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  چکیده 

مــدت    بــه  A.canescens عملکرد گیاه شورپســند    يکاربرد کودهاي نیتروژنه و فسفره بر عملکرد و اجزا  ریتأثارزیابی    منظوربهاین تحقیق  

هاي خردشده با سه تکرار بود که اثــر ســال بــه  کرت استفاده موردسه سال زراعی در مرکز ملی تحقیقات شوري انجام گرفت. طرح آماري 

،  0ســطح ( 3منبع نیترات آمونیوم) و فسفره (از منبع سوپر فسفات تریپل) هر یک در  هاي شیمیایی نیتروژنه (ازکودعنوان فاکتور اصلی و 

آبیــاري گیاهــان در طــول دوره رشــد بــا آب شــور داراي هــدایت  فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند.  عنوانبه کیلوگرم در هکتار) 50و  25

گیري شــد. نتــایج  سیستم آبیاري بابلر انجام گرفت. ضمن تعیین شوري خاك، میزان علوفه تولید شده اندازه از طریق  dSm14-1الکتریکی  

بــود    ton/ha  21/19ي کاهش یافت. علوفه تر تولیدي در سال اول معــادل داریمعننشان داد که علوفه تولیدي با افزایش سن گیاه به طور 

کیلــوگرم در هکتــار    50و    25کاهش یافت. همچنین نشان داد کــه مصــرف     ton/ha 49/11  و 18/14که در سال دوم و سوم به ترتیب به 

تن در هکتــار بــود.    85/21و    13/15درصد افزایش داد که معادل    176و    91کود نیتروژنه میزان علوفه تر تولید شده را به ترتیب به میزان 

وفه خشک، عملکرد خشک ساقه و برگ مشاهده گردید، لیکن کود نیتروژنــه  مثبت کود نیترات آمونیوم بر عملکرد عل ریتأثروند مشابهی از  

  50داري بر نسبت برگ به ساقه نداشت. همچنین، گیاه آتریپلکس پاسخی به مصرف کود فسفري نشان نداد. در مجموع، مصرف  معنی ریتأث

هــاي  با استفاده از منابع آب شــور و در راســتاي پروژه  A.canescensبهبود عملکرد علوفه  منظوربهکیلوگرم در هکتار کود نیتروژن خالص 

    .شودیمی توصیه  طیمحستیزرعایت مسائل    شرطبهشورورزي و  

  گیاهان هالوفیت   ،شورورزي، کود شیمیاییهاي کلیدي: واژه 

  

  مقدمه 

با توجه به وضعیت موجود مراتع و روند رو به افزایش شوري  

، تولید علوفه با استفاده از منابع متعارف موجــود  وخاكآبمنابع  

و   نیتــأمکافی نبوده و لذا معرفی منابع جایگزین مناســب بــراي  

ي کشور از طریــق  هادامجبران بخشی از کسري علوفه در تغذیه  

باشد  ي برخوردار میامالحظهقابلهاي شورورزي از اهمیت  پروژه

)Khorsandi et al., 2010ــه ــان   ). گون ــف گیاه هاي مختل

منبعی مطمئن براي جبران   عنوانبهتوانند اي میشورپسند علوفه

قرار گیرند. ســالیان دراز    موردتوجهبخشی از کمبود علوفه کشور  

است که استفاده از گیاهان شورپسند در تغذیه دام براي مناطقی  

متعارف محدود است مطرح شده    وخاكآبسترسی به منابع  که د

اي کاربردهــاي  است. اگرچه گیاهان شورپسند غیر از ارزش علوفه

ســوخت، ایجــاد    نیتأممتعدد دیگري از جمله احیاي اراضی بایر، 

ــاتفرجگاه ــاك،    ه ــایش خ ــوگیري از فرس ــبز، جل ــاهاي س و فض

ــد  هابادشــکن ــافراورده، تولی ــود  ه ــیمیایی و بهب ــی و ش ي داروی

ساختمان و حاصلخیزي خاك دارند، لکن نقش مفید آنها بیشــتر  

علوفۀ دام در اراضی شور کویري و ساحلی مطرح بــوده    نیتأمدر  

  نیترمهم). گزارش شده است که  Banakar et al., 2013است (

شورپسندها نقش آنها در چراي حیوانات اهلی بــوده   مورداستفادة

اي بــراي  واقع، این حیوانات گیاهانی را که از نظر تغذیهاست. در  

انسان ارزش کمی دارند بــه محصــوالت واقعــاً ارزشــمندي چــون  

کنند. در اغلب مــوارد،  هاي لبنی تبدیل میگوشت و سایر فراورده

علوفه کمکی و یا ضروري در   عنوانبهتوانند گیاهان شورپسند می

در دســترس    ترخــوراكشخوو    ترمناســبي  هاعلوفهمواقعی که  

et al.Allah -Choukr, نیســتند مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد (

دهد که گیاهان شورپســند بیشــتر از  ها نشان می). بررسی1996
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اند و تحقیقات انجــام شــده در ایــن  بوده  موردتوجهاي  نظر علوفه

متمرکز   1هاي مختلف جنس آتریپلکسزمینه عمدتاً بر روي گونه

  2گیاهان خانواده اسفناجیان نیترمهمپلکس ها از شده است. آتری

ي گسترده شرایط محیطی مختلــف را  اگونهباشند که با تنوع  می

. در واقــع، آتــریپلکس از بهتــرین و بــا  نــدینمایمی تحمل  خوببه

شــور   وخــاكآبهاي کویري و بیابانی است که با ترین بوتهارزش

زدایی و حفاظــت خــاك،  سازگاري داشته و عالوه بر نقش بیابــان

 ;Mahmood and Malik, 1986نمایــد (تولید علوفــه نیــز می

993; Mahmood, 1995Leith and Al Masoon, 1  .(

گونــه در    400که جــنس آتــریپلکس داراي    دشویمتخمین زده  

. یکــی  شوندیمگونه در ایران یافت    20دنیا باشد که از این تعداد  

ي اصلی آتریپلکس که از آمریکــاي شــمالی وارد کشــور  هاگونهاز 

مصنوعی کاشــت گردیــده اســت   به طورشده و در سطح وسیعی  

al.et Allah -Choukr, (  باشدیم Atriplex canescensگونه  

در مناطق وسیعی از ایران مــورد اســتفاده قــرار    گونهنیا).  1996

گرفتــه اســت. از نظــر مورفولــوژیکی دو نــوع از ایــن گیــاه قابــل  

 .A. canescens. Subspتشــخیص اســت: نــوع بــرگ باریــک (

linearis) و نــوع بــرگ پهــن (A. canescens. Subsp. 

canescensر اســت،  ). عملکرد محصول در نوع برگ باریک بیشت

. عملکــرد  دهنــدیماما گوسفندان نوع برگ پهن را بیشتر ترجیح 

کیلــوگرم بــه ازاء    8/0-2/1ي سیلتی  هاخاكنوع برگ باریک در  

-6/0در نوع برگ پهن کمتــر از    کهیدرحالهر بوته در سال است  

 Hasheminia et(  باشدیمکیلوگرم به ازاء هر بوته در سال    3/0

al., 1997.(  

بــا شــرایط اقلیمــی    تواننــدیمي مختلــف آتــریپلکس هاگونه

هــا  متفاوت سازگاري داشته باشند. به علت مزایایی که آتریپلکس

ت تولید  و قابلی  ستیزطیمحاز لحاظ سازگاري با شرایط نامناسب  

ي و زراعی مشــابه دارنــد در  اعلوفهباال در مقایسه با سایر گیاهان 

کوتــاهی ارزش و اهمیــت آنهــا شــناخته شــده اســت،    زمانمدت

هنــوز مســائل زیــادي در مــورد آنهــا وجــود دارد کــه    وجودنیباا

بایست تـوجه قـرار گیـرد. آنچه که سبب شـده است توســعه  می

اي در  ضــی پســت و حاشــیهکشت ایــن گیاهــان بخصــوص در ارا

واقــع شــود بــه خــاطر داشــتن    موردتوجــهسالیان اخیــر بیشــتر  

خصوصیاتی از قبیل ارزش بــاالي علوفــه، عملکــرد بــاالي تولیــد  

 
1. Atriplex  spp. 
2. Chenopodiaceae 

علوفه تحت شرایط شور، مقاومت باال به شرایط نامساعد اقلیمــی  

ــت   ــاال، تثبی ــارائی مصــرف آب ب ــه شــوري و خشــکی، ک از جمل

  .  دباشیمهاي روان و ...  ماسه

اهمیت گیاه آتریپلکس به    دهند ی م نشان    ها گزارش برخی  

لحاظ دامنۀ وسیع پراکنش، حجم زیاد علوفــه، همیشــه ســبز  

اســت    توجــه قابل خــوراکی  بودن، ارزش غــذایی بــاال و خــوش 

 )Eskandari, 1995; Musavi Aqdam, 1987  نتایج یک .(

آتــریپلکس  هاي مختلــف  تحقیق که بر روي میزان تولید گونه 

هاي آتــریپلکس از  دهد که برخی گونــه انجام گرفت نشان می 

بوته در هکتار،    1000- 3000در تراکم    A. canescensجمله  

  کننــد ی م تن مادة خشک در هکتــار تولیــد    1- 2ساالنه مقدار  

 )Le Houerou, 1992  البته الزم است اشاره شود که منابع .(

مختلف میزان تولید را حتی براي یک گونــۀ معــین متفــاوت  

اند که این امر اساساً به اختالف شرایط محیطی و  اعالم کرده 

. تحت شرایط آبیــاري،  گردد ی برم هاي مختلف  اعمال مدیریت 

تــن    10/ 2و     A. canescensتن در هکتار براي    9/ 2عملکرد  

ــار  ــراي    در هکت ــت    A. lentiformisب ــده اس ــزارش ش گ

 )1996 ,et al.Allah -Choukr  این در حالی است که .(A. 

halimus    تــن مــاده خشــک در هکتــار تولیــد    5تــا    2ساالنه

صــد بقیــه    50درصد آن علوفه و    50کند که از این مقدار  می 

که تحــت شــرایط    اند داده نشان    ها ش ی آزما چوب است. برخی  

فاریاب و زهکشی مناسب اغلب گیاهان شورپسند و متحمل به  

تن علوفه خشــک در هکتــار بــا کیفیــت    20تا    5نمک ساالنه  

خوب توسط آبیاري با آب لب شــور داراي هــدایت الکتریکــی  

dS/m  5-15  ــد et al.Allah -Choukr, (   کننــد ی م ، تولی

تریپلکس از  هاي مختلف آ ). در تحقیقی که بر روي گونه 1996

نظر میزان تولید نسبی انجام گرفت مشخص شد که عملکــرد  

کنــد بطوریکــه  ها تغییــر می اي بــین گونــه بــه طــور گســترده 

هاي بومی مشاهده شد.  بیشترین میزان عملکرد در میان گونه 

 .Aو    A. lentiformis در این بررسی بیشــترین عملکــرد را  

canescens    دارا بودنـــد. ایـــن در حـــالی اســـت کـــهA. 

nummularia   ًعملکرد پایینی داشت. در شــرایطی کــه    عمال

آبیاري این گیاهان با آب دریا انجام گیــرد میــزان تولیــد بــه  

).   1985et al.Oleary ,(   ابــد ی ی م ی کــاهش  توجه قابل مقدار  

 et al.Oleary ,البته الزم است اشاره شود که این محققین ( 

- 17اعالم کردند که پرتولیدترین شورپسندها عملکرد  )  1985
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توانست با عملکرد  تن ماده خشک در هکتار داشتند که می   8

  باشد.     سه ی مقا قابل تن ماده خشک در هکتار)    5- 20یونجه ( 

اصالح و    منظور به استفاده از گیاهان شورپسند نظیر آتریپلکس 

د از کــل  درصــ   27احیا مراتع در شرایط شــور کشــور کــه بــیش از  

)، توســط  Banaii et al., 1994شــود ( مساحت کشور را شامل می 

 ,Mirdavoodiبرخی محققــین بررســی و گــزارش شــده اســت ( 

 Halimionو    Atriplex canescens  ). آنها نشــان داد کــه 2014

verrucifera    بهترین گزینه براي کشت در کویر میقان اراك بــوده

تــن در هکتــار   28/ 78و  25/ 8و میزان علوفه تولید آنها به ترتیــب 

باشــد. شــوري عصــاره اشــباع خــاکی کــه تولیــد علوفــه  می 

A.lentiformis   وA.nummularia  یابــد بــه  به نصــف کــاهش می

 Khorsandi etزیمنس بر متر است ( دسی   38و    23ترتیب معادل  

al., 2010  اســت کــه کاشــت آن    چندســاله ). آتریپلکس یک گیاه

پذیر  کاري در بهار و برداشت آن در پاییز امکان نهال   صورت به   عمومًا

  ).  Baghestani meybodi and Sanadgol,  2007است ( 

ي آتــریپلکس کــاري شــده  هاعرصهگزارش شده است که در 

. از نظــر کمــی هــر  شودیم  نیتأم  هادامخوبی براي    نسبتاًعلوفه  

کیلوگرم علوفه خشــک    2تا    5/0بوته آتریپلکس در خراسان بین  

و از نظر کیفی سرسبز ماندن گیاه    کندیمقابل مصرف دام تولید  

براي مدت طوالنی در فصل رشد و بــاال بــودن میــزان پــروتئین،  

است. در منــاطق آتــریپلکس   مالحظهقابل هابرگفسفر و کلسیم 

بیش از    هابوتهخشبی شده و    مدتیطوالندر    کاري شده گیاهان

بطوریکه دام چندان قادر به استفاده از آنها    شوندیماندازه بزرگ  

ســبز گیــاه    وبرگشاخلیکن در مناطق تحت چراي دام    باشدینم

مورد تعلیف قرار گرفته و این امر از خشبی شدن گیــاه    سالههمه

تا اندازه زیادي جلوگیري نموده است. بطور کلی اثر چرا بر رشــد  

و خشبی شدن بستگی به شدت چرا، زمان چــرا و تعــداد دفعــات  

  ).Price et el., 1989چرا دارد (

شواهدي در دست است که بیانگر نقــش مفیــد و اثــربخش 

باشد و نیز قابلیت تولیــد بــاال، علوفه می   ن ی تأم آتریپلکس براي  

رشد رویشی مجدد پس از چرا و محتواي باالي نیتــروژن را در 

). et al.Allah -Choukr, 1996نموده است (  د یی تأ آتریپلکس 

ایــن موضــوع ســبب شــده اســت تــا توجــه خیلــی از نهادهــا و 

گیاهان هاي وسیعی از مراتع با این ها به بازسازي عرصه سازمان 

دهــد در معطوف گردد. گزارشاتی در دست است که نشــان مــی 

ایران نیز استفاده از آتریپلکس به منظورهــاي مختلــف صــورت 

 بــه طــور هاي بومی جنس آتــریپلکس  گرفته است. اگرچه گونه 

هــا از اینکه این گونــه  ل ی به دل طبیعی در ایران وجود دارند ولی 

ی نظیــر ربوم ی غ هاي  نه رشد و نمو اندکی برخوردار هستند از گو 

A. canescens  ،A. Lentiformis  وA. halimus   اســتفاده

بــه عــدم اطــالع دقیــق از نیازهــاي  متأســفانه شــده اســت کــه 

هاي وسیعی از اکولوژیکی این گیاهان موجب گردیده که عرصه 

کاري شــده موفقیــت چنــدانی نداشــته و یــا  مناطق آتریپلکس 

اقتصادي باشند. در حقیقت هدف عمده و   ه ی توجرقابل ی غ حداقل  

هایی اصالح مراتع و نهایتــاً افــزایش اصلی از کشت چنین گونه 

ه و عملکــرد اقتصــادي بــوده کــه عمــالً بــه مرحلــۀ تولید علوفــ 

 Naseri et al., 1998; Ekhtesasiاند ( بــرداري نرســیده بهره 

and Barzegari, 1994 .(  

به دلیل پایین بودن میزان ماده آلی و فقر عناصــر غــذایی در  

افــزایش عملکــرد در    منظوربــهخاك، مصرف کودهاي شــیمیایی  

ــران   ــطح در ای ــرورت  واحــد س  ;Keshavarz, 2013دارد (ض

Keshavarz et al., 2015; Karimi, 2015  ي  هاســالطــی  ) و

ــته   ــیگذشـ ــد افزایشـ ــک رونـ ــوردار  از یـ ــت    برخـ ــوده اسـ بـ

)Motesharezadeh et al., 2015.(    در حال حاضر ساالنه بیش

شود و نسبت  از یک میلیون تن عنصر غذایی در ایران مصرف می

ــه   ــه ده ــزان    1340ب ــه می ــر    76ب ــت  براب ــه اس ــزایش یافت اف

)Keshavarz et al., 2015; Karimi, 2019.(    مصرف کودهاي

شیمیایی نیتروژنه و فسفري براي تولید گیاه آتــریپلکس توصــیه  

ــأث).  Holechek, 1982شــده اســت (   200مثبــت مصــرف    ریت

ــکل اوره و  میلی ــه ش ــروژن ب ــاك نیت ــوگرم خ ــرم در کیل   100گ

بر بخش هــوایی و    توأمانیا  یی تنهابهدر کیلوگرم فسفر  گرمیلیم

and  Eissaریشــه گیــاه آتــریپلکس نیــز گــزارش شــده اســت (

Ahmed, 2016   .(  

ي کرد کــه  ریگجهینتتوان چنین  آنچه گفته شد می  بهباتوجه

شــور بــراي تولیــد    وخــاكآباستفاده پایدار و اقتصادي از منابع  

شود مصرف  ی مینیبشیپعلوفه در ایران ضرورت دارد. همچنین  

تواند ضمن افزایش عملکرد در واحد سطح  کودهاي شیمیایی می

نظیــر آب گــردد.    مورداســتفادههاي  موجب افزایش کارایی نهاده

؛  لیکن تحقیقات انجام شده در این زمینه پراکنده و محدود اســت

کودهــاي شــیمیایی    ریتــأثاســتاي بررســی  تحقیق حاضر در ر لذا

نیتروژنه و فســفري بــر میــزان علوفــه تولیــدي گیــاه شورپســند  

A.canescens .و معرفی بهترین تیمار کودي انجام گرفت  
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  ها مواد و روش

 shadeاي فضــاي بــاز ( این پــژوهش در شــرایط گلخانــه 

house  مرکز ملی تحقیقات شوري به مدت سه سال بر روي (

  اقلــیم انجام شــد.    A.canescensاي از آتریپلکس به نام  گونه 

  شده فراخشک ســرد بــا منطقه بر اساس روش دومارتن اصالح 

میانگین بارندگی  درجه سانتیگراد،    18میانگین دماي ساالنه  

  40000تشتک  از    میلیمتر و میانگین ساالنه تبخیر  70ساالنه  

ــت  ــر اس ــاران،    میلیمت ــی،  1388(راد و همک ).  1398؛ کریم

از ایســتگاه تحقیقــات    ورماه ی شــهر بذرهاي گیاه شورپسند در  

  INT/5/144شوري چاه افضل از گیاهان کشت شــده پــروژه  

آوري و در شرایط محیطی مناسبی نگهداري گردید. قبل  جمع 

در    مــاه بهمن ی خراشــیده و در  آرام بــه از کاشت پوسته بــذور  

  25هاي پالستیکی مخصــوص تولیــد نهــال بــه ارتفــاع  کیسه 

سانتیمتر پر شده بــا مخلــوطی از خــاك    10سانتیمتر و قطر  

در گلخانه تولید    1:1:1سبک، کود دامی و کوکوپیت به نسبت 

نهال کشت شده و روزانه با آب داراي هدایت الکتریکــی نــیم  

. گیاهــان  شــد دستی آبیاري می   صورت به زیمنس بر متر  دسی 

قبل از انتقــال بــا  و  براي مدت دو ماه در نهالستان رشد کرده  

دسی زیمنس بر متر آبیــاري    3/ 5آب داراي هدایت الکتریکی  

ســانتیمتر رســید،    25- 30شدند. زمانی که ارتفاع گیاهان به  

ــه نهال  ــت  کلی ــاي یکنواخ ــه ه ــدان   دوماه ــه گل ــزرگ  ب هاي ب

  160تر (به حجم  سانتیم   45و قطر    100فایبرگالس به ارتفاع  

لیتر) پر شده با خاك سبک منتقل گردیدند. مشخصات خاك  

خصوصــیات خــاك  درج شده است.    1در جدول    مورداستفاده 

بــه    اســیدیته در گــل اشــباع و    مانند قابلیت هدایت الکتریکی 

)، بافت به  Hayward, 1954(   روش آزمایشگاه شوري آمریکا 

بــه روش    کربن آلــی   ، ) Bouyoucos, 1962روش هیدرومتر ( 

جذب بــه روش  )، فسفر قابل Jackson, 1958والکلی بالك ( 

) و پتاسیم  Watanabe and Olsen, 1965آبی آسکوربیک ( 

با دستگاه فلیم فتومتر تعیین شد. ترکیب آنیــونی و کــاتیونی  

متحده امریکا  نیز به روش آزمایشگاه شوري ایاالت آبیاري    آب 

 )Hayward, 1954 گیاهان پــس از انتقــال  گیري شد.  ) اندازه

هــاي داراي  بــا آب   ج ی تــدر به و سپس    dSm  5 /3-1ابتدا با آب  

روز پــس از    14ي کــه  طور بــه شوري باالتر آبیاري گردیدنــد،  

dSm-انتقال، آبیاري گیاهان با آب داراي هــدایت الکتریکــی  

انجام شد و تا پایان آزمایش در همین سطح شوري ادامه   114

آبیاري گیاهان با استفاده از سیستم آبیاري بابلر با دبی  یافت.  

پس انتقال و کاشت    هفته   دو لیتر در ساعت انجام گرفت.    20

ه در هر  ک ي طور به گیاهان نسبت به تنک کردن آنها اقدام شد  

گلدان تنها یک گیاه با بیشترین یکنواختی بــا ســایر گیاهــان  

  باقی بماند.  

نیتروژنه و فســفري مــورد  در این تحقیق دو تیمار کودي  

،  0استفاده قرار گرفت. تیمار کود نیتروژنه شامل ســه ســطح  

،  0کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بود که معادل    50و    25

گرم نیترات آمونیوم در هر گلدان بود. تیمار    142/ 8و    71/ 42

کیلوگرم در هکتار    50و    25،  0کود فسفري شامل سه  سطح  

گرم سوپرفسفات   24/ 8و   12/ 4،  0دل  فسفر خالص بود که معا 

تقسیط پس از    صورت به تریپل در هر گلدان بود. کود نیتروژنه  

کــه تمــام کــود فســفري در  هر برداشت مصرف شد، در حالی 

ابتداي فصل رشد با خاك مخلوط و مورد مصرف قرار گرفــت.  

در این تحقیق طی سه سال در مجمــوع هفــت بــار برداشــت  

سانتیمتري سطح خاك انجام شد. علوفــه    30علوفه از ارتفاع  

برداشت شده به آزمایشــگاه ارســال و وزن تــر و خشــک (بــه  

گیري  ه آن انــدازه تفکیک ساقه و برگ) و نسبت برگ به ســاق 

ــه شــد.   ــایش شــوري خــاك، در طــول دوره رشــد،    منظور ب پ

ي خاك پس از هر برداشت از اعماق مختلف خاك  بردار نمونه 

متر) انجــام و بــراي تعیــین  سانتی   40- 60و    40-20،  20-0( 

ــد. طــرح آمــاري   ــه آزمایشــگاه ارســال گردی شــوري خــاك ب

اثــر  ن  در آ ه  کــ   بود   کرت هاي خردشده   صورت به   مورداستفاده 

به عنوان فاکتور فرعــی    نوع کود عنوان فاکتور اصلی و  سال به 

  SAS  افــزار نرم آوري شده بــا  ها جمع . داده در نظر گرفته شد 

ها بــا آزمــون  مورد آنالیز آماري قرار گرفته و مقایسه میانگین 

  اي دانکن در سطح یک درصد انجام گرفت.  چند دامنه 

  

  نتایج و بحث 

) نشان داد که اثر سال  2نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  

 A.canescensو کود نیترات آمونیوم بر عملکرد و اجزا عملکــرد  

دار بود، لیکن اثر کود فسفري و اثرات متقابل کود فسفري و  معنی

دار  نیترات آمونیوم بــر عملکــرد و اجــزاي عملکــرد علوفــه معنــی

بل، تنها اثر متقابــل ســال و کــود  نگردید. در بین سایر اثرات متقا

دار  گردیــد  نیترات آمونیوم بر برخی اجزاي عملکرد علوفه معنــی

  ).  2(جدول  
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  نتایج تجزیه نمونه خاك قبل از کاشت  -1جدول 

Table 1- Some soil physicochemical properties before planting 

 ویژگی خاك
Soil Characteristic 

 مقدار 
Value 

 ویژگی خاك
Soil Characteristic 

 مقدار 
Value 

 هدایت الکتریکی
ECe (dS/m) 

6.9 
 منیزیوم

Mg++ (meq/l) 
20.00 

 اسیدیته
pH 

8.00 
 کلسیم

Ca++ (meq/l) 
30.00 

 کربن آلی
C    (%)  

0.09 
 سولفات

SO4
-  (meq/l) 

41.9 

 ازت کل
N   (%)  

0.01 
 کلر 

Cl- (meq/l) 
33.00 

 فسفر قابل جذب 
P (ppm) 

10.12 
کربناتبی  

HCO3
- (meq/l) 

2.6 

 پتاسیم قابل جذب 
K (ppm) 

235 
 نسبت جذب سدیم

SAR 
5.5 

 شن
Sand   (%)  

82.4 
 بور

B (ppm) 
0.7 

 سیلت 
Silt   (%)  

4.6 
 روي 

Zn (ppm) 
0.5 

 رس
Clay   (%)  

13 
 منگنز

Mn (ppm) 
3.58 

 بافت خاك 
Soil texture 

SL  آهن 
Fe (ppm) 

3.46 

 سدیم 
Na+ (meq/l) 

27.5 
 مس

Cu (ppm) 
0.98 

  
  گیري شدهبراي صفات مختلف اندازه  میانگین مربعات -2جدول 

Table 4- Mean squares for different measured traits 

به  نسبت برگ 

  ساقه
Leaf to stem 

ratio 

وزن خشک 

  ساقه
Stem dry 

weight  

وزن خشک 

  برگ 
Leaf dry 
weight 

وزن خشک 

  علوفه
Shoot dry 

weight 

  وزن تر علوفه 
Shoot Fresh 

weight 

درجه 

  آزادي 
df 

 ات منابع تغییر

Source of variations  
  

1.66 ns 0.0084 ns 0.82 0.97 ns 8.91ns 2 
 تکرار

Replication  

59.1** 69.25** 21.73** 167.91** 414.52** 2 
  سال

Year  

0.64 ns 1.10 ns 2.39 ns 6.4 ns 36.2 ns 4 
  سال  ×تکرار 

Rep.× Year  

0.18 ns 20.07** 82.03** 183.24** 1311.76** 2 
  نیترات آمونیوم 

Ammonium nitrate  

0.18 1.24 0.23 1.21 0.98 2 
  فسفر 

Phosphorous  

0.30 ns 0.90 ns 0.42 ns 2.4 ns 10.98 ns 4 
  فسفر  × نیترات آمونیوم 

Ammonium nitrate × 
Phosphorous  

0.13 ns 1.49 ns 3.06 * 1.64 ns 45.53* 4 
  نیترات آمونیوم  ×سال 

Year × Ammonium nitrate 

0.45 ns 0.52 ns 0.15 ns 1.19 ns 5.26 ns 4 
  فسفر  ×سال 

Year × Phosphorous 

0.05 ns 0.33 ns 0.78 ns 1.74 ns 11.75 ns 8 
  فسفر   ×نیترات آمونیوم  ×سال 

Year × Ammonium nitrate × 
Phosphorous  

0.3 0.66 1.16 3.23 17.36 48 
  خطا 

Error  

20.09 20.9 28.35 30.96 27.84  -  
  ضریب تغییرات (%) 

CV (%)  
  دار        : غیرمعنیns  %5دار در سطح : معنی*، %1دار در سطح : معنی**

 **: significant at 1%, *: significant at 5%,  ns: not significant  
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  A.canescens  اثر سال بر عملکرد و اجزا عملکرد

  ریتــأثنشان داده شده است، ســال    2که در جدول  طورهمان

 A.canescensداري بر عملکــرد و اجــزاي عملکــرد علوفــه  معنی

) نشان داد که با افزایش  1داشت. مقایسه میانگین تیمارها (شکل  

سن، وزن تر علوفه، وزن خشک علوفه، وزن خشــک بــرگ و وزن  

، نســبت بــرگ بــه ســاقه بــا  ذلــکمعخشک ساقه کاهش یافــت، 

داري افزایش پیدا کــرد. میــزان  معنی به طورزایش سن گیاهان اف

بــود کــه در    ton/ha  21/19علوفه تر تولیدي در سال اول معادل  

  ton/ha  49/11و    18/14سال دوم و سوم به ترتیــب بــه میــزان  

، با افزایش سن گیاه میزان علوفــه تــر  گریدعبارتبهکاهش یافت. 

درصد نسبت به   40و  26در سال دوم و سوم به ترتیب به میزان 

ي دوم و  هاســالسال اول کاهش یافت. کاهش علوفه تولیدي در  

باشــد.  ها میسوم به دلیل افزایش سن گیاه و افزایش تعداد چین

ط  منفی سال بر میزان علوفه تولیــد گیــاه آتــریپلکس توســ   ریتأث

)  Baghestanimeibodi et al., 2007باغســتانی و همکــاران (

. بیشترین عملکرد در شرایط این تحقیق حدود  شده استگزارش 

تن در هکتار در سال اول تحقیق بود که پــس از نــه ســال بــه    8

Oleary نزدیک صفر رسید.  نتایج تحقیقات اولري و همکــاران (

et al., 1985 ــ  .Aرداري  ) نشــان داد کــه تحمــل بــه چــین ب

canescens    ی از گیاهان پــس  توجهقابلبسیار پایین بود و تعداد

  از چین از بین رفتند.  

  

  
  A. canescensاثر سال بر عملکرد و اجزاي عملکرد  -1شکل 

Figure 1- Effects of year on yield and yield component of A. canescens 

  

می زمان  گذشت  با  تولیدي  علوفه  عملکرد  به  کاهش  تواند 

باشد   خاك  شوري  افزایش  همچنین  و  گیاه  سن  افزایش  دلیل 

)Ghanbari et al., 2006  تولید علوفه به  ). فرضیه کاهش میزان

دلیل افزایش شوري خاك از طریق مقایسه شوري عصاره اشباع  

مطالعه  2خاك (شکل   مورد  به شوري گیاهان  و حدود تحمل   (

می  (تقویت  تحقیقات  Khorsandi et al., 2010گردد  نتایج   .(

) و همکاران  با  Ghanbari et al., 2006قنبري  نشان داد که   (

از   آبیاري  آب  شوري  علوفه dSm-1  14ه  ب  9افزایش  میزان   ،

و  42به ترتیب حدود   A. canescensو   A.lentiformisتولیدي 

  نشان داده شده  2 شکل درطور که هماندرصد کاهش یافت.  23

است میزان شوري عصاره اشباع خاك در سال اول، دوم و سوم  

   dSm-1و    20-33،  21-22این تحقیق بسته به عمق خاك بین  

ي دوم  هاسال . افزایش شدید شوري خاك طی  متغیر بود  55-45

  و سوم موجب کاهش عملکرد علوفه گیاهان شده است.  

شود عملکرد علوفه تر و  مشاهده می  1که در شکل    طورهمان

خشک و نیز عملکرد علوفه خشک ساقه طــی رونــد مشــابهی در  

دار با یکدیگر نسبت به  سال دوم و سوم بدون داشتن تفاوت معنی

سال اول کاهش یافته است، این در حالی است که رونــد کــاهش  

ک برگ در سال دوم نسبت به ســال اول و در ســال  عملکرد خش

ــ دار نبــود. سوم نسبت به ســال دوم معنــی منفــی  ریتــأث  رغمیعل
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افزایش سن بر عملکرد علوفه تولیدي، نسبت برگ به ساقه طــی    

ي  هاســالافزایش پیدا کرد و این شاخص بــین   جیتدربهسه سال 

ساقه در    دار بود. میزان افزایش نسبت برگ بهمختلف بسیار معنی

درصد و در سال دوم نسبت بــه    59سال سوم نسبت به سال دوم  

درصد بود. افزایش نسبت برگ به ساقه بــا   100سال اول بیش از 

افزایش سن گیاه به معنی تولید برگ بیشــتر (نســبت بــه تولیــد  

  عنوانبــهباشد. نسبت برگ به ساقه  ساقه) با افزایش سن گیاه می

و به عوامل زیادي نظیــر ارتفــاع   ضریب شادابی تعریف شده است

ــتگی دارد   ــرس بسـ ــاه و دوره هـ ــن گیـ ــاه، سـ ــت گیـ برداشـ

)Baghestanimeibodi et al., 2006  این محققــین بــه ایــن .(

ی  سالگششکه با افزایش دوره هرس و تا سن    اندکردهنکته اشاره  

ضریب شادابی (نسبت برگ به ســاقه) گیــاه آتــریپلکس افــزایش  

اســت و    چندســاله. نظر به اینکه گیاه آتریپلکس یک گیاه  ابدییم

ي جــانبی و  هاجوانــهموجــب تحریــک  عموماًانجام هرس صحیح 

) افزایش  1990Valentine ,شود (تسریع در رشد مجدد گیاه می

  رسد.     نظر مینسبت برگ به ساقه در این گیاه منطقی به  

  

  
  ) طی سه سال در اعماق مختلف1:1تغییرات شوري خاك (عصاره  -2شکل 

Figure  2- Soil salinity changes (1:1 extraction) during throughout years at different depths 

  

باغســتانی  سن آتریپلکس بــر میــزان تولیــد آن توســط   ریتأث

 ,Baghestanimeibodi and Sanadgolمیبــدي و ســندگل (

آنها نشــان    نه ساله  . نتایج تحقیقاتنیز گزارش شده است) 2007

داد که با افزایش سن گیاه آتریپلکس میزان تولید علوفه این گیاه  

در ســال   A.lentiformisیابد. بیشترین علوفه خشــک  کاهش می

و در ســال نهــم بــه کمتــر از    kg/ha  7500  اول تحقیــق معــادل

kg/ha  500    .کاهش یافت  

  

  اثر کود نیترات آمونیوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد

A.canescens  

اثر سطوح مختلــف کــود نیتــرات آمونیــوم بــر عملکــرد و  

نشان داده شــده    3در شکل    A.canescensاجزاي عملکرد  

که در این شکل نشان داده شده است مصرف    طور همان است.  

دار علوفه تر، علوفه  کود نیترات آمونیوم موجب افزایش معنی 

  عنوان بــه خشک، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه گردیــد.  

مثال، کمترین میزان علوفــه تــر از تیمــار عــدم مصــرف کــود  

بود. ایــن    ton/ha  91 /7نیترات آمونیوم حاصل شد که معادل  

کــه میــزان علوفــه تــر تولیــدي در تیمارهــاي  در حالی است  

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص (به شکل    50و    25مصرف  

  ton/ha  85 /21و    15/ 13نیترات آمونیوم) به ترتیــب معــادل  

ــود.   ــه ب ــرف    گر ی د عبارت ب ــار    50و    25مص ــوگرم در هکت کیل

درصد    176و    91نیتروژن خالص میزان علوفه تر را به میزان  

ین مشاهده بر ضرورت مصرف کودهاي شیمیایی  افزایش داد. ا 

نماید. ضرورت  می  د ی تأک براي تولید علوفه از گیاهان شورپسند  

مصرف کود نیتروژنه در این شرایط و با توجه بــه میــزان کــم  

منطقی و مورد انتظار بــود و    کامالً )  1ماده آلی خاك (جدول  

م بر  مثبت کود نیترات آمونیو   ر ی تأث   بر ی مبن فرضیه اول تحقیق  

  نمود.   د یی تأ عملکرد را  
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ــ نتایج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه   مثبــت و    ریتــأث  رغمیعل

دار کود نیترات آمونیوم بر عملکرد علوفه، نســبت بــرگ بــه  معنی

از ســطوح کــود نیتــرات    کیچیه  ریتأثساقه علوفه تولیدي تحت  

  50و    25آمونیوم قرار نگرفت. در واقع، کود نیتروژنــه در ســطوح 

کیلوگرم در هکتار این نسبت را اندکی کــاهش دادنــد ولــی ایــن  

دار نبــودن  ). معنــی3ر نبود (شــکل  داکاهش از نظر آماري معنی

نسبت برگ به ساقه با مصرف کود نیترات آمونیوم به ایــن دلیــل  

مثبت کود نیترات آمونیوم بر رشد برگ و ســاقه از   ریتأثاست که  

 روند مشابهی برخوردار بوده است.      

  

 
  A.canescensسطوح مختلف کود نیترات آمونیوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد  ریتأث. 3شکل 

Figure  3. Effects of different levels of ammonium nitrate fertilizer on yield and yield components of A.canescens 

  

ي  ها وه ی شــ شــرایط اقلیمــی و   به باتوجه میزان تولید آتریپلکس  

.  باشــد ی م مشــخص متفــاوت    گونه ک مختلف مدیریتی حتی براي ی 

گزارش شده اســت کــه در تــونس و الجزایــر از هــر هکتــار کشــت  

ي جوان)  ها شاخه تن ماده تر قابل مصرف (برگ و    5- 15آتریپلکس  

 ,Musavi Aqdam(   انــد نموده تن چــوب ســبز برداشــت    2- 11و  

). نتایج آزمایش ما نیز عملکــرد علوفــه تــر آتــریپلکس هــا را  1987

  نظر صــرف دهد. این امر دالیل مختلفی دارد.  اندکی بیشتر نشان می 

از اینکه عملکردهاي ذکر شده اخیر در این تحقیــق بــراي مجمــوع  

بــه   ها گونــه شود که تفــاوت تولیــد اند، گفته می سه سال ارائه شده 

فاکتورهاي محیطی رشد از قبیل شرایط اکولوژیکی، خاك، اقلــیم و  

et Allah -Choukrشــود ( نوع مدیریت اعمال شده نیز مربوط می 

1996 ,al. ) باغستانی میبدي و سندگل .(Baghestanimeibodi 

and Sanadgol, 2007  به اثرات فاصله کاشت و شدت هرس بــر (

ــه   ــرد گون ــت   A.lentiformisعملک ــته و  در اس ــاره داش ــزد اش ان ی

سازند که میزان علوفه تولید شده در فواصل کاشــت  خاطرنشان می 

متري متفاوت بوده بطوریکه با کاهش فاصله کشت میزان    6و    4،  2

یابد. این در حالی است که آنهــا گــزارش  برداشت علوفه افزایش می 

شی  دار افزای معنی   ر ی تأث   ساله سه کردند که هرس ساالنه، دوساله و یا  

یا کاهشی بر عملکرد علوفه تولیدي نداشت. از طرف دیگــر،  گفتــه  

  1000- 3000بــا تــراکم    که ی وقت   A. canescensشود عملکرد  می 

ــار کشــت شــود، ســاالنه   ــه در هکت  Leاســت (   ton/ha  1-2بوت

, 1992Houerou ) 1996). چکــر الــه ,et al.Allah -Choukr  (

در اراضــی بــا شــوري     A. halimusهاي  گزارش کرد کاشــت بوتــه 

علوفــه خشــک تولیــد    ton/ha 5-5 /0متوسط ممکن است ســاالنه  

  نماید.  

  

  تریپل بر عملکرد و اجزا سوپر فسفاتاثر کود 

  A.canescensعملکرد  

دهــد کــه اگرچــه  نشــان می   4نتایج ارائه شده در شــکل  

مصرف کود سوپر فسفات تریپــل بــه مقــدار نــاچیزي موجــب  

ــده از   ــد ش ــه تولی ــرد علوف ــزاي عملک ــرد و اج ــود عملک بهب

A.canescens     از    ک ی چ ی ه در    مثبت گردید، لیکن این اثرات

دار نبودنــد. بــر اســاس نتــایج ایــن  معنــی   موردمطالعه  سطوح 

دار نبود  اثر اصلی کود فسفري بر عملکرد معنی   تنها نه تحقیق،  

نیــز از نظــر آمــاري    عوامــل بلکه اثــرات متقابــل آن بــا ســایر  

  ). 2دار نگردید (جدول  معنی 
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  A.canescensسطوح مختلف کود سوپر فسفات تریپل بر عملکرد و اجزاي عملکرد  ریتأث -4شکل 

Figure 4- Effects of different levels of triple super phosphate fertilizer on yield and yield components of A.canescens 

 

دار نشدن اثر کود فسفر ممکن اســت بــه علــت مقــدار  معنی

  ppm 10فسفر باالي خاك باشد (مقدار فسفر در دسترس تقریباً  

دار در عملکــرد علوفــه را بــا  افزایش معنی  هاشیآزمابود). برخی  

سوپرفسفات تریپــل  kg/ha120 اوره و    kg/ha  480  توأممصرف  

  ).1994اند (زهران،  گزارش کرده

  

متقابل سال و کود نیترات آمونیوم بر عملکرد و  اثر 

  A.canescens  اجزا عملکرد

کــاربرد کــود نیتروژنــه را  بــر عملکــرد و    ر ی تأث   5شکل  

.  دهــد ی م ي مختلــف نشــان  ها سال اجزاي عملکرد علوفه در  

بیشترین مقدار عملکرد علوفه    شود ی م که مالحظه    طور همان 

) مربوط به ســال  ton/ha  2 /6) و خشک ( ton/ha  5 /14تر ( 

) و  ton/ha  9 /4. در سال دوم عملکرد علوفه تر ( باشد ی م اول  

ي را نسبت بــه ســال  دار ی معن ) کاهش  ton/ha  8 /1خشک ( 

. این کاهش در ســال ســوم بیشــتر بــوده  دهد ی م اول نشان  

بطوریکه در سال سوم عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیــب  

کاهش یافته اســت کــه ایــن    ton/ha  4 /1و    ton/ha  4 /4به  

. نتایج ارائه  باشد ی م   دار ی معن کاهش تنها نسبت به سال اول  

کــه  در هــر ســال،    دهد ی م همچنین نشان    5شده در شکل  

عملکرد تــر و    دار ی معن ب افزایش  مصرف کود نیتروژنه موج 

خشک علوفه گردید. در سال اول، افزودن کود نیتروژنه بــه  

موجب افزایش عملکرد تر و خشک علوفه    kg/ha   25مقدار 

درصــد گردیــد. همچنــین،    38و     35به ترتیــب بــه میــزان  

افزودن بیشتر کود نیتروژنه موجب افزایش عملکــرد علوفــه  

  kg/ha   50وژنه بــه مقــدار گردید بطوریکه مصرف کود نیتر 

موجب افزایش عملکرد تر و خشک علوفه به ترتیب به میزان  

درصد نسبت به تیمار شاهد گردیــد. در ســال    76/ 6و    63/ 8

بود بطوریکه افزودن    دار ی معن کود نیتروژنه بسیار   ر ی تأث دوم،  

موجب افزایش عملکــرد تــر و    kg/ha   25کود ازت به مقدار 

درصــد    196/ 7و     199/ 4یــزان  خشک علوفه به ترتیب به م 

  گردید.  

  kg/ha   50همچنــین، مصــرف کــود نیتروژنــه بــه مقــدار 

موجب افزایش عملکرد تر و خشک علوفه به ترتیب به میــزان  

درصد نسبت به تیمار شاهد گردید. در سال    335/ 6و    366/ 8

بــود بطوریکــه    دار ی معنــ کود نیتروژنــه بســیار    ر ی تأث سوم، نیز  

موجــب افــزایش    kg/ha   25افزودن کود نیتروژنــه بــه مقــدار 

  163/ 3و     155عملکرد تر و خشک علوفه به ترتیب به میزان  

   kg/haدرصد گردید. همچنین، مصرف کود نیتروژنه به مقدار 

موجب افزایش عملکرد تر و خشک علوفه بــه ترتیــب بــه    50

درصد  نسبت به تیمار شــاهد گردیــد.    336و     332/ 6میزان  

موجب    kg/ha   25کود نیتروژنه به مقدار  ی، افزودن طورکل به 

و     91ه میــزان  افزایش عملکرد تر و خشک علوفه به ترتیب ب 

ــه    87/ 6 ــه ب ــد. همچنــین، مصــرف کــود نیتروژن درصــد گردی

موجب افزایش عملکرد تر و خشک علوفه به   kg/ha   50مقدار 

درصد نسبت به تیمــار شــاهد    165/ 4  و   176به میزان    ترتیب 
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  A.canescensاثر متقابل سال و کود نیترات آمونیوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد علوفه  -5شکل 

Figure 5- Interaction effect of year and  urea fertilizer on yield and yield components of A.canescen 

  

  گیرينتیجه

آمونیوم   نیترات  داد که مصرف کود  نشان  این تحقیق  نتایج 

یی که میزان هاخاك جهت افزایش عملکرد گیاه آتریپلکس و در  

تحقیق  این  شرایط  در  دارد.  ضرورت  است  پایین  آنها  آلی  ماه 

افزایش    50مصرف تنها   کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه موجب 

از  معنی بیش  و  گر  170دار  تر  عملکرد  همچنین،  درصدي  دید. 

با پتانسیل    A.canescensنتایج این پژوهش ثابت کرد که گیاه 

هاي مناسب  علوفه تر یکی از گزینه تن  20تولید ساالنه بیش از  

  dSm-1آبیاري با هدایت الکتریکی   تولید علوفه با استفاده از آب

 باشد. هاي شورورزي می و در راستاي اجراي پروژه   14
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  سپاسگزاري 

هاي پروژه تحقیقـاتی بـا شـماره ثبـت این پژوهش بخشی از داده

هـاي انجـام ایـن ، بخشی از هزینـهضمناًباشد.  می  89115-23-23-4

 ICBA(1ی کشـاورزي شورزیسـت (المللـنیب پژوهش از سوي مرکـز  

  ود. ـشوق تشکر و سپاسگزاري میـرکز فـاز م  لهیوسنیبدانجام شد که  

همچنین از کلیه همکاران محترم بخش خاك و آب مرکز تحقیقـات و   

آقـاي دکتـر  ژهیوبـهآموزش کشـاورزي و منـابع طبیعـی اسـتان یـزد 

مهندس فاطمه عالیی یزدي که در اجـراي ایـن   سرکار خانمدهقانی و  

همکاري نمودند تشکر و قـدردانی  وخاكآبپژوهش و انجام آنالیزهاي 

  گردد.می
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Abstract 

The present study was aimed to elucidate the effects of nitrogen and phosphorous fertilizers on A. Canescens 
as a forge halophyte plant. The treatments; three rates of nitrogen fertilizer (0, 25 and 50 kg N ha-1 in the form 
of ammonium nitrate) and phosphorous fertilizer (0, 25 and 50 kg ha-1 in the form of triple superphosphate), 
arranged in a split plot design with three repelication. Each experimental unit consisted a pot with 1 m height 
and 45 cm diameter. Plants were irrigated with irrigation water salinity of 14 dS m-1 using bubler irrigation 
system. The results showed the negative effect of age on forage production. At first year, 19.2 ton ha-1 of 
shoot fresh weight was produced but it was decreased to 14.8 and 11.49 ton ha-1 at second and third years, 
respectively. In addition, the results showed the positive effect of nitrogen fertilizer on forage production. 
Application of nitrogen at a rate of 25 and 50 kg ha-1 increased shoot fresh weight from 7.91 to 15.13 (91%) 
and 21.85 (176%) ton ha-1. While the same trend was found for total dry weight, leaf and stem dry weight, 
nitrogen application had not significant effect on leaf to stem ratio. It should be noted that phosphorous 
application had not significant effect on A. Canescens performance. Overall, application of nitrogen fertilizer 
at a rate of 50 kg ha-1 is recommended for improving A. Canescens performance irrigated with saline waters 
with electrical conductivity of 14 dS m-1.  

Keywords: Fertilizers, Haloculture, Halophyte plants 

 

 


