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 چکیده

 ضر  ی   یدیکل یهئگو ه ازاطالعئت جئمع  تهیهخش ، مهیمنئطق خشا      مراتع ر   تیریمد زمینه مسائل  ر   نیتراز مهم یکی

س کئکتو. است شد بیتخرمراتع  یئیبئ هدف اصالح   اح هئی جدید بئ بئزرهی بئال ر  مراتع  چاو ای توسعه   کشت گو ه شاائ  ی  

  منظوهمینبهتوا د برای تولید علوفه کشت شور. میخشا  اسات که ر  این منئطق    یمهای گیئهی مقئ م بئ شارای  خشا      علوفه

شاهر شهرستئ  قررشیرین، استئ  کرمئ شئ   منطقه  فتر   (.Opuntia ficus indica L)ای ا زیئبی قئبلیت کشات گیئ  کئکتوس علوفه 

ر  سااه  ر  طول ر     شااد آبیئ ی   ز ی  03   51، ی  بد   آبیئ ی، ،تیمئ هئی مختلفر  این تحقیق از  ظر قرا  گرفته اساات. مد

رار از ا ل خربیئ ی آ  آبئ  کشت گیئ  کئکتوس ر   یمه ا ل . شدا جئم هئی کئمالً ترئرفی بر اسئس طرح بلوک تکرا  به مدت سه سئل

قرا  گرفت.  گیریا داز ز اعی گیئ  مئ ند تعدار پد، ا تفئد گیئ    مئ دگئ ی تعدار گیئهئ  مو ر  هئی یژگیمئ  شااار د شاااد. برخی از 

.  تئیج آ ئلیز  ا یئ س شاادا جئم  SPSSافزا  ر   رم را کن ایرامنهچندبئ اسااتفئر  از آزمو   تئیج به رساات آمد  هئی مقئیسااه میئ این

 را ی ر  سطح آمئ یبر تعدار پد   ا تفئد گیئ  را ای اثر معنی گیریا داز  شئ  رار که اثر ر   آبیئ ی   اثر متقئب  ر   آبیئ ی ر  زمئ  

بد   آبیئ ی به    بئ ی   ز،  03، 51ر   آبیئ ی  هئی،ترتیب بئ تیمئ ر صد گیئهئ  به 03   30، 15، 51مئ ی . ز د است راشته 35/3

سومئ    شهر ،  فتشیرینقررکئشات کئکتوس ر  منئطقی بئ اقلیم خشا  بیئبئ ی مئ ند    رهدرسات آمد.  تئیج این تحقیق  شائ  می  

  توا د برای توسعه رامدا ی رای میتولید علوفه خش  کئکتوس علوفه شور.بئ توجه به سئزگئ ی بئالی آ  توصیه می اساتئ  کرمئ شئ  

  پدید بر زتوساعه کشت از  بئ توا  می ،خئک ظتحفئکئکتوس ر  بئ توجه به  قش بئشاد. همننین،  مؤثر این منئطق   منئطق مشائبه  

وفه تولید عل توا د سابب میپوشاش گیئهی   همننینر  منطقه جلوگیری  مور. ، تخریب مراتع   فرسائیش خئک  زاییگرر غبئ ، بیئبئ 
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 مقدمه .1
بئعث کئهش  یار  هر منطقه یئهیا جور پوشاااش گ 

خئک  شیاز فرسئ یری  جلوگ یسطح یهئئ یسارعت جر 

   کئهش یزبر شیافزا بئ ئهئ یگ یر  یب یهئا دام .شوریم

 یتنش برشاا یکئهش ا رژ جهیآب   ر   ت ئ یساارعت جر

 د راشتنخواه  قش مؤثری ر  حفئظت خئک بر عهد آ  

قطع   از حاائصاااا   هاائلغزشنیزم امر ز  عمااد  [.23]

  کئهش ساااطح  یئهیاز پوشاااش گ هیا   یب بررا یبهر 

بئ توا  اسااات. عال   بر آ  می کشاااو  مراتع   هئجنا 

 زاییئبئ ی  ب یبئر شیشاانئخت منئطق حساائس به فرساائ 

عوام   .[51] پرراخت یبه اقدامئت حفئظت نهبهی صو تبه

 یزبر هوا، مؤثر خاائک، آب  یپاائ امترهاائمتعاادری چو  

 ش گیئهی  پوش ئرعت برس ،تی   بلندی، پسطح خئکسا 

 قش را  د. ر  بر سی   ا زیئبی فرسئیش   حفئظت خئک 

ر  این بین پوشاااش گیائهی از اهمیات باائالیی برخو را    

منئطق خشاا     نیاختالفئت ب ۀعمدکه  طو یاساات، به

ر   قئط  ئریز یئهیگ پوشاااش ش،یمرطوب از  ظر فرسااائ

خئک ایجئر  حفئظت ای ر که  قش عمد مرطوب اسااات 

. بر اسااائس برخی از مطئلعئت ا جئم شاااد  [02] کندمی

مشاخ  شاد  اسات که بین پوشااش گیئهی   فرسئیش    

صو ت تئبع  مئیی بهای  ابطهر  منئطق خش ،  بئری اکثراً

، که بئ افزایش پوشش گیئهی از میزا  فرسئیش  جور را ر

 .[25]شور بئری کئسته می

یند  هم آ جور راشاااته   ر   هئکئکتوس ر  گذشاااته

ی  فرصت برای کشئ  زا     د  جور راشاته بئشاد  توا می

 یژ  ر  منئطقی که امکئ  هب بئزر کمر  منائطق   پائ خرر 

ز اعت سااائیر محراااوالت به صاااو ت موفق  جور  دا ر، 

توا د ا تخئب منئسااابی ای میاساااتفئر  از کئکتوس علوفه

 .[23] بئشد

ند بئشاابرخو را  میبئالیی  شاایب تقریبئً ازمنئطقی که 

ا د، قرا  گرفته خطر فرسااائیش معموالً ر  معرض تهادیاد  

ئمنظم، پوشااش علفی هئی کم    علت بئ  دگیبههمننین 

  ش  عنوا به ایهئی علوفهکئکتوسمنائسااابی  ادا  اد،    

توا د مو ر میمنائسااابی برای تثبیات خائک این منئطق    

 یئزی به کئشااات  ایکئکتوس علوفه. اساااتفئر  قرا  بایرر

جم ح. گزافی  یز  یئز  دا رهئی کئشت هزینه به  داشاته   

امتیئزات بئالی این گیئ  ر  مراتع  بئالی  طوبتی از سااائیر

ر  از ساااوی ریار ند. نکرا ی میر  خور  اهاسااات که 

مناائطق خشااا  خطراتی کااه گیاائهاائ  علفی از لحاائ   

کنند  ا ساااوزی که ایجئر میشاااد    خطر آتشخشااا 

شد  تعدار   تلففه کئهش علو ئعثسئلی بخشا    دا  د.

محروالت   خسئ ت به احشئم   چهئ پئیئ  اهلی  زیئری از

ز اقئبلیت بئالی تبدی  آب به مئر  خش   شور.لبنیئتی می

ر   [21   21، 53] ایهائی بائ ز کائکتوس علوفاه     یژگی

 ؛منائطقی کاه از  ظر آب بائ محاد ریات مواجه هساااتند     

ئال ب ییبئ راشتن کئ ا یاعلوفه یهئکئکتوس. [53]د بئشمی

آب به مئر  خش ،   یهئ ر  تبدهئ   لاوم سابت به گراس 

ه ک دیمف یهئ  ر آفر ری  سااائ و یعلوفه، م یمتنئبه دیتول

 نیئ ایاارا ا بور  م زیرا  ااد     ییباائال یا زش اقترااائر

 233، 513 یبئ بئ  دگ یر  منئطق کهیطو کرر بئال، بهعمل

 ییتن ر  هکتائ  توا ئ  533تائ   یبائ  ادگ   متریلیم 333  

 نیمشک  بئشند. از ا نیا یگشئتوا ند  ا  یراشته، م دیتول

 یقئی  ر  آفر [20، 23]هکتئ  هزا   333از   یا    ر  برز

  یااتائ  هزا   533  مو  کو( از ری)تو س، الجزا یشااامائل 

 تأمینمنظو  به کشااات کئکتوس به [1، 3]هکتئ   و یلیم

ر  منئطق عمد  کئشت  .علوفه اخترائص رار  شاد  است  

ه کنند ک حوی ا تخئب میتئ یخ کئشت  ا بهاین محرول، 

هئی پئییز  استفئر  کرر    تئ زمئ  برخو ر به گیئ  از بئ ش

 هوایی اساااتقرا  یئفته، به  حوی کهآب    یشااارای  باد 

    سبت به شرای  سخت افزایش یئبد.تحم  این گیئ

  یژ  ر بهکشااو   حئکم بر بئ توجه به شاارای  اقلیمی

خشااا  که تأمین علوفه مو ر  یئز  واحی خشااا     یمه

 یژ  ر  فراااول گرم   خشااا    ر  شااارای   هائ بااه رام

دا ا  مجبو  به مسائلی بسیئ  رشوا  بور    اکثر را خشا  

هائی گزاف جهات تاأمین علوفه مو ر  یئز    تحما  هزیناه  

محرولی که بتوا د ر  فرول کئشت شو د. هئیشائ  می رام

گوی  یئز رامدا ا  منطقه از  ظر تأمین علوغه   گرم جواب

ری ثتوا د  قش مؤمی، که  سد ظر میآب بئشد، ضر  ی به
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 گیئ  کئکتوس.  ا ایفئء کندنئطق ماین علوفه ر   تأمینر  

توا د عال   بر بئ جذب حجم زیئری از آب ر  ا دام خور می

 استئ  تأمین غذا، آب مو ر  یئز احشئم  ا  یز  ا فراهم کند.

ژ   یبه راشاتن شرای  اقلیمی خئص به بئ توجه  کرمئ شائ  

ر   وا  مرزی غرب اساااتئ  یعنی منطقه قرااارشااایرین،  

این گیئ  کئشاات  ئت الزم برایامکئ شااهر   سااومئ  از  فت

منظو  هدف از مطئلعه  همین به. کئکتوس برخو را  اساات

ر   یاکئکتوس علوفه   ش منئسب توسعه نییتع    پیش

 از سوییبور.  ر  اساتئ  کرمئ شائ    یئبئ یمنئطق خشا  ب 

از  یژ  قطر ریار کشاااو هائی حائشااایاه خلیج فئ س به   

، که ر  صاااو ت شاااو دمحساااوب میاین گیئ  خریدا ا  

،   جلوگیری از پدید  توا د عال   بر حفظ خئکتوسعه می

ایجئر پوشش گیئهی زایی، کئهش خطرات بیئبئ  گرر غبئ ،

  حتی صئر ات آ    ا زآ  ی ر  منطقه، توسعه رامپر  ی 

 ثری راشته بئشد. قش مؤ

 

 هامواد و روش .2

 معرفی گیاه .2.1
( از خاائ وار  Opuntia spp) ایعالوفااه  کاائکاتاوس  

Cactaceae بئیر استست   گیئ  بومی منئطق بئیر    یمها .

به شاک  توت است. قسمت گوشتی گیئ  بسیئ    میو  گیئ 

هئی زیئری اسااات. این قسااامت طعم   حئ ی را هخوش

میو   ضاااخیمی ر  بر گرفته اسااات.گوشاااتی  ا پوساااته 

ساائلی مقئ مت هئ ر  برابر خشاا توا د مدتکئکتوس می

کند   به همین رلی  این گیئ  محراااول منئسااابی برای 

. [55، 5، 51] آیدشاامئ  میبهکشاات ر  منئطق خشاا   

توا  به صااو ت تئز  یئ به میو  آبدا    کئمالً  سااید   ا می

 .[53، 5] شد  مو ر استفئر  قرا  رارپختهشک  سبزی 

وا  ت  می ،میو  کئکتوس حئ ی   ادا ه بتئلئین اساات

عنوا  ی   ود   گ طبیعی برای موار این   اادا اه باه   از 

 –هئی قرمز کئ  برر. این میو  حئ ی بتئسااایئ ینغذایی به

بتاائگزا تین ز ر اساااات. طول میو   همننینبنفش   

  چهئ  تئ هشاات متر   عرض آساائ تی پنجتئ  ر کئکتوس 

میو  از پریکئپ  31/3تئ  03/3بیش از متر اساات. ساائ تی

ز ا)پوسااته( ضااخیم تشااکی  شااد  اساات. بقیه میو   یز   

ا  تشااکی  شد  که ر  راخ  آ  هئی گوشاتی آبد قسامت 

ر صد از  ز  ر  تئ هئی سافت زیئری  جور را ر. پنج  را ه

، 55، 5، 53]ت تشااکی  رار  اساا قساامت گوشااتی  ا را ه

کئ آمری  هئی مختلف آپو تیئ که ر  آ ژا تین . ر  گو ه[27

هئی موجور ر  میو   یز متفئ ت است.   یند مقدا  را همی

ر صد  15/53تئ  02/3ر صد از ک  میو     17/1تئ  57/2

.  ز  میو  [1]ا د قساامت گوشااتی  ا را ه تشااکی  رار ز ا

ر صد آ  از آب تشکی  شد   31گرم اسات     523تئ  33

 .[3] است

. [55، 22]اساات  51/1تئ  3/1میو   بیعیط اساایدیته

ر صد  21/3تئ  ر صد 51/3گیری شد  اساید ا داز  مقدا  

است. مقدا   53/3تئ  1/3اسات. مقدا  قند موجور ر  میو   

شاااد ، قند میو  از گلوکز   فر کتوز حا  مائر  خشااا   

، از طرف بئشااادمیر صاااد  35   10، 53تئ  50ترتیب به

، 53]ریار مقدا  سئکئ ز موجور ر  میو  بسیئ   ئچیز است 

،  Ca،Mg، میزا ، م قسمت گوشتی میو گر 533. ر  [23

Na ،k ،P   Fe  3/51، 515، 3/3 ،25/5، 1/25ترتیب باه ،

تشکی   آ   یز خئکسترر صاد از   33/3 گرم  میلی 1/5  

ای   . به خئطر ا زش تغذیه[25، 5، 0، 03]اسااات  شاااد 

هئی اخیر منائفع اقترااائری این گیئ  ر  سااائل  همننین

کئکتوس ر  حین  شد طئلعئت مربوط به فیزیولوژی میو  م

 عمد گیری یئفته است. شد  افزایش چشم  پس از چید 

تحقیقئت ر  کشااو هئی مکزی ، شاایلی   ایتئلیئ صااو ت  

گرفته زیرا ر  این کشاو هئ گیئ   ا به خئطر سور اقترئری  

 .[05، 03]کنند کشت می

 معرفی منطقه .2.2
شااهرسااتئ  قراار شاایرین به   منطقه مو ر مطئلعه ر 

ر  حد فئص  شهرقرر شیرین  کیلومتر از شهر 55فئصاله  

   عرض 01´03 °31طول جغرافیاائیی شاااهر باائ فاات  

اقلیم  .(5)شک   اقع شاد  است   51´15 °00جغرافیئیی

اقلیم خش  بیئبئ ی  را ایمنطقه براسائس   ش ر مئ تن  
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. متوس  رمئی سئال ه براسئس آمئ  بلند مدت استمعتدل 

متوسا  بئ  دگی سئلیئ ه  ، 5/23ارا   هواشانئسای اساتئ     

و ت صااهمنطقه بیشااتر ب یم بئ  دگیژمتر    میلی 3/035

 رتیبته بهبئ  دگی ر  این منطقفرلی توزیع  بئ ا  اسات. 

، زمسااتئ ، پئییزر صااد ر  فراا   2/3   2/25، 33، 1/03

 .بهئ  تئبستئ  است

 

 منطقه مورد مطالعه در استان کرمانشاه و ایرانموقعیت  .1ل شك

 

تشااکی  هئی تکئم   یئفته از خئک خئک منطقه عمدتئً

ای که موار آلی موجور ر  خئک کمتر از گو هبه شد  است

   . عمق متوس  خئک ر  ا اضی مرتعیاسات ی  ر صاد  

که   ی  است مترسئ تی 523   03حد ر  ترتیبز اعی به

سااائز دهئی  هئی تکئم   یئفته   عمدتئًبساااتری از خئک

اال ض لومی   بئفت ساااطحبائفت خئک  مائ  ی قرا  را ر.  

 .استاال ض  سی لومی تحتخئک 

ر صاااد معئرل  23 شاااهر، فت ا اضاای ز اعی منطقه 

 17133عئرل ر صد م 33هکتئ    ا اضای مرتعی   53371

تخمین   آمئ  موجور هئی صحرایی هکتئ  بر اسئس بئزرید

 گستر  ا اضیاسات، این ر  صااو تی اساات که   زر  شاد  

، هکتئ  5572333مراتع سااطح  :شاائم  اساتئ  کرمئ شاائ  

 یهکتئ  مسئحت ا اض 125333ا اضای جنالی بئ  ساعت   

 
 

 110575 میر یشاائم  ا اضاا که هکتئ   310511 یز اع

الزم بذکر است . 5است بور  577717 یآب یهکتئ    ا اضا 

طرح ساائمئ ه گرمساایری ر  منطقه که   اجرایبئ توجه به 

شئم  شهر  ا  فتای از ا اضای قرارشیرین     بخش عمد 

 تأمین  امکئ  سطح ا اضی افزایش خواهد یئفت.  شاور می

عنوا  ی  گیئ  هآب برای توساااعاه   کشااات کئکتوس ب 

منطقااه بائزر   ر  ا اضااای مرتعی   کمای   را  یی علوفاه 

 فراهم خواهد شد.

 پژوهشمراحل  .2.3

 انتخاب تیمارها. 2.3.1
گیئ  کئکتوس . شداجرا  ساه سائل  طی ر   مذکو  طرح

تیمئ هئی  از منظو آبئ  مئ  کئشااته شااد   بدین ر  ا ای  

1 http://crcbook.ir/cmp/kermanshah.agri-jahad/fa-ir 
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 ر    ز 03   51 ی ، ،(بد   آبیئ ی )ریممختلف آبیئ ی، 

 هئی کئمالًر  قئلب طرح بلوک از ا ل خررار مئ  ،سئلطول 

  ت   5  هر تیمئ  به صو ت ر  پدیترئرفی ر  سه تکرا  

   است.پدی اجرا شد

 هاسازی پالتآماده. 2.3.2
آ  پس از تعیین محاا  اجرای طرح   گو یاائ کرر  

 21-03ی زمین ابتاادا بااه عمق ساااائزآماائر  منظو بااه

منظو  بر سی شرای  هبزمین شخم زر  شد.  یمترسائ تی 

خاائک محاا  اجرای  متریسااائ تی 03-3ازعمق  خاائک،

عنئصااار  عم  آمد تئ میزا هگیری مرکب بآزمئیش،  مو ه

 پسس گیری شور.ا داز خئک مررف کممررف   پرغذایی 

یی ر  سااطح   شاایئ هئآزمئیش   ی زمین پیئر   قشاا  

 ریف کئشت به ر  هر کرت آزمئیشی از  .شاد  زمین ایجئر

فئصله ر    ی  متر تشکی  شد. 51متر   طول  ر فئصاله  

متر   بین هر ر  تیمئ  ر  متر   بین ر  کرت  ر  هائ  ریف

ر   فئصله بین .ر   ظر گرفته شدفئصاله  اصالی  یز ر  متر  

ین ا دام تکثیری ر  ا پدهئ متر تعیین گررید. سهتکرا   یز 

گیئ  مئر ی  ا را ا  هئی یژگیزیرا پدهئ کلیه  ،اسااتطرح 

بئشااند   از طرفی بئ توجه به قد ت تکثیری بئالی گیئ  می

همننین  شاااور.هم می احتی فرابااهآ   تااأمینامکاائ  

منظو  ا جئم کشااات موفقیت آمیز   اساااتقرا  مطلوب به

ابتدا پس از برراشاات پدهئ چند   ز ر  هوایی آزار گیئهئ  

  گیئ   شور  ا رهئ به آ قرا  رار  شاد د تئ اساترس الزم   

 .زایی کنداقدام به  یشه

 انتخاب پدها. 2.3.3
ا ل تعداری پدهئی کشت شد  از ر  مکئ  تهیه شد د 

تو س بئ همکئ ی ساائزمئ  خوا بئ  جهئ ی  پد که از کشااو 

(F.A.O زا ت جهئرکشئ  زی    )شد د. تهیه 

کشاائ  زی  مز عه محوطه جهئر پدهئی موجور ر ر م 

که منشئء آ هئ بئز هم کشو    استئ  اصفهئ ، قرارشیرین  

 ا ر کشااو  شااد   هئی قب که ر  ساائل بور  اسااتتو س 

 
 

 هالزم ب .بور د   مو ر کشاات   بر ساای قرا  گرفته  بور د

 .بئشندمیهر ر   ود از ی  گو ه  ذکر است،

 پدها کاشت. 2.3.4
هئ   پدهئ سااائزی پالتهئ   آمئر تیمئ ا تخائب  پس از 

هئی پوسااید  حذف قساامت به منظو   شااد پدهئ اقدامبه

پدهئ ر  زیر  0/2زایی بهتر  یشااهمنظو  هبپدهئی  ا راتی، 

آبیئ ی پس از کئشاات تئ زمئ  اعمئل تیمئ هئی . شاد خئک 

بئ  )از ا ل خررار مئ (، به هیچ  جه آبیئ ی صااو ت  ارفت.

 تسه تئ هفپزشااکی توجه به رساتو  بخش تحقیقئت گیئ  

پس از کئشات پدهئ ر  مز عه، کلیه پدهئ بئ استفئر  از     ز

ر  هزا   2سبت به   از کئ  ا داخته شد د  سام ایپر ریو   

بئ توجه به کم بور  سااطح  .قرا  گرفتپئشای  ولمحلمو ر 

هئی زیر کشاات طرح، ر  طول فراا   شااد مبئ ز  بئ علف 

  جین رستی ا جئم شد. صو تبههرز 

 بهتو س  کشاااو  تلفئت زیئر ر  زمئ  حم  از رلی باه 

  از پادهئی  از پادهائی موجور ر  منطقاه      عمادتائً  ایرا  

تولیدی اسااتئ  اصاافهئ    موجور ر  مز عه قراارشاایرین 

 بیئ یکئشت ی  پدی اجرا شد. تیمئ هئی بد   آ صو تبه

هئ رار  گو ه آبی به آ ر  طول اجرای تحقیقئت هیچ ریم()

 ر  سااائل یکبئ  آبیئ ی    ز  03 ،51 ،ی شاااد ، تیمئ هئ

 مئ مهر تئ ا احرآبیئ ی از خررار مئ   اسااات که )الزم بذکر

گرفت( ارامه راشت   ر  زمئ  بئ  دگی آبیئ ی صو ت  می

 قرا  گرفتند. زمئیشمو ر آ

رهد  شئ  می فیزیکی   شیمیئیی خئک  تئیج آزمئیش

از ساطح به عمق از میزا  شاان   سیلت کئسته  تئً که عمد

ترکیب ر صد بئفت . شاور شاد    به میزا   س افز ر  می 

ر صااد  3/30تئ  1/25ر صااد  س، 01ئ ت 52شاائم   خئک

میزا   کند.ر صاد شن تغییر می  1/33تئ  33/25، سایلت 

تئ  1/5بین    1/35ئ ت03/0بین   یز خئک تهیدیاس، شو ی

ین ب SP، همننین میزا  مترمیلی موس بر سااائ تی 0/3

 فراز صمیزا  گچ . میلی اکی  اال  بر لیتر است 17تئ  03

میلی  03تئ  1/50ین ب C.E.Cمتغیر اساات. ر صااد  12تئ 

1 Pad 
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گرم خئک بور  ر صاااد سااادیم قئب   533اکی  اال  ر  

  آه  ( S.A.R)  سااابت جذب سااادیم، (E.S.Pتبئرل )

(T.N.V) 51   25تئ  20/3 ،5/51تئ  33/5بین ترتیب به 

 بور  است. 1/03تئ 

 آوری اطالعاتجمع. 2.3.5
بررا ی  آمئ اقدام بهئ ه مئه پس از کئشت   آبیئ ی پدهئ

این هئی طراحی شااد  جد ل ر تیمئ هئ شااد  اساات   از 

اطالعئتی اعم  شئم  مو ر  ظر جدا لثبت شد د. اطالعئت 

بررا ی، تئ یخ کئشاات، شاامئ    آمئ شاامئ   بوته، تئ یخ  از

گ ، خساائ ت  تئ یخ گلدهی، تعدار تیمئ ، تعدار پد جدید،

اطالعئت این  است.  تولید میو   هئ، متوس   شدآسایب   

 SPSSافزا  جادا ل برای تجزیاه   تحلیا  آمئ ی  ا ر  رم   

تعدار گ    میو  بسیئ  کم هئی ا لیه کئشت، سئلر  شاد.  

 بور د امئ  تجزیه   تحلی آمائ هئ قئب    کاه ر   تیجاه   بور

 گیریا داز تعدار پدهئی جدید   متوس   شد طولی پدهئ 

 ابطه بئ ظهو  هئی الزم ر  ا د   از طرفی بر سااایشاااد 

عاللم سااارماائزرگی، تنش خشاااکی، آفاائت   امراض    

همه جئ به ر   ابطه بئ   تئیج است. عم  آمد هپوسیدگی ب

وا د تمی حو  کشاات   چاو ای اسااتقرا     یئز آبی گیئ   

منئبع طبیعی    ابزا ی منئساب برای مدیرا  بخش اجرایی 

 قرا  گیرر.کشئ  زی کشو  

 نتایج .3
اعمئل ا لین  کهرهدآمد   شااائ  میرسااات ه  تئیج ب

تیمئ هئ ر  شارای  یکسئ ی   همهکه آبیئ ی، بئ توجه به این

ی به  حو ا دراشته ا  بر د    د  شادی یکسئ ی به سار می 

دید بر پد ج چهئ طو  متوسااا  هکاه ر  تمئمی تیمئ هئ ب 

 .  ضااعیت عمومی  ی پد مئر ی مشاائهد  شااد  اساات  

 به اینکه زمئ  زیئری ازر  ابتدای کئشااات بئ توجه تحقیق 

ه   از طرفی بئ توجه بآخرین بئ  دگی فرالی  اذشته بور  

بئ   اسااات ی موجور ر  خور پدهئ، مطلوب بور طوبت بئال

خررار  51که شر د ا لین ر   آبیئ ی جئگذشت زمئ ، از آ 

 .شد  استمئ  بور، تفئ ت بین تیمئ هئ مشخ  

ئ ی ئ هئی آبیاثر تیم که  شئ  رار  تئیج تجزیه  ا یئ س

گیری   زمئ  ا داز هائی ر   آبیئ ی،  بر تعادار پاد، تیمائ    

 35/3را ی ر  سطح آمئ ی هئ اثرات معنیاثرات متقئب  آ 

ر  فائکتو  تعدار پد ر  زمئ    همننین اسااات، راشاااتاه 

که اثر فئکتو  ر      اساااتار  شااادگیری  شااائ  را داز 

هائ اثرات  متقاائبا  آ   گیری   اثرات، زماائ  ا ااداز آبیائ ی 

فئکتو  ا تفئد  عال   بر آ  ر  را ی  شئ   دار  است.معنی

 گیریگیری تیمئ  ر   آبیئ ی، زمئ  ا داز پد ر  زمئ  ا داز

   اساااترا ی  شااائ  رارهئ اثرات معنی  اثر متقائب  آ  

 .(5جد ل )

 آنالیز تجزیه واریانس .1جدول 

 منبع تغییرات ر جه آزاری تعدار پد ر  ر   آبیئ ی ر جه آزاری گیریا داز تعدار پد زمئ   گیریا داز ا تفئد پد ر  زمئ  
**0531 Ns12/531 0 **5/1 0 ر   آبیئ ی 

 خطئ 52 11/3 52 3/03 115

** 051 Ns55/5 2 **52/23 0  گیریزمئ  ا داز 

**310 ns23.51 1 **55/2 7 زمئ ×ر   آبیئ ی 

 خطئی ک  01 511/3 23 15/2 11

75/1 15/1  53/1  cv 

 

 یریگا داز ر  بر سای اثر متقئب  تیمئ  آبیئ ی بئ زمئ   

ر     د رمیزا  ا تفئد پ بیشترینکه    است شئ  رار  شد

   اسااات.رسااات آمده مئ  ب  ز    ر  اسااافند 03آبیئ ی 

ر  تیمئ  هئ ا داز  پد کمترین شااائ  رار  شاااد  همننین
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ر   آبیئ ی تیمئ   بور  اساات.مئ  اساافندبد   آبیئ ی   ر  

 برخو را   ضااعیت منئساابی ازمئ    ز   یز ر  اساافند 51

 .(2)شک   بور  است

 

 گیریاندازهاثر متقابل تیمار آبیاری در زمان . 2شكل

 

هئ  شاائ  رار  ی اثر تیمئ  آبیئ ی بر ا تفئد پدر  بر ساا

هئ ر  تیمئ  ر   آبیئ ی ا داز  پد بیشااترینکه    اسااتشااد

بور  اسااات،   ز   51  ز    بعد از آ  ر  ر   آبیئ ی  03

باائ   میزا  ر  تیماائ  ر   آبیاائ ی یاا  کمترین همننین

 .(0)شک   بور  استآبیئ ی   بد   آبیئ ی 

 

 بررسی اثر تیمار آبیاری بر ارتفاع پدها .3شكل

 

 نتریبیشر  بر سااای اثر ر   آبیائ ی بر تعدار پد که  

  ز آبیئ ی ر   03   51تعادار پاد ر  تیمائ  ر   آبیائ ی     

ترین میزا  تعدار پد ر  کم چنینهم بور  است.مئ  اسفند

 دبئشاامیمئ  آبیئ ی   یکبئ  آبیئ ی ر  اساافند تیمئ  بد  

 .(3)شک  

3
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 هاآبیاری بر تعداد پد فاصلهبررسی اثر  .4 شكل

 

ئ  ر   تعدار پد ر  تیم بیشترین(، 1بر اسائس شاک  )  

بور  بئ  آبیئ ی   ر  اسااافند مئ  ی   ز،  03   51آبیئ ی 

میزا  تعدار پد ر  تیمئ  بد    کمترین همننین اسااات،

 است.مئ  بئ  آبیئ ی ر  اسفند آبیئ ی   ی 

 

 بر تعداد پدها گیریاندازههای مختلف دور آبیاری در زمانبررسی اثر  .5 شكل

 

که  رهدمی شاائ  از این تحقیق رساات آمد  ه  تئیج ب

ی آثئ  خشکیدگبئ  آبیئ ی  هئی بد   آبیئ ی   ی ر  تیمئ 

بئ     ز ی  03   51امئ تیمئ هئیی که  شاد  اسات   مئیئ  

منئسبی برخو را  بور د، بئ  شاد د از  شد تقریبئً آبیئ ی می

تری از تئ یخ کئشت، پدهئی جدید سپری شد  زمئ  بیش

تنش خشکی پدهئی مئر ی رچئ   رلی به مورا  شد د امئ 

ه تلفئت ر  تیمئ هئی ای کریدگی شاااد د به گو هآسااایب

ئیج که  ت  یکبئ  آبیئ ی شار د شد به  حوی   بد   آبیئ ی

 03  بد   آبیئ ی ر  تیمئرسااات آمد   شااائ  رار که ه ب

 03ر  تیمئ   ر صااد، 30بئ  آبیئ ی  ر صااد، ر  تیمئ  ی 

بیئ ی بئ  آ   ز ی  51ر صاااد   ر  تیمئ   15  ز آبیئ ی 

 .(1)شک   رست آمده ر صد مئ دگئ ی ب 51

a a

b b

3

1

53

51

23

21

03

بد   آبیئ ی  ز 03آبیئ ی   ز 51آبیئ ی  یکبئ  آبیئ ی

پد
د 

دا
تع

تیمار آبیاری

bcd
abc cde def

bcd abcd

efg
fgh

a
ab

gh

h

3

1

53

51

23

21

03

01

بد   آبیئ ی  ز 03آبیئ ی   ز 51آبیئ ی  یکبئ  آبیئ ی

پد
د 

دا
تع

تیمار آبیاری

تیر

شهریو 

اسفند



 ... ر  ( .Opuntia ficus indica L) یاکئشت کئکتوس علوفه یبر س

 

 157 

 

 درصد زنده ماندن پدها -6شكل 

 

که، بر اساائس مشاائهدات خوشااخو اکی  کته ریار این

 یژ  برای جو دگئ  صاااحرایی مئ ند خرگوش، هاین گیئ  ب

بسااایائ  زیئر بور    از پدهئی تئز   شاااد کرر  به میزا   

الف(، همننین ر   3)شک   ا دتوجهی اساتفئر   مور  قئب 

طول اجرای این پژ هش، این گیاائ  عاللم متفاائ تی از 

توا د به بیمئ ی   حمله آفئت  ا  شاائ  رار  اساات که می 

آ   د  بیمئ ی ر  ی   مبائ ز  به عوام  پدید شااانائسااائی 

 ب   ج(. 5هئی آتی کم   مئید )اشکئل سئل

ر  تعاداری از پادهئ که را ای پئیه مئر ی منئساااب     

 شدز ی منئسابی مشائهد    قوی بور د  شاد    مو   جوا ه 

 .(3 )شک 

 
 )ب(

 
 )الف(

 
 )ج(

 پدهای تازهنمایی از خسارت و عالئم بیماری در  .7شكل 

a

b

c
c

3

53

23

03

33

13

13

53

33

73

بد   آبیئ ی  ز 03آبیئ ی   ز 51آبیئ ی  یکبئ  آبیئ ی

ها
پد

ی 
مان

ده 
 زن

صد
در

تیمار آبیاری
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 رشدونمو پدها در اواخر بهار و زایی مناسبشاخه .8 شكل

 

 گیرینتیجهبحث و . 4
 شاائ  رار  شد که اثر  رسات آمد  ه بر اسائس  تئیج ب 

ئ فئد پدهبر تعدار   ا تئ هئی ر   آبیئ ی   زمئ  آبیئ ی تیم

بئ ر  ظر گرفتن ا تخئب که را ی راشاته است،  اثرات معنی

ی ر   آبیئ  پاد منائساااب از  ظر ا اداز    بئ اجرای رقیق   

 یابر. ر  این گیئ  شئهد بورتوا   شد    مو منئسبی  ا می

کئکتوس  یئ یآب ئزیکئشت     یهئ یتکن یاساتئ دا رسئز 

بستر بلند بئعث مزا د گزا ش شد  که  ،(ئ ئی)هئ  سئ یر  ه

 ر  تیمئ  بد  بقئ میزا  شاااور. یبقائ   ا تفئد بهتر بوته م 

 ترشیب ئ یمئهئ ه ا تفئد گ یئ یامئ بئ آب  بور ترشیب یئ یآب

 توا استقرا  کئم  پدهئ می سد پس از  ظر میهب .[7] بور

از تر ر   ظر گرفت، هائی آبیائ ی  ا طوال ی  فواصااا  ر   

هئی ا جئم شااد  از  ظر ساائزگئ ی بئ بر ساایسااوی ریار 

منئطق غربی اساتئ  کرمئ شاائ  )شااهرسااتئ  قررشیرین(  

شهر   سومئ  بئ توجه به  فتشائم : منطقه قرارشایرین،    

   جور سئزگئ ی آ  بئ اقلیم   شرای  آب   هوایی منطقه 

هئی آب از پر ژ  مهئ  آبمین أتخئک  سااابتئً منئساااب   

محرااول منئسااب این برای کشاات   تولید علوفه کشااو  

ر  زمئ ی که کئکتوس  ،نین مشاائهد  شاادنبئشااد. هممی

 تولید پد جدیداست، اقدام به آبی مواجه ای بئ تنش علوفه

ر  ه کگیری  مو ه توا   تیجهمی  مئید، بئ این مشئهد می

اقدام به تکثیر توا د میگیئ   ،شاارای  اسااترساای   تنش  

. استزایی  یشااه قئر  به افزایش  حتی  کندجوا ه جدید 

  شاارای بئ  ا کئکتوس گالبی گیئ  آب، به سااریع  اکنش

که ر   طو یبه. [02] کندمی سااائزگئ  بئ ا کم بسااایئ 

سبب گئهی  تنش آبیترائ یر  شائ  رار  شاد  است که    

 فتن پدهئی تولیدی از بینتضاااعیف پائیه مئر ی   بئعث  

شااور مار ا د میضااعیف که ر  شاارای  تنش ظئهر شااد 

   ،زمئ  بئ آغئز فرا  بئ ش بئشد که ظهو  این پدهئ هماین

ر  این شااارای  اقدام به آبیئ ی گررر تئ بتوا  کاه  اینیائ  

 ر  غیراقدام  مور.  مئ ی گیئ  )پئیه مئر ی( ساابت به ز د 

  تضااعیف صااو ت خور این عم  بئعث حساائساایت   این

شااد    حیئت گیئ  به پدهئی مئر ی  ساابت به خشااکی  

که سیستم فتوسنتز   ذخیر  آب جئلیاز آ افتد. خطر می

است خور این سیستم  CAMر  گیئ  کئکتوس به صاو ت  

بئشااد هئی خشاکی می عئملی برای مقئ مت ر  مقئب  تنش

امئ ر  زمئ  ظهو  پدهئی جدید سااایساااتم فتوسااانتز    

ست   ر  این شرای  ا C3سایستم ذخیر  آب گیئ  جدید  

رار  آب زیئر   جذب  هئ بئز مئ د    بئعث از رسااات  ز ه

توا د شاااور   این عم  خور میآب از پادهئی مئر ی می 

مئ رید  بئشد. اتنشهئی ثیر منفی ر  مئ دگئ ی کئکتوسأت

اگر ظهو  پادهائی جادیاد ر  زمائ ی که  طوبت کئفی ر       

عم  فتوسااانتز  رلی بهخئک   هوا  جور راشاااته بئشاااد 

 تحقیقی،ر  شور. مئر ی می یهئپئیهمنئسب بئعث تقویت 

 اسئس بر پد،به   یشاه     سابت   یشاه  طول ، یشاه  تور 
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کئکتوس  برای مئ  سه طی ر  آبی تنش طی خشا ،  جرم

 البته .یئفته اسااات کئهش توجهی قئب  طو  به ایعلوفه

جبرا  تنش  برای متر میلی 10/50 به مقدا  آب کئ برر

 .[02] بور کئفی آبی

 ایعلوفهئی گیئهی هگو هرهد  شئ  می ه تئیج حئصال 

ه راشااتکئکتوس بئ شاارای  منطقه مو ر تحقیق ساائزگئ ی 

سئل  51بیش از ، اساتقرا    مئ دگئ ی  اسات، عال   بر آ  

ئر ی ر  مز عه تحقیقئتی قراارشاایرین،  شاائ   هئی مپئیه

پس از اساااتقرا  کائم  گیئ  ریار  یئزی به  رهاد کاه   می

هئ ساائل اساات که این پئیه  53آبیئ ی  یساات   بیش از 

که امکئ  آبیئ ی  جور ا د. امئ ر  صاااو تی شاااد  آبیئ ی

هئ از  شد بهتری برخو را  خواهند شد. راشاته بئشاد پئیه  

 صااو ت ریمآبیئ ی   حتی بهامکئ  کئشاات آ  بئ حداق  

ر  تحقیقی، مشااخ  شااد  که بئالترین پذیر اساات. امکئ 

متر مکعب بر هکتئ   2/5تولیاد علوفاه   کائ وپی ر  تیمئ     

 03فته به رسااات آمد  اسااات  لی تئ حد ر آبیئ ی ر  ه

ر صااااد ظرفیاات آب مز عااه، میزا  عملکرر کاائهش  

گررر ر  صو ت می توصیه. [57] را ی  داشاته است معنی

 که شااور کشاات ر  مراتع ساائمئ ه آبایر منئساابی طراحی

داق  بئ ح دئشااد،   یئ بتوا گیئ   یئزی به آبیئ ی  داشااته ب

ر  هر صو ت بئشد.  ی راشاته  شاد   تولید منئساب   آبیئ ی

توا د  قش که می ایی علوفهو هگتوساااعه   کشااات این 

بر حفظ خئک   جلوگیری از پدید  گرر غبئ ، کئهش ثر ؤم

زایی، ایجائر پوشاااش گیائهی ر  منطقه،   خطرات بیائبائ   

توسااعه رامپر  ی   حتی صاائر ات آ    ا زآ  ی راشااته  

ن از طرفی کشت ای  ساد.  ظر میهبئشاد الزم   ضار  ی ب  

تر هئی شااو  میساار   حتی گئهی اقتراائری گیئ  ر  خئک

 بئ ETo ر صد 00   شاو   آب بئ تیمئ اسات. ر  تحقیقی،  

 تعدار بوته، ا تفئد افزایش بئعث   ز  ساااه آبیئ ی ر   

 خش  مئر  عملکرر   سبز تور  پد، ساطح  شائخ   پدهئ،

 .[01]شد  ای  سبت به آب شیرینعلوفه کئکتوس

هئی را ای بئفت خیلی سااب  ر  شاارای  اقلیمی  خئک

 یژ  ر  سااائل ا ل هشاااهر امکئ  تنش آبی  ا ب فتمنطقه 

ن فیزیولوژیکی ای هئی یژگیرهد، لذا بئ توجه به افزایش می

 یژ  همتوسااا  بهئی گیئ    شااارای  اقلیمی منطقه، خئک

 تر هستند.منئسب (Sandy loam) ایرا ای بئفت لوم مئسه

زمئ  آبیئ ی بئیساتی متنئسااب بئ شرای  آب    شار د  

آخرین زمئ  بئ  دگی   ر صد  طوبت  یژ  ههوایی منطقه ب

 سبی    یز زمئ  شر د فر  گرمئ ر   ظر گرفته شور. لذا 

ئس برای شااار د اساااتفئر  از تشااات  تبخیر بهترین مقی

 بئشد.تیمئ هئی آبیئ ی می

 ئقدبد   آبیئ ی فبائ توجاه باه شااارای  منطقه تیمئ     

ئ ی م  ر  این تیمئ  گیئ  فق  ز د  بور عملکرر اقتراائری 

هئیی که از  ظر شرای   طوبت خواهد راشات امئ ر  سائل  

تر   بئ  دگی منئسااب اساات   یئ ر  اقئلیمی که هوا خن  

  ز  03توا د گزینه منئسبی بئشد تیمئ  بیشاتری را  د می 

ب  قه قئتر بئشد   ر  منطبئ  آبیئ ی می توا د منئساب  ی 

توصایه است، چرا که  شد منئسب   عملکرر منئسبی را ر  

ترین گزینه برای بئ  آبیئ ی منئسااب   ز ی  51امئ تیمئ  

که کشئ  زا    رامدا ا  از  ظر جئییکئشات است امئ از آ  

 العبو صاااعب رلی بهآب کئفی  تأمیناقترااائری   از  ظر 

  رین اسااات بور  منئطق توا  آبیئ ی  دا  د بهترین  ا  ا

ئ   بگزینه بد   اساااتفئر  از آبیئ ی العبو  منئطق صاااعب

رای   بصو ت بایرر  هئی آبایراستفئر  از سطوح   سئمئ ه

مراتعی که از  ظر شرای  خئک    ر   ش موفقیت ر  این 

 .شور یزی هستند بر ئمهتر اقلیم منئسب

شااهر بئ توجه  فتبهترین زمئ  کشاات پدهئ ر  منطقه 

هوا    طوبت  سابی منطقه، قب  از شاار د فر   به رمئی 

بئشاااد. چرا که ر  این بئز  زمئ ی، سااارمائ   ر  پائلیز می  

 طوبت خئک از طریق  ز الت جوی بهتر تأمین شااد    تئ 

ر ا ی فرا ساااید  فرااا  گرمئ   تنش خشاااکی،  یشاااه 

گیرر   ر  حقیقت  یئز آبی گیئ  ر  هائ ا جئم می کائکتوس 

ر. بهتر اسات ر  زمئ  کشات،   شاو ابتدایی  شاد فراهم می 

بئشد  میزا   طوبت خئک کمتر   یئ ر  حد ظرفیت مز عه

 هئی کشات شد  به شادگی   پوسایدگی پئیه  تئ احتمئل له

 نهیر  زم یاکئکتوس علوفه یطو  کلهب حاداق  برساااد. 

مراتع  یبرا توا دیمی مقئ مت به خشاااک   علوفاه  دیا تول

 بئشد. یمنئسب نهیگز یریگرمس
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