مقایسه -4شکل 

 (SHFW: وفه، وزن تر علLDW : ،وزن خشک برگSDW : ،وزن خشک ساقهTDW :)وزن خشک علوفه 

 

دهد در بین نشان می 3نتایج ارائه شده در شکل 

بیشترین و  A. canesenceهای مورد مطالعه، گونه گونه

کمترین مقدار علوفه تر را تولید کردند.  K. indicaگونه 

ین بیشتر A. canesenceپس از گونه  A. halimusگونه 

و  A. lentiformisمقدار علوفه تر را تولید کرد. دو گونه 

A. nummularia  از نظر عملکرد علوفه تر بدون داشتن

های بعدی قرار داری با یکدیگر در رتبهاختالف معنی

گرفتند. همچنین، روند مشابهی از اثر اصلی گونه بر عملکرد 

(. از نظر 3علوفه خشک ساقه و برگ مشاهده شد )شکل 

 .Aهای ها بر عملکرد خشک ساقه، اگرچه گونهتاثیر گونه

canesence  وA. halimus  بیشترین مقدار عملکرد را دارا

 A. nummularia ،A. lentiformisبودند، لیکن سه گونه 

داری با یکدیگر نشان تفاوت آماری معنی K. indicaو 

 ندادند.

ل بنتایج این تحقیق نشان داد که در بین اثرات متقا

گونه گیاهی و نیز  × مورد بررسی، اثر متقابل روش آبیاری
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گونه گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد  ×اثر متقابل سال 

 پرداختهبدان  در ذیل( که 1دار بودند )جدول علوفه معنی

 .شده است

 را به A. canesenceواکنش گونه  0 کلش

 ال پژوهش به طور جداگانههای آبیاری در طول سه سروش

های مختلف آبیاری ل اول اثرات روشدهد. در سانشان می

داشت، یکسان روندی برروی عملکرد علوفه تر و خشک 

های بعد متفاوت بود. نتایج ارائه لیکن این اثرات در سال

 جویچههای آبیاری روش دهد کهنشان می 0شده در شکل 

ای قطره روش آبیاریبلر علوفه تر بیشتری را نسبت به و با

-روش به A. canesenceولید کردند، به طوریکه واکنش ت

و بابلر از نظر تولید علوفه تر بسیار  جویچههای آبیاری 

 سال سوم مشابه بود. این شباهت بین دو روش مذکور تا

تن در  0/32نیز ادامه یافت. حداکثر علوفه تر برداشت شده 

هکتار بود که از روش آبیاری بابلر حاصل گردید. این مقدار 

در طول سال دوم  برداشتتولید مربوط به مجموع سه 

در یک آزمایش مقدار عملکرد علوفه تر گونه  آزمایش است.

A. canesence 2/1 ه روش تن در هکتار آبیاری شده ب

( 1932برای منطقه یزد گزارش شد )بناکار و رنجبر،  جویچه

، به دلیل اصلی این تفاوتکه با نتایج حاضر متفاوت است. 

دد. گرتفاوت در تعداد برداشت علوفه در طول سال بر می

در سال اول دو بار برداشت علوفه انجام شد. این در حالی 

سه بار علوفه است که در سال دوم چهار بار و در سال سوم 

برداشت گردید. در سال سوم  A. canesenceاز گونه 

تر شدن گیاهان و در عواملی نظیر افزایش سن و خشبی

نتیجه کاهش تعداد برداشت علوفه در مجموع موجب 

در مورد کاهش عملکرد علوفه نسبت به سال دوم گردید. 

اجزاء عملکرد علوفه در سال دوم،  های آبیاری براثر روش

درهکتار( از روش  تن 1/10ترین مقدار علوفه خشک )بیش

حالی است که عملکرد  آبیاری بابلر بدست آمد. این در

 ای به ترتیبو قطره جویچهعلوفه خشک در روش آبیاری 

تن در هکتار بود. در سال سوم آزمایش روش  1/11و  0/19

هکتار علوفه تر تولید کرد که این  تن در 1/21آبیاری بابلر 

 جویچهداری با روش آبیاری اختالف آماری معنی مقدار

نتایج یک تحقیق که بر روی میزان تولید  نشان نداد.

های مختلف آتریپلکس انجام گرفت نشان داد که گونه گونه

A. canescens بوته در  1111-9111 با تراکم کاشت

هکتار کشت شود، مقدار یک تا دو تن در هکتار مادة خشک 

مشابه  ( که تقریبا1332ًکنند )لی هویرو، در سال تولید می 

در سال  A. canescensمقدار عملکرد خشک علوفه گونه 

اول تحقیق حاضر است. تحت شرایط آبیاری میزان عملکرد 

نیز گزارش شده که  A. canescensتن در هکتار برای  2/3

با عملکرد گونه اخیر در سال دوم همخوانی دارد. علت این 

های مختلف یط محیطی و اعمال مدیریتامر، اختالف شرا

تن  1/21اگرچه تولید  (.1331گردد )کوچکی، برمی

 0/32تر از درهکتار در سال سوم بطور قابل توجهی پائین

تن در هکتار )مربوط به سال دوم( است لیکن باید 

 اشتبردخاطرنشان ساخت که این مقدار تولید مربوط به دو 

 .(0شکل ) باشددر سال سوم می

های اثر متقابل روش 1نتایج ارائه شده در جدول 

های گیاهی را برروی عملکرد و اجزاء آبیاری و گونه

دهد. عملکرد بدون در نظر گرفتن اثر سال نشان می

های بابلر و جویچه شود روشهمانطور که مشاهده می

صرف نظر از اثر سال تأثیر مشابهی را بر عملکرد تر علوفه 

داشتند. لیکن در مورد علوفه خشک،  A. canesenceگونه 

تأثیر مثبت روش آبیاری بابلر بر عملکرد علوفه به طور 

 ود.ای بهای آبیاری جویچه و قطرهداری بیشتر از روشمعنی
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 A. canesence علوفه بر اجزاي عملکرد جویچهاي، بابلر و هاي قطرهمقایسه اثرات آبیاري به روش -5 شکل

 
 اثر متقابل روش آبیاري و گونه هاي گیاهي براي صفات مختلف اندازه گیري شده -7جدول 

 گونه گیاهي

 (ton/ha)وزن خشك اندام هوایي  (ton/ha) وزن تر اندام هوایي

 روش آبیاري
 میانگین

 روش آبیاري
 میانگین

 ايقطره بابلر جویچه ايقطره بابلر جویچه

A. canesence 1/14 a 5/11 a 1/57  b 1/15 A 5/5  b 8/8  a 1/1  c 1/5 A 

A. halimus 0/53 a 0/53  a 1/7  b 1/1 B 1/0  ab 5/0  a 7/1  b 0/0 B 

A. lentiformis 7/1  a 1/5  a 1/7  b 5/5 C 1/1  a 1/1  a 5/1  a 4/1 C 

A. nummularia 5/1  a 4/5  ab 4/4  b 5/5 C 3/0 a 0/1  a 1/5  b 0/1 C 

K. indica 4/1  a 3/4 a 5/1  b 8/0 D 5/1 a 5/5  ab 8/3  b 7/5 D 

8/55 ميانگين A 8/53 B 1/5 C  1/0 A 5/0 A 7/1 B  

 
 7ادامه جدول 

 (ton/ha) وزن خشك ساقه (ton/ha) وزن خشك برگ گونه گیاهي

 
 روش آبیاري

 میانگین
 روش آبیاري

 میانگین
 ایقطره بابلر جویچه ایقطره بابلر جویچه

A. canesence 7/4  a 5/1  a 1/0  b 4/4 A 1/0  b 5/0  a 0/1  c 5/0 A 

A. halimus 8/5  ab 3/1  ab 1/5  b 8/5 B 5/5  a 5/5  a 5/5  b 1/5 B 

A. lentiformis 8/5  a 4/5  ab 1/5  b 4/5 C 5/5  a 1/3  a 8/3  a 3/5 C 

A. nummularia 8/5  a 4/5  ab 1/3  b 0/5 C 0/5  a 3/5  ab 7/3  b 3/5 C 

K. indica 1/5  a 1/3  ab 4/3  b 8/3 D 1/3  ab 8/3  ab 4/3  b 5/3 D 

1/1 ميانگين A 5/1 A 1/5 B  7/5 A 7/5 A 5/5 B  

 میانگین هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک باشند اختالف معنی داری از نظر آماری با یکدیگر ندارند

 

های آبیاری به روش A. halimusواکنش گونه 

 1سه سال پژوهش در شکل و تحت فشار در طول  جویچه

ل روش آبیاری بابلر نشان داده شده است. در سال او

را تولید کرد،  (تن در هکتار 1/9بیشترین مقدار علوفه تر )

 

0

20

40

60

اول دوم سوم
سال

) t
/h

a
ه)

وف
عل

تر 
ن 

وز

فارو بابلر قطره ای

0
2
4
6
8

10

اول دوم سوم

سال

( t/
h

a
ه(

ساق
ک 

خش
ن 

وز فارو بابلر قطره ای

0
2
4
6
8

10
12

اول دوم سوم
سال

( t/
h

a)
گ

 یر
ک

خش
زن 

و فارو بابلر قطره ای

0

5

10

15

20

اول دوم سوم

سال

( t/
h

a)ه
لوف

ک ع
خش

زن 
و فارو بابلر قطره ای



 در سه روش مختلف آبیاری شور مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب / 43

 

علوفه حاصل  عملکرد اما این مقدار از لحاظ آماری مشابه

 3/1) ایتن درهکتار( و قطره 0/2) جویچهاز روش آبیاری 

درهکتار( بود. روند مشابهی نیز برای سال دوم آزمایش  تن

 3/10داکثر عملکرد علوفه تر )مشاهده شد. با این وجود، ح

از روش درهکتار( مربوط به سال دوم آزمایش بود که  تن

در سال سوم آزمایش حداکثر آبیاری بابلر حاصل گردید. 

تن درهکتار( به ترتیب  1/12و  1/13تولید علوفه تر )

 و بابلر بود که به طور قابل جویچهمربوط به روش آبیاری 

تن درهکتار(  3/1ای )قطره توجهی از عملکرد روش آبیاری

-اثر روشبیانگر این است که  در حقیقت 1 باالتر بود. شکل

های مختلف آبیاری برروی اجزاء عملکرد علوفه دارای 

های اول و دوم آزمایش است. در سال روند مشابهی در سال

درهکتار( از  تن 3/3سوم بیشترین مقدار علوفه خشک )

 داریکه اختالف معنیحاصل گردید  جویچهروش آبیاری 

( 1932بناکار و رنجبر )روش آبیاری بابلر نشان نداد.  با

تن در هکتار  1/3را  A. halimusعملکرد علوفه تر گونه 

dSm- برای منطقه چاه افضل اردکان آبیاری شده با آب شور

ر باالت تولید، گزارش کردند. این مقدار جویچهبه روش  18

باشد. یکی از حاضر می گونه فوق در گزارشاز عملکرد 

 دباشوت در مقدار شوری آب آبیاری میادالیل این امر تف

یق مورد استفاده در تحق نصف شوری آب آبیاری که تقریباً

 حاضر است.

بدون در نظر گرفتن اثر سال، بر اساس نتایج این 

در  A. halimusعلوفه تر گونه  دتحقیق، مقدار عملکر

 A. canesenceگونه  یرنظ جویچهروش آبیاری بابلر و 

 .Aداری ندارد، لیکن بر خالف گونه تفاوت معنی

canesence  مقدار عملکرد علوفه خشک گونهA. 

halimus  آبیاری شده به روش بابلر بدون داشتن اختالف

 داری بیشتر از روشبه طور معنی جویچهچشمگیر با روش 

 .Aنشان داده شده است که گونه  ای بود.قطرهآبیاری 

halimus تن ماده خشک در هکتار در سال تولید  پنجتا  دو

صد بقیه  01درصد آن علوفه و  01می کند که از این مقدار 

گیاهان اند که چوب است. برخی آزمایشات نشان داده

در علوفه خشک  در هکتار تن 21تا  0شورپسند ساالنه 

 dSm10-0-1 با آب شور دارای هدایت الکتریکیآبیاری 

 (.1331کنند )لی هویرو، تولید می

 

  

  
 A. halimusبر اجزاي عملکرد علوفه  جویچهاي، بابلر و هاي قطرهمقایسه اثرات آبیاري به روش -6 شکل
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بر روی تولید  های مختلف آبیاریمقایسه روش

 جویچهنشان داد که روش آبیاری  K. indicaعلوفه گونه 

ر ت یشترین مقدار علوفهتن درهکتار، ب 1/0با تولید علوفه تر 

د نشان داد که مقدار علوفه تولیهمچنین، نتایج را تولید کرد. 

های اول و سوم در سال K. indicaشده مربوط به گونه 

وم های اول و ساین تشابه تولید علوفه در سال مشابه بود.

های مورد بر خالف آنچه است که در مورد سایر گونه

صلی نزدیک بودن مطالعه مشاهده گردید. علت ا

های عملکردهای علوفه تر، یکسان بودن تعداد برداشت

سال دوم  در است. - هابر خالف سایر گونه - علوفه

بیشترین مقدار علوفه تر  جویچهآزمایش، روش آبیاری 

 رت تن درهکتار( را تولید کرد که بسیار باالتر از علوفه 3/1)

 ار( بود.تن درهکت 0/1ای )حاصل از روش آبیاری قطره

علت این اختالف، حجم باالتر آب مصرفی در روش آبیاری 

ر همانطو باشد.ای مینسبت به روش آبیاری قطره جویچه

در گیاهان شورپسند رشد گیاه به شدت ذکر شد  که قبالً

گیرد )هاشمی نیا و تحت تأثیر میزان آب موجود قرار می

ر این بیانگ 1نتایج ارائه شده در شکل (. 1911همکاران، 

و بابلر و نیز بین  جویچههای آبیاری است که بین روش

ر از نظداری ای اختالف معنیهای آبیاری بابلر و قطرهروش

. سایر اجزاء عملکرد علوفه تولید علوفه تر وجود نداشت

های مختلف آبیاری نشان روند مشابهی را از نظر تاثیر روش

 (.1دادند )شکل 

  

  
 K. indicaبر اجزاي عملکرد علوفه  جویچهاي، بابلر و هاي قطرهاثرات آبیاري به روشمقایسه  -7 شکل

 

دهد که عملکرد واجزاء نشان می 1جدول 

 .Aو  A. lentiformisهای عملکرد علوفه گونه

nummularia  بدون در نظر گرفتن روش آبیاری بسیار

های نزدیک یکدیگراست. درسال اول آزمایش، روش

أثیر معنی داری بر روی تولید علوفه هر دو گونه آبیاری ت

(. روند مشابهی نیز برای گونه 3 و 8های نشان ندادند )شکل

A. lentiformis  در سال دوم آزمایش مشاهده شد، لیکن

بیشترین  جویچهروش آبیاری  A. nummulariaدر گونه 

تن درهکتار(.  9/10تر را تولید کرد )مقدار عملکرد علوفه 

داری باالتر از عملکرد دار تولید علوفه بطور معنیاین مق
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تن درهکتار( و روش  9/11حاصل از روش آبیاری بابلر )

نتایج پژوهش حاضر  تن درهکتار( بود. 1/1ای )آبیاری قطره

 .Aنشان داد که عملکرد علوفه خشک برای گونه 

lentiformis 0/3-3  تن درهکتار و برای گونهA. 

nummularia 0-3 (.3رهکتار بود )شکل تن د 

 A. lentiformis بر اجزاي عملکرد علوفه جویچهاي، بابلر و هاي قطرهمقایسه اثرات آبیاري به روش  -8شکل 

 

  

  
 A. nummularia بر اجزاي عملکرد علوفه جویچهاي، بابلر و هاي قطرهمقایسه اثرات آبیاري به روش -9شکل 
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شان داد که عملکرد علوفه بین نتایج این پژوهش ن

متفاوت بوده که ضمن  شورپسندگونه های مختلف 

های های مختلف آبیاری، در سالتاثیرپذیری از روش

مختلف نیز متفاوت است. متفاوت بودن عملکرد علوفه در 

و  تر به شرایط مختلف آبهای مختلف از همه مهمسال

سال مربوط  ها در هرهوایی و متفاوت بودن تعداد برداشت

ها در برداشتتعداد  ،باشد. بر اساس نتایج این پژوهشمی

ه . عملکرد علوفر از سال سوم و سال اول بودسال دوم بیشت

نیز صرف نظر از نوع گونه گیاهی در سال دوم بیشتر از سال 

 .Aسوم و سال اول بود. در خصوص گونه گیاهی 

canesence ، نتایج این پژوهش عملکرد علوفه خشک

ساالنه را بسیار باالتر از آنچه که توسط سایر محققین 

 .Aگزارش شده است، نشان داد. برای مثال در گونه 

canesence  ،درهکتار علوفه خشک  تن 1/10در سال دوم

تن در هکتار به  1/11و  0/19از روش آبیاری بابلر و نیز 

وقطره ای حاصل  جویچهترتیب از روش های آبیاری 

(، عملکرد 1332حالی است که لی هویرو )گردید. این در 

 9111 تا 1111را وقتی که با تراکم  A. canesenceگونه 

تن در هکتار گزارش  1-2بوته در هکتار کشت شود، ساالنه 

 A. canesenceکرد. در این پژوهش، تراکم کاشت گونه 

و همین امر موجب باالتر بودن  ها بودبیشتر از سایر گونه

. همچنین، عملکرد علوفه خشک گردیدر عملکرد گونه اخی

بوته در  1111تن در هکتار )با تراکم  9/2گونه مذکور 

تن در هکتار )با تراکم  8/1هکتار( برای استان خوزستان و 

برای استان یزد گزارش شده است  (بوته در هکتار 911

(. این تفاوت فاحش در عملکرد 1331)سرافراز اردکانی، 

، شوری و هوایی، تعداد برداشت ک به شرایط آبماده خش

آب آبیاری و خاک، روش آبیاری، مدیریت مزرعه، تراکم 

ه برخالف گون ائل زراعی مربوط می شود.کاشت و سایر مس

A. canesence ،علوفه خشک گونه  عملکردA. halimus 

ده شتقریبا نزدیک به مقادیر عملکرد علوفه خشک گزارش 

(، 1380)و همکاران  است. الریبوده توسط سایر محققین 

 ندشورپسهای د که تولید علوفه در بین گونهنگزارش کر

تن در  11و  8بسیار متفاوت است. این محقق تولید ساالنه 

 .Aو  A. lentiformisهکتار را به ترتیب برای گونه های 

canesence عالوه، در برخی از آزمایشات گزارش کرد. به

درهکتار نیز به ترتیب تن  1/13و  8/21تولید علوفه خشک 

 A. lentiformisو  A. nummulariaهای برای گونه

(. نتایج پژوهش 1380، و همکاران گزارش شده است )الری

 .Aحاضر نشان داد که عملکرد علوفه خشک برای گونه 

lentiformis 0/3-3  تن درهکتار و برای گونهA. 

nummularia 0-3 تراز اعدادکه پایین تن درهکتار است 

ود که شباشد. گفته میارائه شده توسط سایر محققین می

تولید به عوامل مختلفی از جمله شرایط آب و هوایی  تفاوت

رشد، شرایط خاک، اقلیم و عوامل مدیریتی بستگی دارد 

تن  11-11(، تولید 1332(. لی هویرو )1331)شکراله،

 .Aهای درهکتار علوفه خشک را برای گونه

nummularia ،A. lentiformis  وA. halimus  در

 گزارش کرد. dS/m 10-11شوری 

-به روش A. halimusدر بررسی واکنش گونه 

ل ای( در طوفشار )بابلر و قطرهو تحت جویچههای آبیاری 

سه سال پژوهش، مشخص شد که حداکثر مطلق عملکرد 

در روش آبیاری بابلر حاصل  درهکتار( تن 3/10علوفه تر )

 تن 3/3شترین مقدار علوفه خشک ). همچنین بیگردید

حاصل گردید که البته،  جویچهدرهکتار( در روش آبیاری 

ه مقایسداری با روش آبیاری بابلر نداشت. اختالف معنی

نشان  K. indicaهای مختلف آبیاری در مورد گونه روش

تن  1/0با تولید علوفه تر  جویچهداد که در روش آبیاری 

له . نتایج حاصلوفه تولید شدیشترین مقدار عدرهکتار، ب

لر و و باب جویچههای آبیاری بیانگر این است که بین روش

ای اختالف های آبیاری بابلر و قطرهنیز در بین روش

وجود  K. indicaداری از نظر تولید علوفه تر گونه معنی

. سایر اجزاء عملکرد علوفه نیز روند مشابهی را از نداشت

ف آبیاری نشان دادند. همچنین، های مختلنظر تاثیر روش

 .Aهای در خصوص عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه گونه

lentiformis  وA. nummularia  مشخص شد که در سال

 داری بر رویهای آبیاری تأثیر معنیاول آزمایش، روش

ند. روند مشابهی نیز برای تولید علوفه هر دو گونه نداشت
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آزمایش مشاهده شد،  در سال دوم A. lentiformisگونه 

 جویچهروش آبیاری  A. nummulariaلیکن در گونه 

تن  9/10بیشترین مقدار عملکرد علوفه تر را تولید کرد )

از  داری باالتردرهکتار(. این مقدار تولید علوفه بطور معنی

تن درهکتار(  9/11عملکرد حاصل از روش آبیاری بابلر )

 .(3)شکل  ار( بودتن درهکت 1/1ای )و روش آبیاری قطره

 1/9میانگین عملکرد خشک علوفه  A. halimusدر گونه 

های آبیاری بابلر و تن در هکتار به ترتیب از روش 0/9و 

-0(، تولید 1331. شکراله )ه استحاصل گردید جویچه

 A. halimusتن درهکتار علوفه خشک را برای گونه  0/1

ر اگشود در شرایط شوری متوسط گزارش کرد. گفته می

شوری محیط بیشتر از مقداری باشد که برای رشد گیاه 

یابد کاهش می %01محصول حدود  عملکرد ،مناسب است

گزارش کرد که رشد و  ،همچنینوی، (. 1332،)لی هویرو

 1111-9111تراکم  وقتی با A. halimusتولید علوفه گونه 

تن درهکتار علوفه  2-11بوته در هکتار کشت شود معادل 

 .Aبنابراین، برخالف گونه ؛ ل بودخشک درسا

canesence ،علوفه خشک گونه  عملکردA. halimus 

نزدیک به مقادیر عملکرد علوفه خشک گزارش شده  تقریباً

(، گزارش 1380). الری و همکاران بودتوسط سایر محققین 

سیار ب شورپسندهای که تولید علوفه در بین گونه ندکرد

تن در هکتار  11و  8د ساالنه تولی ین. این محققبودمتفاوت 

 .Aو  A. lentiformisرا به ترتیب برای گونه های 

canesence عالوه، در برخی از . بهندگزارش کرد

تن درهکتار  1/13و  8/21تولید علوفه خشک  ،آزمایشات

 .Aو  A. nummulariaهای نیز به ترتیب برای گونه

lentiformis (. 1380، و همکاران گزارش شده است )الری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد علوفه خشک 

هکتار و برای  تن در A. lentiformis 0/3-3برای گونه 

 رتکه پایین بودهکتار  تن در A. nummularia 0-3گونه 

 الزم بهباشد. از اعداد ارائه شده توسط سایر محققین می

ار هکت تن در 11-11(، تولید 1332لی هویرو )ذکر است که 

 .A. nummularia ،Aهای علوفه خشک را برای گونه

lentiformis  وA. halimus  شوری سطح درdS/m 10-

 .گزارش کرد 11

 

 تغييرات شوری خاكج( 

 جويچهروش آبياری 

تغییرات هدایت الکتریکی عصاره  11 شکلدر 

و  91-11، 1-91در اعماق مختلف خاک ) (eEC) اشباع

ه نشان داد جویچه آبیاری متری( تحت روشسانتی 31-11

، متوسط شوری عصاره جویچهدر روش آبیاری  شده است.

در طول ( مترسانتی 1-31منطقه توسعه ریشه )اشباع خاک 

بوده است. کمترین مقادیر شوری  dSm 98/11-1 فصل رشد

متر( و بیشترین مقادیر سانتی 1-91)خاک خاک در سطح 

 11-31شوری در اثر تجمع امالح در عمق خاک )

 متر( و در انتهای فصل رشد مشاهده شده است.سانتی

آبیاری با آب شور و افزایش امالح تجمع یافته در خاک در 

ای، دلیل اصلی افزایش میانگین شوری های دورهاثر آبیاری

و ضرورت انجام آبشوئی خاک خاک در طول فصل رشد 

 باشد.میدر ابتدای هر فصل 

 

 روش آبياری بابلر

 ییرات هدایت الکتریکی عصاره اشباعتغ 11شکل 

(eEC )آبیاری بابلر را نشان  اعماق مختلف خاک در روش

دهد. تحت روش آبیاری بابلر، متوسط شوری عصاره می

متر( در طول سانتی 1-31اشباع خاک ناحیه توسعه ریشه )

بوده است. کمترین مقادیر شوری  dSm81/11-1فصل رشد 

( و بیشترین مقادیر شوری مترسانتی 1-91خاک در سطح )

در اواسط تا اواخر فصل رشد و در اثر تجمع امالح در عمق 

 متر( مشاهده شده است.سانتی 91-11میانی خاک )

 

 ایروش آبياری قطره

تغییرات هدایت الکتریکی عصاره اشباع  12شکل 

(eEC )( 11-31و  91-11، 1-91در اعماق مختلف خاک 

د. دهای را نشان میقطرهمتری( تحت روش آبیاری سانتی

ای، متوسط شوری عصاره اشباع تحت روش آبیاری قطره

متر( در طول فصل سانتی 1-31خاک ناحیه توسعه ریشه )
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بوده است. کمترین مقادیر شوری خاک  dSm 83/18-1رشد 

متر( و بیشترین مقادیر شوری در اثر سانتی 1-91در سطح )

 91-31خاک ) تجمع امالح در عمقهای میانی و زیرین

 متر( مشاهده گردید.سانتی

 

 
 چهجویپروفیل متوسط شوري عصاره اشباع خاك در طول فصل رشد )ابتدا، وسط و انتها( طي سه سال آزمایش در روش آبیاري  -11شکل 

 

 
 

 ر روش آبیاري بابلرپروفیل متوسط شوري عصاره اشباع خاك در طول فصل رشد )ابتدا، وسط و انتها( طي سه سال آزمایش د -11شکل 
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پروفیل متوسط شوري عصاره اشباع خاك در طول فصل رشد )ابتدا، وسط و انتها( طي سه سال آزمایش در روش آبیاري  -12شکل 

 ايقطره

 

های برداریو نمونه 12تا  11های مقایسه شکل

شوری خاک که بود صورت گرفته از خاک حاکی از این 

 ایهای بابلر و قطرهروش کمتر از جویچهآبیاری  روشدر 

 روشاین امر بخاطر مصرف حجم آب بیشتر در . باشدمی

های آبیاری بابلر و روشا در مقایسه ب جویچهآبیاری 

 .ته اسبود انتقال امالح به خاک زیر ناحیه ریشهو ای قطره

با توجه انتقال بخشی از امالح موجود در خاک و آب آبیاری 

متر(، بررسی سانتی 31تر از پایینبه زیر ناحیه ریشه )اعماق 

و تعیین اجزای بیالن نمک در خاک، مستلزم اندازه گیری 

 شوری خاک در اعماق زیرین نیز خواهد بود.

 

 گيرینتيجه

 که تولید علوفه بین نشان داد نتایج این پژوهش

شورپسند مورد مطالعه متفاوت بود های مختلف گونه

 .Aهای گونه که صرف نظر از روش آبیاری،بطوری 

canesence  و سپسA.halimus  38/1به ترتیب با تولید 

تن در هکتار علوفه خشک، بیشترین میزان علوفه  28/9و 

ای هسایر گونههای مورد مطالعه تولید کرد. را در بین گونه

 داری را از نظر تولیدآتریپلکس مورد مطالعه اختالف معنی

ی شورپسند عالوه بر هاعلوفه نشان ندادند. همچنین، گونه

 کارآیی مصرف آب نیز تفاوتوت در عملکرد، از نظر تفا

نتایج این پژوهش نشان داد داری با یکدیگر داشتند. معنی

 ترین مقدار، بیشترین و کمجویچهآبیاری  که در روش

 .Aهای به ترتیب متعلق به گونه مصرف آب کارآیی

canesence  وK. indica های روش بود. روند مشابهی در

ای نیز مشاهده شد، بطوریکه در این آبیاری بابلر و قطره

 کارآییترین مقدار بیش A. canesenceها نیز گونه روش

ن تریرا دارا بود. بر اساس نتایج حاصله، باال مصرف آب

 .A( از گونه 3mkg/ 21/2) مصرف آب کارآییمقدار 

canesence ار دترین مقآبیاری به روش بابلر و پایین در

(3kg/m 11/1 از گونه )K. indica آبیاری به روش  در

های رود روشاگرچه انتظار میای به دست آمد. قطره

 آییکارای آبیاری تحت فشار مخصوصاً روش آبیاری قطره

باالتری را داشته باشد، لیکن مشکل گرفتگی  مصرف آب

 نیز در شرایطی که آب آبیاریبه خصوص ها چکانقطره

ای کارآیی این روش را به طور قابل مالحظهشور باشد، 

عث بروز خسارت به محصول دهد. مضافاً اینکه باکاهش می

 .Aبنابراین، بر اساس نتایج این تحقیق، گونه ؛ دگردنیز می

canesence  تن در هکتار  19/1با عملکرد علوفه خشک

تن در هکتار تحت  81/8و  جویچهتحت آبیاری به روش 



 43 / 1311/ 1/ شماره  34نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 

 ابلر به عنوان گونه برتر برای تولید علوفهآبیاری به روش ب

)بعنوان یک  جویچهدر شرایط شور در آبیاری به روش 

ر نظر فشار( با دروش ثقلی( و بابلر )بعنوان یک روش تحت

م برداری از سیستگرفتن صرفه اقتصادی و سهولت بهره

 بنابراین، بر اساس نتایج این تحقیق، از آنجا؛ شودتوصیه می

توانایی باالیی  A. canesenceشورپسند از جمله که گیاهان 

ه به جبرای تولید علوفه با استفاده از آب شور دارند، با تو

باال و نیز عملکرد باالی تولید  مصرف آب کارآیی دارا بودن

 آمیزی برای جبران بخشیتواند به طور موفقیتعلوفه، می

ها و مناطق از کسری علوفه جهت تعلیف دام در عرصه

منابع آب و خاک پیشنهاد باالی ی رای محدودیت شوردا

های گردد که این امر نقش مهمی در استفاده از منابع آب

 مناطق مردمان شور و نامتعارف در کشاورزی و اشتغالزایی

اگرچه نتایج این تحقیق نشان داد که  .اشتدشور خواهد 

آبیاری شده به روش بابلر باالترین  A. canesenceگونه 

د های شورپسنمصرف آب را در بین گونه کارآیید و عملکر

تکرار آزمایش با تعیین آب مورد مورد مطالعه داشت، لیکن، 

 تنیاز هر گیاه بر اساس تبخیر و تعرق یا تغییرات رطوب

 .گیری کمک خواهد کردخاک به نتیجه

  

 سپاسگزاری

 طرفهای انجام این پژوهش از بخشی از هزینه

 (1ICBA) گیاهان شورپسندورزی مرکز بین المللی کشا

ری انوسیله از مرکز فوق تشکر و سپاسگزانجام شد که بدی

 شود.می
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Abstract 
 

Due to shortage of fresh water resources and increase in the salinity of soil and 

water resources, use of halophytes has a great importance for forage production 

and human food security. To compare the effect of different irrigation methods 

(furrow, bubbler, and drip) on some halophyte forage species, a research was 

conducted in Sadooq Salinity Research Farm of NSRC in Yazd, Iran, for three 

years. The experimental design was arranged in complete randomized block 

design in the form of split plot with three replications, Main plots were different 

irrigation methods (furrow, bubbler, drip) and halophyte species (A. canescens, A. 

halimus, A. lentiformis, A. nummularia, and K. indica) were laid out as sub main 

plots. All plots were irrigated with saline water of 14 dSm-1. During the growing 

season, all plants were cut every 3-4 months and yield and yield component as 

well as water use efficiency were measured. Results indicated that A. canescens, 

followed by A. halimus, with yield of 7.48 and 3.28 ton/ha dry forage, 

respectively, had the highest forage yield with significant differences (p< 0.05) 

with each other and with other treatments. Results showed that, under furrow 

irrigation method, A. canesence and K. indica had the maximum and minimum 

water use efficiency, respectively. The same trend was also observed for bubbler 

and drip irrigation methods, as A. canesence had the maximum of water use 

efficiency under these methods. Based on the results, the highest water use 

efficiency (2.26 kg/m3) was observed for A. canesence irrigated with bubbler 

method, and the lowest (0.07 kg/m3) was for K. indica under drip irrigation 

method. Consequently, based on the results of this experiment and considering the 

economical and operational aspects of irrigation methods, A. canesence, with dry 

yield of 7.73 and 8.81 ton/ha under furrow and bubbler irrigation methods, 

respectively, could be introduced as the best halophyte species for forage 

production under saline conditions. The results will be more helpful if the 

experiment is carried out again with determination of water requirement for each 

plant based on evapotranspiration or soil moisture fluctuations. 
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