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بررسی کاشت کاکتوس علوفهای ()Opuntia ficus indica L.
در احیا و اصالح مراتع تخریبشده گرمسیری
(مطالعه موردی :مراتع قصرشیرین استان کرمانشاه)
 خسرو شهبازی*؛ استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات بیابان ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 برزو یوسفی؛ کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،تهران ،ایران.

چکیده
یمهخش  ،تهیه اطالعئت جئمع از گو ههئی کلیدی ضر ی
یکی از مهمترین مسائل ر زمینه مدیریت مراتع ر منئطق خشا
یشاائ چاو ای توسعه کشت گو ههئی جدید بئ بئزرهی بئال ر مراتع بئ هدف اصالح احیئی مراتع تخریبشد است .کئکتوس
یمهخشا اسات که ر این منئطق میتوا د برای تولید علوفه کشت شور .بههمینمنظو
علوفهای گیئهی مقئ م بئ شارای خشا
ا زیئبی قئبلیت کشات گیئ کئکتوس علوفهای ( )Opuntia ficus indica L.ر منطقه فتشاهر شهرستئ قررشیرین ،استئ کرمئ شئ
شااد ر سااه
مد ظر قرا گرفته اساات .ر این تحقیق از تیمئ هئی مختلف ،بد آبیئ ی ،ی  03 51 ،ز ی آبیئ ی ر طول ر
تکرا به مدت سه سئل بر اسئس طرح بلوکهئی کئمالً ترئرفی ا جئم شد .کشت گیئ کئکتوس ر یمه ا ل آبئ آبیئ ی از ا ل خررار
مئ شااار د شاااد .برخی از یژگیهئی ز اعی گیئ مئ ند تعدار پد ،ا تفئد گیئ مئ دگئ ی تعدار گیئهئ مو ر ا داز گیری قرا گرفت.
مقئیسااه میئ اینهئی تئیج به رساات آمد بئ اسااتفئر از آزمو چندرامنهای را کن ر رمافزا  SPSSا جئم شااد .تئیج آ ئلیز ا یئ س
شئ رار که اثر ر آبیئ ی اثر متقئب ر آبیئ ی ر زمئ ا داز گیری بر تعدار پد ا تفئد گیئ را ای اثر معنیرا ی ر سطح آمئ ی
 3/35راشته است .ز د مئ ی  03 30 ،15 ،51ر صد گیئهئ بهترتیب بئ تیمئ هئی ،ر آبیئ ی  03 ،51ز ،ی بئ بد آبیئ ی به
رسات آمد .تئیج این تحقیق شائ میرهد کئشات کئکتوس ر منئطقی بئ اقلیم خشا بیئبئ ی مئ ند قررشیرین ،فتشهر سومئ
اساتئ کرمئ شئ بئ توجه به سئزگئ ی بئالی آ توصیه میشور .تولید علوفه خش کئکتوس علوفهای میتوا د برای توسعه رامدا ی ر
این منئطق منئطق مشائبه مؤثر بئشاد .همننین ،بئ توجه به قش کئکتوس ر حفئظت خئک ،میتوا بئ توساعه کشت از بر ز پدید
گرر غبئ  ،بیئبئ زایی ،تخریب مراتع فرسائیش خئک ر منطقه جلوگیری مور .همننین پوشاش گیئهی میتوا د سابب تولید علوفه
رامی شور که قش مؤثری ر توسعه رامپر ی حتی صئر ات آ ا زآ ی برای منطقه راشته بئشد.
واژگان کلیدی :اثر ر

آبیئ ی ،فرسئیش خئک ،قررشیرین ،کئکتوس علوفهای ،گرر غبئ .
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 .1مقدمه
جور پوشاااش گیائهی ر هر منطقهای بئعث کئهش
سارعت جریئ هئی سطحی جلوگیری از فرسئیش خئک
میشور .ا دامهئی بیر ی گیئهئ بئ افزایش زبری کئهش
ساارعت جریئ آب ر تیجه کئهش ا رژی تنش برش ای
آ قش مؤثری ر حفئظت خئک بر عهد خواهند راشت
[ .]23امر ز عمااد زمینلغزشهاائ حاائصااا از قطع
بهر بررا ی بی یاه از پوشاااش گیئهی کئهش ساااطح
جنا هئ مراتع کشاااو اسااات .عال بر آ میتوا بئ
شاانئخت منئطق حساائس به فرساائیش بئری بیئبئ زایی
بهصو ت بهینه به اقدامئت حفئظتی پرراخت [ .]51عوام
متعاادری چو پاائ امترهاائی مؤثر خاائک ،آب هوا ،زبری
ساطح خئک ،پستی بلندی ،سرعت بئر پوشش گیئهی
ر بر سی ا زیئبی فرسئیش حفئظت خئک قش را د.
ر این بین پوشاااش گیائهی از اهمیات باائالیی برخو را
اساات ،بهطو ی که عمدۀ اختالفئت بین منئطق خشاا
مرطوب از ظر فرسااائیش ،پوشاااش گیئهی زیئر ر قئط
مرطوب اسااات که قش عمد ای ر حفئظت خئک ایجئر
میکند [ .]02بر اسااائس برخی از مطئلعئت ا جئم شاااد
مشاخ شاد اسات که بین پوشااش گیئهی فرسئیش
بئری اکثراً ر منئطق خش  ،ابطهای بهصو ت تئبع مئیی
جور را ر ،که بئ افزایش پوشش گیئهی از میزا فرسئیش
بئری کئسته میشور [.]25
کئکتوس ر گذشاااتههئ جور راشاااته ر آیند هم
میتوا د جور راشاته بئشاد ی فرصت برای کشئ زا
خرر پائ ر منائطق کمبئزر به یژ ر منئطقی که امکئ
ز اعت سااائیر محراااوالت به صاااو ت موفق جور دا ر،
اساااتفئر از کئکتوس علوفهای میتوا د ا تخئب منئسااابی
بئشد [.]23
منئطقی که از شاایب تقریبئً بئالیی برخو را میبئش اند
معموالً ر معرض تهادیاد خطر فرسااائیش قرا گرفتها د،
همننین بهعلت بئ دگیهئی کم ئمنظم ،پوشااش علفی
منائسااابی ادا اد ،کئکتوسهئی علوفهای بهعنوا ش
منائسااابی برای تثبیات خائک این منئطق میتوا د مو ر
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اساااتفئر قرا بایرر .کئکتوس علوفهای یئزی به کئشااات
داشاته به هزینههئی کئشت گزافی یز یئز دا ر .حجم
بئالی طوبتی از سااائیر امتیئزات بئالی این گیئ ر مراتع
اسااات که ر خور اهرا ی میکنند .از ساااوی ریار ر
مناائطق خشااا خطراتی کااه گیاائهاائ علفی از لحاائ
خشاا شاااد خطر آتشساااوزی که ایجئر میکنند ا
دا د .خشا سئلی بئعث کئهش علوفه تلفشد تعدار
زیئری از احشئم چهئ پئیئ اهلی خسئ ت به محروالت
لبنیئتی میشور .قئبلیت بئالی تبدی آب به مئر خش از
یژگیهائی بائ ز کائکتوس علوفاهای [ ]21 21 ،53ر
منائطقی کاه از ظر آب بائ محاد ریات مواجه هساااتند؛
میبئشد [ .]53کئکتوسهئی علوفهای بئ راشتن کئ ایی بئال
سابت به گراسهئ لاومهئ ر تبدی آب به مئر خش ،
تولید متنئبهی علوفه ،میو سااائیر فرآ ر هئی مفید که
ا زش اقترااائری باائالیی را ااد یز را ا بور میائ این
عملکرر بئال ،بهطو یکه ر منئطقی بئ بئ دگی 233 ،513
 333میلیمتر بائ ادگی تائ  533تن ر هکتائ توا ئیی
تولید راشته ،می توا ند ا گشئی این مشک بئشند .از این
ر برزیا از  333هزا هکتئ [ ]20 ،23ر آفریقئی
شااامائلی (تو س ،الجزایر مو کو) از 533هزا تائ یا
میلیو هکتئ [ ]1 ،3به کشااات کئکتوس بهمنظو تأمین
علوفه اخترائص رار شاد است .ر منئطق عمد کئشت
این محرول ،تئ یخ کئشت ا به حوی ا تخئب میکنند که
گیئ از بئ شهئی پئییز استفئر کرر تئ زمئ برخو ر به
شااارای بادی آب هوایی اساااتقرا یئفته ،به حوی که
تحم این گیئ سبت به شرای سخت افزایش یئبد.
بئ توجه به شاارای اقلیمی حئکم بر کشااو به یژ ر
یمهخشا ا که تأمین علوفه مو ر یئز
واحی خشا ا
ر شااارای
رامهائ بااه یژ ر فراااول گرم خشااا
خشا سائلی بسیئ رشوا بور اکثر رامدا ا مجبو به
تحما هزیناه هائی گزاف جهات تاأمین علوفه مو ر یئز
رامهئیشائ میشو د .کئشت محرولی که بتوا د ر فرول
گرم جوابگوی یئز رامدا ا منطقه از ظر تأمین علوغه
آب بئشد ،ضر ی به ظر می سد ،که میتوا د قش مؤثری

150

بر سی کئشت کئکتوس علوفهای ( )Opuntia ficus indica L.ر ...

ر تأمین علوفه ر این منئطق ا ایفئء کند .گیئ کئکتوس
بئ جذب حجم زیئری از آب ر ا دام خور میتوا د عال بر
تأمین غذا ،آب مو ر یئز احشئم ا یز ا فراهم کند .استئ
کرمئ شائ بئ توجه به راشاتن شرای اقلیمی خئص به یژ
ر وا مرزی غرب اساااتئ یعنی منطقه قرااارشااایرین،
فتشااهر سااومئ از امکئ ئت الزم برای کئشاات این گیئ
کئکتوس برخو را اساات .به همین منظو هدف از مطئلعه
پیش تعیین ش منئسب توسعه کئکتوس علوفهای ر
منئطق خشا بیئبئ ی ر اساتئ کرمئ شائ بور .از سویی
ریار کشاااو هائی حائشااایاه خلیج فئ س به یژ قطر از
خریدا ا این گیئ محساااوب میشاااو د ،که ر صاااو ت
توسعه میتوا د عال بر حفظ خئک ،جلوگیری از پدید
گرر غبئ  ،کئهش خطرات بیئبئ زایی ،ایجئر پوشش گیئهی
ر منطقه ،توسعه رامپر ی حتی صئر ات آ ا زآ ی
قش مؤثری راشته بئشد.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی گیاه
کاائکاتاوس عالوفااه ای ( )Opuntia sppاز خاائ وار
 Cactaceaeاست گیئ بومی منئطق بئیر یمهبئیر است.
میو گیئ به شاک توت است .قسمت گوشتی گیئ بسیئ
خوشطعم حئ ی را ههئی زیئری اسااات .این قسااامت
گوشاااتی ا پوساااته ضاااخیمی ر بر گرفته اسااات .میو
کئکتوس میتوا د مدتهئ ر برابر خشاا ساائلی مقئ مت
کند به همین رلی این گیئ محراااول منئسااابی برای
کشاات ر منئطق خشاا بهشاامئ میآید [.]55 ،5 ،51
میو آبدا کئمالً سااید ا میتوا به صااو ت تئز یئ به
شک سبزی پختهشد مو ر استفئر قرا رار [.]53 ،5
میو کئکتوس حئ ی ادا ه بتئلئین اساات ،میتوا
از این اادا اه باهعنوا ی ود گ طبیعی برای موار
غذایی بهکئ برر .این میو حئ ی بتئسااایئ ین هئی قرمز–
بنفش همننین بتاائگزا تین ز ر اساااات .طول میو
کئکتوس ر تئ پنج ساائ تیمتر عرض آ چهئ تئ هشاات

ساائ تیمتر اساات .بیش از  3/03تئ  3/31میو از پریکئپ
(پوسااته) ضااخیم تشااکی شااد اساات .بقیه میو یز از
قسامتهئی گوشاتی آبدا تشااکی شد که ر راخ آ
را ههئی سافت زیئری جور را ر .پنج تئ ر ر صد از ز
قساامت گوشااتی ا را ه تشااکی رار اسات [،55 ،5 ،53
 .]27ر گو ههئی مختلف آپو تیئ که ر آ ژا تین آمریکئ
می یند مقدا را ههئی موجور ر میو یز متفئ ت است.
 2/57تئ  1/17ر صد از ک میو  3/02تئ  53/15ر صد
از قساامت گوشااتی ا را ه تشااکی رار ا د [ .]1ز میو
 33تئ  523گرم اسات  31ر صد آ از آب تشکی شد
است [.]3
اساایدیته طبیعی میو  1/3تئ  1/51اساات [.]55 ،22
مقدا اساید ا داز گیری شد  3/51ر صد تئ  3/21ر صد
اسات .مقدا قند موجور ر میو  3/1تئ  3/53است .مقدا
مائر خشااا حا شاااد  ،قند میو از گلوکز فر کتوز
بهترتیب  50تئ  35 10 ،53ر صاااد میبئشاااد ،از طرف
ریار مقدا سئکئ ز موجور ر میو بسیئ ئچیز است [،53
 .]23ر  533گرم قسمت گوشتی میو  ،میزا ،Mg ،Ca ،
 Fe P ،k ،Naباهترتیب ،51/3 ،515 ،3/3 ،5/25 ،25/1
 5/1میلیگرم  3/33ر صاد از آ یز خئکستر تشکی
شاااد اسااات [ .]25 ،5 ،0 ،03به خئطر ا زش تغذیهای
همننین منائفع اقترااائری این گیئ ر سااائلهئی اخیر
مطئلعئت مربوط به فیزیولوژی میو کئکتوس ر حین شد
پس از چید شد افزایش چشمگیری یئفته است .عمد
تحقیقئت ر کشااو هئی مکزی  ،شاایلی ایتئلیئ صااو ت
گرفته زیرا ر این کشاو هئ گیئ ا به خئطر سور اقترئری
کشت میکنند [.]05 ،03

 .2.2معرفی منطقه
منطقه مو ر مطئلعه ر شااهرسااتئ قراار شاایرین به
فئصاله  55کیلومتر از شهر ر حد فئص شهرقرر شیرین
فااتشاااهر باائ طول جغرافیاائیی 31° 03´01عرض
جغرافیئیی 00° 15´51اقع شاد است (شک  .)5اقلیم
منطقه براسائس ش ر مئ تن را ای اقلیم خش بیئبئ ی
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معتدل است .متوس رمئی سئال ه براسئس آمئ بلند مدت
ارا هواشانئسای اساتئ  ،23/5متوسا بئ دگی سئلیئ ه
 035/3میلیمتر ژیم بئ دگی منطقه بیشااتر بهص او ت
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بئ ا اسات .توزیع فرلی بئ دگی ر این منطقه بهترتیب
 3/2 25/2 ،33 ،03/1ر صااد ر فر ا پئییز ،زمسااتئ ،
بهئ تئبستئ است.

شكل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان کرمانشاه و ایران

خئک منطقه عمدتئً از خئکهئی تکئم یئفته تشااکی
شد است بهگو های که موار آلی موجور ر خئک کمتر از
ی ر صاد اسات  .عمق متوس خئک ر ا اضی مرتعی
ز اعی بهترتیب حد ر  523 03سئ تیمتر است که ی
بساااتری از خئکهئی تکئم یئفته عمدتئً سااائز دهئی
مائ ی قرا را ر .بائفت خئک ساااطحاال ض لومی بئفت
خئک تحتاال ض سی لومی است.
ا اضاای ز اعی منطقه فتشاااهر 23 ،ر صاااد معئرل
 53371هکتئ ا اضای مرتعی  33ر صد معئرل 17133
هکتئ بر اسئس بئزریدهئی صحرایی آمئ موجور تخمین
زر شاد اسات ،این ر صااو تی اساات که گستر ا اضی
اساتئ کرمئ شاائ شاائم  :سااطح مراتع  5572333هکتئ ،
ا اضای جنالی بئ ساعت  125333هکتئ مسئحت ا اضی

ز اعی  310511هکتئ که شاائم ا اضاای ریم 110575
هکتئ ا اضای آبی  577717بور است .5الزم بذکر است
بئ توجه به اجرای طرح ساائمئ ه گرمساایری ر منطقه که
بخش عمد ای از ا اضای قرارشیرین فتشهر ا شئم
میشاور سطح ا اضی افزایش خواهد یئفت .امکئ تأمین
آب برای توساااعاه کشااات کئکتوس بهعنوا ی گیئ
علوفاهای را یی ر ا اضااای مرتعی کمبائزر منطقااه
فراهم خواهد شد.

 .3.2مراحل پژوهش
 .1.3.2انتخاب تیمارها
طرح مذکو ر طی ساه سائل اجرا شد .گیئ کئکتوس
ر ا ای آبئ مئ کئشااته شااد بدینمنظو از تیمئ هئی
http://crcbook.ir/cmp/kermanshah.agri-jahad/fa-ir
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مختلف آبیئ ی ،بد آبیئ ی (ریم) ،ی  03 51 ،ز ر
طول سئل ،از ا ل خررار مئ ر قئلب طرح بلوکهئی کئمالً
ترئرفی ر سه تکرا هر تیمئ به صو ت ر پدی 5ت
پدی اجرا شد است.

 .2.3.2آمادهسازی پالتها
پس از تعیین مح ا اجرای طرح گو یاائ کرر آ
بااه منظو آماائر ساااائزی زمین ابتاادا بااه عمق 21-03
سائ تیمتری زمین شخم زر شد .بهمنظو بر سی شرای
خاائک ،ازعمق  03-3سااائ تیمتری خاائک محا اجرای
آزمئیش ،مو هگیری مرکب بهعم آمد تئ میزا عنئصااار
غذایی پرمررف کممررف خئک ا داز گیری شور .سپس
قشاا آزمئیش ی زمین پیئر شاایئ هئیی ر سااطح
زمین ایجئر شاد .هر کرت آزمئیشی از ر ریف کئشت به
فئصاله ر متر طول  51متر تشکی شد .فئصله ر ی
ریفهائ ر متر بین هر ر تیمئ ر متر بین ر کرت
اصالی یز ر متر فئصاله ر ظر گرفته شد .فئصله بین ر
تکرا یز سه متر تعیین گررید .پدهئ ا دام تکثیری ر این
طرح اساات ،زیرا پدهئ کلیه یژگیهئی گیئ مئر ی ا را ا
میبئشااند از طرفی بئ توجه به قد ت تکثیری بئالی گیئ
امکاائ تااأمین آ بااه احتی فراهم میشاااور .همننین
بهمنظو ا جئم کشااات موفقیت آمیز اساااتقرا مطلوب
گیئهئ ابتدا پس از برراشاات پدهئ چند ز ر هوایی آزار
قرا رار شاد د تئ اساترس الزم به آ هئ ا ر شور گیئ
اقدام به یشهزایی کند.

 .3.3.2انتخاب پدها
پدهئی کشت شد از ر مکئ تهیه شد د ا ل تعداری
پد که از کشااو تو س بئ همکئ ی ساائزمئ خوا بئ جهئ ی
( )F.A.Oزا ت جهئرکشئ زی تهیه شد د.
ر م پدهئی موجور ر مز عه محوطه جهئر کشاائ زی
قرارشیرین استئ اصفهئ  ،که منشئء آ هئ بئز هم کشو
تو س بور اساات که ر ساائلهئی قب ا ر کشااو شااد

بور د مو ر کشاات بر ساای قرا گرفته بور د .الزم به
ذکر است ،هر ر ود از ی گو ه میبئشند.

 .4.3.2کاشت پدها
پس از ا تخائب تیمئ هئ آمئر سااائزی پالتهئ پدهئ
بهمنظو شااد پدهئ اقدام به حذف قساامتهئی پوسااید
پدهئی ا راتی ،بهمنظو یشااهزایی بهتر  2/0پدهئ ر زیر
خئک شاد .پس از کئشاات تئ زمئ اعمئل تیمئ هئی آبیئ ی
(از ا ل خررار مئ ) ،به هیچ جه آبیئ ی صااو ت ارفت .بئ
توجه به رساتو بخش تحقیقئت گیئ پزشااکی سه تئ هفت
ز پس از کئشات پدهئ ر مز عه ،کلیه پدهئ بئ استفئر از
سام ایپر ریو از کئ ا داخته شد د به سبت  2ر هزا
مو ر محلولپئشای قرا گرفت .بئ توجه به کم بور سااطح
زیر کشاات طرح ،ر طول فراا شااد مبئ ز بئ علفهئی
هرز بهصو ت جین رستی ا جئم شد.
باهرلی تلفئت زیئر ر زمئ حم از کشاااو تو س به
ایرا عمادتائً از پادهائی موجور ر منطقاه از پادهئی
تولیدی اسااتئ اصاافهئ موجور ر مز عه قراارشاایرین
بهصو ت کئشت ی پدی اجرا شد .تیمئ هئی بد آبیئ ی
(ریم) ر طول اجرای تحقیقئت هیچگو ه آبی به آ هئ رار
شاااد  ،تیمئ هئی 03 ،51 ،ز یکبئ آبیئ ی ر سااائل
(الزم بذکر اسااات که آبیئ ی از خررار مئ تئ ا احر مهرمئ
ارامه راشت ر زمئ بئ دگی آبیئ ی صو ت میگرفت)
مو ر آزمئیش قرا گرفتند.
تئیج آزمئیش فیزیکی شیمیئیی خئک شئ میرهد
که عمدتئً از ساطح به عمق از میزا شاان سیلت کئسته
شاد به میزا س افز ر میشاور .ترکیب ر صد بئفت
خئک شاائم  52تئ 01ر صااد س 25/1 ،تئ  30/3ر صااد
سایلت 25/33 ،تئ  33/1ر صاد شن تغییر میکند .میزا
شو ی ،اسیدیته خئک یز بین 0/03تئ  35/1بین  5/1تئ
 3/0میلی موس بر سااائ تیمتر ،همننین میزا  SPبین
 03تئ  17میلی اکی اال بر لیتر است .میزا گچ از صفر
تئ  12ر صااد متغیر اساات C.E.C .بین  50/1تئ  03میلی
Pad
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 .3نتایج
تئیج به رسااات آمد شااائ میرهدکه اعمئل ا لین
آبیئ ی ،بئ توجه به اینکه همه تیمئ هئ ر شارای یکسئ ی
به سار میبر د د شادی یکسئ ی ا راشتها د به حوی
کاه ر تمئمی تیمئ هئ بهطو متوسااا چهئ پد جدید بر
ی پد مئر ی مشاائهد شااد اساات .ضااعیت عمومی
تحقیق ر ابتدای کئشااات بئ توجه به اینکه زمئ زیئری از
آخرین بئ دگی فرالی اذشته بور از طرفی بئ توجه به
طوبت بئالی موجور ر خور پدهئ ،مطلوب بور اسااات بئ
گذشت زمئ  ،از آ جئکه شر د ا لین ر آبیئ ی  51خررار
مئ بور ،تفئ ت بین تیمئ هئ مشخ شد است.
تئیج تجزیه ا یئ س شئ رار که اثر تیمئ هئی آبیئ ی
بر تعادار پاد ،تیمائ هائی ر آبیئ ی ،زمئ ا داز گیری
اثرات متقئب آ هئ اثرات معنیرا ی ر سطح آمئ ی 3/35
راشاااتاه اسااات ،همننین ر فائکتو تعدار پد ر زمئ
ا داز گیری شااائ رار شاااد اسااات که اثر فئکتو ر
آبیائ ی ،زماائ ا ااداز گیری اثرات متقاائبا آ هائ اثرات
معنیرا ی شئ دار است .عال بر آ ر فئکتو ا تفئد
پد ر زمئ ا دازگیری تیمئ ر آبیئ ی ،زمئ ا داز گیری
اثر متقائب آ هئ اثرات معنیرا ی شااائ رار اسااات
(جد ل .)5

 .5.3.2جمعآوری اطالعات
پس از کئشت آبیئ ی پدهئ مئهئ ه اقدام به آمئ بررا ی
از تیمئ هئ شااد اساات ر جد لهئی طراحی شااد این
اطالعئت ثبت شد د .جدا ل مو ر ظر شئم اطالعئتی اعم
از شاامئ بوته ،تئ یخ آمئ بررا ی ،تئ یخ کئشاات ،شاامئ
تیمئ  ،تعدار پد جدید ،تئ یخ گلدهی ،تعدار گ  ،خساائ ت
آسایبهئ ،متوس شد تولید میو است .اطالعئت این
جادا ل برای تجزیاه تحلیا آمئ ی ا ر رمافزا SPSS
شاد .ر سئلهئی ا لیه کئشت ،تعدار گ میو بسیئ کم
بور کاه ر تیجاه آمائ هئ قئب تجزیه تحلی بور د امئ
تعدار پدهئی جدید متوس شد طولی پدهئ ا داز گیری
شاااد ا د از طرفی بر سااایهئی الزم ر ابطه بئ ظهو
عاللم سااارماائزرگی ،تنش خشاااکی ،آفاائت امراض
پوسیدگی بهعم آمد است .تئیج همه جئ به ر ابطه بئ
حو کشاات چاو ای اسااتقرا یئز آبی گیئ میتوا د
ابزا ی منئساب برای مدیرا بخش اجرایی منئبع طبیعی
کشئ زی کشو قرا گیرر.

جدول  .1آنالیز تجزیه واریانس
منبع تغییرات

ر جه آزاری

تعدار پد ر ر آبیئ ی

ر جه آزاری

تعدار پد زمئ ا داز گیری

ا تفئد پد ر زمئ ا داز گیری

ر آبیئ ی

0

**1/5

0

531/12Ns

**0531

خطئ

52

3/11

52

03/3

115

زمئ ا داز گیری

0

ر آبیئ ی×زمئ

7

خطئی ک

01

cv

**

23/52

**

5/55Ns

2

** 051
**

2/55

1

23.51ns

3/511

23

2/15

11

1/15

1/75

1/53

ر بر سای اثر متقئب تیمئ آبیئ ی بئ زمئ ا داز گیری
شئ رار شد است که بیشترین میزا ا تفئد پد ر ر

310

آبیئ ی  03ز ر اسااافندمئ به رسااات آمد اسااات.
همننین شااائ رار شاااد کمترین ا داز پدهئ ر تیمئ
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بور است (شک .)2

بد آبیئ ی ر اساافندمئ بور اساات .تیمئ ر آبیئ ی
 51ز یز ر اساافندمئ از ضااعیت منئساابی برخو را

513
533
523

33

تیر

13

شهریو

ا تفئد (سئ تیمتر)

533

33

اسفند

23
3
یکبئ آبیئ ی

بد

آبیئ ی  03ز

آبیئ ی

آبیئ ی  51ز

تیمئ آبیئ ی
شكل .2اثر متقابل تیمار آبیاری در زمان اندازهگیری

همننین کمترین میزا ر تیماائ ر آبیاائ ی یا
آبیئ ی بد آبیئ ی بور است (شک .)0

ر بر س ای اثر تیمئ آبیئ ی بر ا تفئد پدهئ شاائ رار
شااد اساات که بیشااترین ا داز پدهئ ر تیمئ ر آبیئ ی
 03ز بعد از آ ر ر آبیئ ی  51ز بور اسااات،

باائ

513
a

523

b

533
33
13
33

ارتفاع (سانتیمتر)

b

ab

533

23
3
یکبئ آبیئ ی

بد

آبیئ ی

آبیئ ی  03ز

آبیئ ی  51ز

تیمار آبیاری
شكل .3بررسی اثر تیمار آبیاری بر ارتفاع پدها

ر بر سااای اثر ر آبیائ ی بر تعدار پد که بیشترین
تعادار پاد ر تیمائ ر آبیائ ی  03 51ز آبیئ ی ر
اسفندمئ بور است .همچنین کمترین میزا تعدار پد ر

تیمئ بد
(شک .)3

آبیئ ی یکبئ آبیئ ی ر اساافندمئ میبئشااد
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03
21

b

b

23

تعداد پد

51
53
1
3
بد

یکبئ آبیئ ی

آبیئ ی  03ز

آبیئ ی

آبیئ ی  51ز

تیمار آبیاری
شكل  .4بررسی اثر فاصله آبیاری بر تعداد پدها

اسااات ،همننین کمترین میزا تعدار پد ر تیمئ بد
آبیئ ی ی بئ آبیئ ی ر اسفندمئ است.

بر اسائس شاک ( ،)1بیشترین تعدار پد ر تیمئ ر
آبیئ ی  03 51ز ،ی بئ آبیئ ی ر اسااافند مئ بور

01

def

bcd
bcd

21
23
51

تعداد پد

fgh h

cde
efggh

abcdab
abc

a

03

53

تیر

1

شهریو
اسفند

3
یکبئ آبیئ ی

بد

آبیئ ی

آبیئ ی  03ز

آبیئ ی  51ز

تیمار آبیاری
شكل  .5بررسی اثر دور آبیاری در زمانهای مختلف اندازهگیری بر تعداد پدها

تئیج به رساات آمد از این تحقیق شاائ میرهد که
ر تیمئ هئی بد آبیئ ی ی بئ آبیئ ی آثئ خشکیدگی
مئیئ شاد اسات امئ تیمئ هئیی که  03 51ز ی بئ
آبیئ ی میشاد د از شد تقریبئً منئسبی برخو را بور د ،بئ
سپری شد زمئ بیشتری از تئ یخ کئشت ،پدهئی جدید
مورا شد د امئ بهرلی تنش خشکی پدهئی مئر ی رچئ

آسااایبریدگی شاااد د به گو های که تلفئت ر تیمئ هئی
بد آبیئ ی یکبئ آبیئ ی شار د شد به حوی که تئیج
به رسااات آمد شااائ رار که ر تیمئ بد آبیئ ی 03
ر صااد ،ر تیمئ ی بئ آبیئ ی  30ر صااد ،ر تیمئ 03
ز آبیئ ی  15ر صاااد ر تیمئ  51ز ی بئ آبیئ ی
 51ر صد مئ دگئ ی به رست آمد (شک .)1

157

بر سی کئشت کئکتوس علوفهای ( )Opuntia ficus indica L.ر ...
73

a

33
b

13

c

c

13
33
03
23

درصد زندهمانی پدها

53

53
3
یکبئ آبیئ ی

بد

آبیئ ی

آبیئ ی  03ز

آبیئ ی  51ز

تیمار آبیاری
شكل  -6درصد زنده ماندن پدها

شااانائسااائیی مبائ ز به عوام پدیدآ د بیمئ ی ر
سئلهئی آتی کم مئید (اشکئل  5ب ج).
ر تعاداری از پادهئ که را ای پئیه مئر ی منئساااب
قوی بور د شاد مو جوا هز ی منئسابی مشائهد شد
(شک .)3

کته ریار اینکه ،بر اساائس مشاائهدات خوشااخو اکی
این گیئ به یژ برای جو دگئ صاااحرایی مئ ند خرگوش،
بسااایائ زیئر بور از پدهئی تئز شاااد کرر به میزا
قئب توجهی اساتفئر مور ا د (شک  3الف) ،همننین ر
طول اجرای این پژ هش ،این گیاائ عاللم متفاائ تی از
بیمئ ی حمله آفئت ا شاائ رار اساات که میتوا د به

(الف)

(ب)

(ج)
شكل  .7نمایی از خسارت و عالئم بیماری در پدهای تازه
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شكل  .8شاخهزایی مناسب و رشدونمو پدها در اواخر بهار

 .4بحث و نتیجهگیری
بر اسائس تئیج به رسات آمد شاائ رار شد که اثر
تیمئ هئی ر آبیئ ی زمئ آبیئ ی بر تعدار ا تفئد پدهئ
اثرات معنیرا ی راشاته است ،که بئ ر ظر گرفتن ا تخئب
پاد منائساااب از ظر ا اداز بئ اجرای رقیق ر آبیئ ی
میتوا شد مو منئسبی ا ر این گیئ شئهد بور .برای
اساتئ دا رسئزی تکنی هئی کئشت یئز آبیئ ی کئکتوس
ر هیسئ (هئ یئ ئ) ،گزا ش شد که مزا د بستر بلند بئعث
بقائ ا تفئد بهتر بوته میشاااور .میزا بقئ ر تیمئ بد
آبیئ ی بیشتر بور امئ بئ آبیئ ی مئهئ ه ا تفئد گیئ بیشتر
بور [ .]7به ظر می سد پس از استقرا کئم پدهئ میتوا
فواصااا ر هائی آبیائ ی ا طوال یتر ر ظر گرفت ،از
سااوی ریار بئ بر ساایهئی ا جئم شااد از ظر ساائزگئ ی
منئطق غربی اساتئ کرمئ شاائ (شااهرسااتئ قررشیرین)
شائم  :منطقه قرارشایرین ،فتشهر سومئ بئ توجه به
سئزگئ ی آ بئ اقلیم شرای آب هوایی منطقه جور
خئک سااابتئً منئساااب تأمین آب از پر ژ مهئ آبهئی
کشااو برای کشاات تولید علوفه این محرااول منئسااب
میبئشااد .همننین مشاائهد شااد ،ر زمئ ی که کئکتوس
علوفهای بئ تنش آبی مواجه است ،اقدام به تولید پد جدید
می مئید ،بئ این مشئهد میتوا تیجهگیری مو ه که ر
شاارای اسااترساای تنش ،گیئ میتوا د اقدام به تکثیر

جوا ه جدید کند حتی قئر به افزایش یشااهزایی است.
اکنش سااریع به آب ،گیئ گالبی کئکتوس ا بئ شاارای
بسااایئ کمبئ ا سااائزگئ میکند [ .]02بهطو ی که ر
ترائ یر شائ رار شاد است که تنش آبی گئهی سبب
تضاااعیف پائیه مئر ی بئعث از بین فتن پدهئی تولیدی
ضااعیف که ر شاارای تنش ظئهر شااد ا د میشااور مار
اینکه ظهو این پدهئ همزمئ بئ آغئز فرا بئ ش بئشد،
یائ اینکاه ر این شااارای اقدام به آبیئ ی گررر تئ بتوا
ساابت به ز د مئ ی گیئ (پئیه مئر ی) اقدام مور .ر غیر
اینصااو ت خور این عم بئعث حساائساایت تضااعیف
پدهئی مئر ی ساابت به خشااکی شااد حیئت گیئ به
خطر میافتد .از آ جئلی که سیستم فتوسنتز ذخیر آب
ر گیئ کئکتوس به صاو ت  CAMاست خور این سیستم
عئملی برای مقئ مت ر مقئب تنشهئی خشاکی میبئشااد
امئ ر زمئ ظهو پدهئی جدید سااایساااتم فتوسااانتز
سایستم ذخیر آب گیئ جدید  C3است ر این شرای
ز ههئ بئز مئ د بئعث از رسااات رار آب زیئر جذب
آب از پادهئی مئر ی میشاااور این عم خور میتوا د
تأثیر منفی ر مئ دگئ ی کئکتوسهئی تنشرید بئشد .امئ
اگر ظهو پادهائی جادیاد ر زمائ ی که طوبت کئفی ر
خئک هوا جور راشاااته بئشاااد بهرلی عم فتوسااانتز
منئسب بئعث تقویت پئیههئی مئر ی میشور .ر تحقیقی،
تور یشاه ،طول یشاه سابت یشاه به پد ،بر اسئس
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جرم خشا  ،طی تنش آبی ر طی سه مئ برای کئکتوس
علوفهای به طو قئب توجهی کئهش یئفته اسااات .البته
کئ برر آب به مقدا  50/10میلی متر برای جبرا تنش
آبی کئفی بور [.]02
تئیج حئصاله شئ میرهد گو ههئی گیئهی علوفهای
کئکتوس بئ شاارای منطقه مو ر تحقیق ساائزگئ ی راشااته
اسات ،عال بر آ  ،اساتقرا مئ دگئ ی بیش از  51سئل
پئیههئی مئر ی ر مز عه تحقیقئتی قراارشاایرین ،شاائ
میرهاد کاه پس از اساااتقرا کائم گیئ ریار یئزی به
آبیئ ی یساات بیش از  53ساائل اساات که این پئیههئ
آبیئ ی شاااد ا د .امئ ر صاااو تیکه امکئ آبیئ ی جور
راشاته بئشاد پئیههئ از شد بهتری برخو را خواهند شد.
امکئ کئشاات آ بئ حداق آبیئ ی حتی بهصااو ت ریم
امکئ پذیر اساات .ر تحقیقی ،مشااخ شااد که بئالترین
تولیاد علوفاه کائ وپی ر تیمئ  5/2متر مکعب بر هکتئ
آبیئ ی ر هفته به رسااات آمد اسااات لی تئ حد ر 03
ر صااااد ظرفیاات آب مز عااه ،میزا عملکرر کاائهش
معنیرا ی داشاته است [ .]57توصیه میگررر ر صو ت
کشاات ر مراتع ساائمئ ه آبایر منئساابی طراحی شااور که
گیئ یئزی به آبیئ ی داشااته بئشااد ،یئ بتوا د بئ حداق
آبیئ ی شاد تولید منئسابی راشاته بئشد .ر هر صو ت
توساااعه کشااات این گو هی علوفهای که میتوا د قش
مؤثر بر حفظ خئک جلوگیری از پدید گرر غبئ  ،کئهش
خطرات بیائبائ زایی ،ایجائر پوشاااش گیائهی ر منطقه،
توسااعه رامپر ی حتی صاائر ات آ ا زآ ی راشااته
بئشاد الزم ضار ی به ظر می ساد .از طرفی کشت این
گیئ ر خئکهئی شااو میساار حتی گئهی اقتراائریتر
اسات .ر تحقیقی ،تیمئ بئ آب شاو  00ر صد  EToبئ
ر آبیئ ی ساااه ز بئعث افزایش ا تفئد بوته ،تعدار
پدهئ ،شائخ ساطح پد ،تور سبز عملکرر مئر خش
کئکتوس علوفهای سبت به آب شیرین شد [.]01
خئکهئی را ای بئفت خیلی سااب ر شاارای اقلیمی
منطقه فتشاااهر امکئ تنش آبی ا به یژ ر سااائل ا ل
افزایش میرهد ،لذا بئ توجه به یژگیهئی فیزیولوژیکی این
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گیئ شااارای اقلیمی منطقه ،خئکهئی متوسااا به یژ
را ای بئفت لوم مئسهای ( )Sandy loamمنئسبتر هستند.
شار د زمئ آبیئ ی بئیساتی متنئسااب بئ شرای آب
هوایی منطقه به یژ آخرین زمئ بئ دگی ر صد طوبت
سبی یز زمئ شر د فر گرمئ ر ظر گرفته شور .لذا
اساااتفئر از تشااات تبخیر بهترین مقیئس برای شااار د
تیمئ هئی آبیئ ی میبئشد.
بائ توجاه باه شااارای منطقه تیمئ بد آبیئ ی فئقد
عملکرر اقتراائری بور ر این تیمئ گیئ فق ز د مئ ی
خواهد راشات امئ ر سائل هئیی که از ظر شرای طوبت
منئسااب اساات یئ ر اقئلیمی که هوا خن تر بئ دگی
بیشاتری را د میتوا د گزینه منئسبی بئشد تیمئ  03ز
ی بئ آبیئ ی می توا د منئسابتر بئشد ر منطقه قئب
توصایه است ،چرا که شد منئسب عملکرر منئسبی را ر
امئ تیمئ  51ز ی بئ آبیئ ی منئساابترین گزینه برای
کئشات است امئ از آ جئییکه کشئ زا رامدا ا از ظر
اقترااائری از ظر تأمین آب کئفی بهرلی صاااعبالعبو
بور منئطق توا آبیئ ی دا د بهترین ا این اسااات ر
منئطق صاااعبالعبو گزینه بد اساااتفئر از آبیئ ی بئ
استفئر از سطوح سئمئ ههئی آبایر صو ت بایرر برای
موفقیت ر این ش ر مراتعی که از ظر شرای خئک
اقلیم منئسبتر هستند بر ئمه یزی شور.
بهترین زمئ کشاات پدهئ ر منطقه فتشااهر بئ توجه
به رمئی هوا طوبت سابی منطقه ،قب از شاار د فر
سااارمائ ر پائلیز میبئشاااد .چرا که ر این بئز زمئ ی،
طوبت خئک از طریق ز الت جوی بهتر تأمین شااد تئ
فرا ساااید فرا ا گرمئ تنش خشاااکی ،یشاااهر ا ی
کائکتوسهائ ا جئم میگیرر ر حقیقت یئز آبی گیئ ر
ابتدایی شاد فراهم میشاور .بهتر اسات ر زمئ کشات،
میزا طوبت خئک کمتر یئ ر حد ظرفیت مز عه بئشد
تئ احتمئل لهشادگی پوسایدگی پئیههئی کشات شد به
حاداق برساااد .بهطو کلی کئکتوس علوفه ای ر زمینه
تولیاد علوفاه مقئ مت به خشاااکی میتوا د برای مراتع
گرمسیری گزینه منئسبی بئشد.

5333  پئییز،0  شمئ،53
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