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بررسی افزایش تولید مراتع از طریق انتخاب گونه هاي مناسب و تاثیر روش هاي مختلف
کاشت بر میزان تولید آنها (مطالعه موردي :مراتع شوراب کاشان)
سید مرتضی ابطحی
تاريخ دريافت94/7/22 :

*5

تاريخ پذيرش91/2/25 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف افزايش تولید مراتع بیابانی ايران مرکزی و تعديل شرايط سخت و شکنندهی
حاکم بر آن از طريق مشخص نمودن مناسبترين گونه های مرتعی و روش کاشت آنها به مرحله اجرا
درآمد .در اين تحقیق 0 ،گونهی گیاهی اشنان ( ،)Seidlitzia rosmarinusقرهداغ ( (Nitraria
 schoberiو قیچ ( )Zygophyllum eichwaldiiاز طريق کشت نهال گلدانی تحت تیمار عملیات
ريپرزنی و منطقه شاهد (فاقد عملیات ريپر زنی) در يک طرح آماری اسپلیت پالت با طرح پايهی
بلوک های کامل تصادفی اجرا شد .کشت بهصورت ديم در اسفندماه انجام گرفت و صرفا” در سال اول
کشت 0 ،بار آبیاری شد .صفات مورد بررسی طی  0سال اجرای طرح شامل زندهمانی ،رشد ارتفاعی،
تاج پوشش و تولید علوفه بود .تجزيه و تحلیل آماری دادهها نشان داد که اثر متقابل سال و ريپر روی
زندهمانی و رشد ارتفاعی اشنان معنیدار نیست و بیشترين قطر تاج پوشش ( 525/7سانتیمتر) و
تولید علوفه ( 978گرم) در تیمار شاهد و در سال سوم بهدست آمده است .باالترين درصد زنده مانی
قرهداغ ( 94درصد) ،رشد ارتفاعی ( 40/7سانتیمتر) ،قطر تاج پوشش ( 511سانتیمتر) و تولید علوفه
( 5450/0گرم) تحت تیمار ريپر و در سال سوم بوده است .تیمار ريپر روی تمام صفات گیاه قیچ موثر
بوده و بیشترين زندهمانی ( 84درصد) ،ارتفاع ( 40/4سانتیمتر) ،قطر تاج پوشش ( 70/4سانتیمتر) و
تولید علوفه (  287گرم) تحت تیمار ريپر حاصل شده است .لذا با توجه به درصد زندهمانی و میزان
تولید علوفه ،اولويت کشت در اين منطقه بهترتیب با گونههای اشنان ،قره داغ و قیچ است .همچنین
اجرای ريپر روی رشد و زنده مانی گیاه اشنان بیتاثیر بوده و افزايش زندهمانی ،رشد ارتفاعی ،تاج
پوشش و تولید گونههای قرهداغ و قیچ را در پی دارد.
کلمات کلیدي :احیای بیابان ،ريپر ،زندهمانی ،اليه سخت ،تولید علوفه.

 -5استاديار پتوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترويج کشاورزی ،اصفهان ،ايران تلفن10511204498 :
morabtahi70@gmail.com
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مقدمه
نواحی وسیعی از کشور بهخصوص استان
اصفهان تحت تسلط اقلیم بیابانی میباشد که
محدوديتهای محیطی حاکم بر آن ،استقرار
گیاهان را با مشکل مواجه ساخته است (.)51
احیای بیولوژيک اين مناطق بهکمک کشت
گیاهان سازگار از طريق معرفی گونههای بومی
و جديد و چگونگی تکثیر و کشت آنها به
بخش اجرا از اهمیت خاصی برخودار
است( .)55شناخت و تشخیص قابلیتها و
پتانسیلهای موجود در مناطق بیابانی و به
دنبال آن شناسايی و معرفی گیاهان سازگار با
آن شرايط ،جهت تعديل شرايط سخت و
شکننده و تولید علوفه ،حائز اهمیت می-
باشد( .)2بديهی است که شناسايی روابط بین
عناصر بیولوژيک و رويشگاه آنها ،بستر را جهت
ارزيابی توان اکولوژيک منطقه در راستای
پرهیز از قضاوتها و برنامهريزیهای نادرست،
مهیا میکند ( .) 0با احیای بیولوژيک عرصه-
های حاشیه پالياها که همچون نواری درياچه-
ی نمک را احاطه کرده است ( ،)7میتوان از
گسترش کوير که بهوسیلهی حرکت آبهای
زير زمینی و رو زمینی شور و همچنین انتقال
رسوبات نمکی آن که بهوسیله باد به اطراف
صورت میگیرد ،تا حدودی جلوگیری کرد (.)4
پیشروی کوير در همین نوار ساحلی اتفاق می-
افتد ،چون که در اين نوار ،نمک از طريق آب
زيرزمینی نزديک به سطح زمین و طوفانهای
شديد و انتشار از سطح خاک ،اطراف خود را
آلوده ساخته و بهراحتی مزارع و دشتهای
پیرامون خود را در بر میگیرد ( .)4،7از طرفی

نقش مفید گونههای شورپسند در جهت تامین
علوفه ی کافی و احیا و بازسازی مراتع در
مناطق شور بر کسی پوشیده نیست( .)9اما
مسئله مهمی که در رابطه با احیای اين گونه
اراضی وجود دارد ،نداشتن شناخت کافی و
آگاهی الزم از ويتگیها و محدوديتهای خاکی
و آبهای زيرزمینی برای کاشت گونههای
گیاهی است .تاکنون بارها مشاهده شده که
پس از کاشت گونههای بهظاهر شورپسند در
نواحی کويری توسط دستگاههای اجرايی،
موفقیت قابل قبولی حاصل نشده و چه بسا در
بسیاری از موارد به شکست منتهی شده است.
يکی از عوامل ايجاد محدوديت در استقرار و
رشد گیاه در اين مناطق ،وجود اليه سخت در
عمق  11تا  41سانتیمتری سطح زمین می-
باشد .اين اليه ،از گسترش و نفوذ ريشهی گیاه
جلوگیری و امکان جذب رطوبت از اعماق
پايین را با مشکل مواجه میسازد .لذا در اين
تحقیق ،با اعمال روش ريپر جهت شکستن
اليه سخت 5موجود ،چگونگی استقرار  0گونه-
ی شورپسند اشنان ،قرهداغ و قیچ ،بررسی و
تاثیر آن از طريق اندازهگیری صفاتی چون
زندهمانی ،رشد ارتفاعی ،قطر تاج پوشش و
میزان تولید علوفه بررسی میگردد .تاکنون
تاثیر ريپر بر استقرار گیاهان مرتعی مورد
مطالعه قرار نگرفته است و بیشتر تحقیقات
صورت گرفته در ايران و جهان بر تاثیر
زيرشکنی خاک روی عملکرد محصوالت
کشاورزی متمرکز بوده است .محققان زيادی
گزارش نموده اند که انتخاب روش و نوع
-Hard pan

1
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مناسب خاک ورزی ،تاثیر فراوانی بر
خصوصیات فیزيکی خاک و در نهايت تولید

هزار هکتار از اراضی شور و بیابانی شرکت
کشت و صنعت ايثار فجر کاشان هدف اصلی

محصول می گذارد ( .)59،54همچنین
خاکورزی حداقل منجر به افزايش میزان
رطوبت خاک میگردد ( .)57خاکورزی بر بخش
مهمی از خصوصیات خاک از قبیل دما ،ذخیره

اين طرح تحقیقاتی بوده است .تعديل
اکوسیستم بیابانی پیرامون کشتهای زراعی و
باغات پسته شرکت يادشده و امکان تعمیم
نتايج حاصل از اين بررسی در جهت احیای

و پراکنش رطوبت در خاک ( )52و بر تراکم
خاک اثر می گذارد( )50و در نتیجه بر مبنای
تحقیقات انجام گرفته می توان مطرح کرد که
نفوذ آب در خاک به شرايط فیزيکی و
ساختمان خاک بستگی دارد( .)58مطالعه بر
روی اثر کربنات کلسیم و عروسکهای آهکی
بر عملکرد اسفناج وحشی ( Atriplex
 )lenthyphormisدر حاشیهی کوير ابرکوه
نشان داد که ک ربنات کلسیم با ايجاد
خصوصیات فیزيکی نظیر سخت اليه ،عروسک-
های آهکی و دانهبندی در خاک ،بر عملکرد
پارهای از گیاهان موثر است ( .)5تحقیقی بر
روی اثر زيرشکنی بر برخی خصوصیات
فیزيکی خاک و عملکرد آفتابگردان در دشت
مهیار اصفهان انجام شد .در اين تحقیق ،ابتدا
خاک توسط زيرشکن تا عمق  41-11سانتی-

صدها هزار هکتار از دشتهای بیابانی اطراف
محل اجرای طرح ،بهمنظور استفاده از پتانسیل
گسترده خدادادی موجود (آب ،خاک و انرژی
خورشید) از هدفهای ديگر اين بررسی
میباشد.

اراضی دشتهای پست و سیالبی با بافت ريز
قرار دارد .سطح سفرهی آبهای زيرزمینی در

متر زيرشکنی شده و سپس توسط گاوآهن تا
عمق  21سانتیمتری برگردانده شد .اين
محققان نتیجه گرفتند که مقدار مقاومت به
نفوذ در شخم با  41-41سانتیمتر زيرشکنی

محل اجرای طرح در  4متری سطح زمین قرار
دارد .اراضی پست با شیب کمتر از  2درصد
دارای رسوبات ريزدانه و سطح آب زيرزمینی
در نزديکی سطح زمین يا در عمق کمی از

شده کمتر از شخم بدون زيرشکنی بوده است
(.)8
مشخصنمودن مناسبترين گونههای مرتعی
شورروی و خشکیپسند از نظر زندهمانی،
میزان تولید علوفه و تعیین مناسبترين روش

سطح خاک ( 1/1تا  5متر) با آثار تجمع نمک
و در بعضی قسمتها تجمع ماسههای بادی از
ويتگیهای مهم خاک منطقهی مورد بررسی
میباشد .بهطورکلی ،بافت خاک رسی با
محدوديت شوری وقلیائیت باال میباشد .ضمنا”

کاشت آنها بهمنظور بهرهگیری مطلوب از 1

مواد و روشها
مشخصات جغرافیايی منطقه مورد مطالعه
پايگاه تحقیقاتی محل اجرای طرح در اراضی
 1111هکتاری کشت و صنعت ايثار فجر
کاشان و به فاصله  41کیلومتری شمال غربی
کاشان واقع شده است .ارتفاع از سطح دريا
 911متر و بهاستثناء تپههای ماسه بادی با
سطح محدود ،عارضه ديگری در گسترهی مورد
نظر مشاهده نمیشود .اين منطقه در واحد
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در عمق  41سانتیمتری خاک ،اليه سخت
مشاهده میشود.

تعداد بوتهها برای هر گونه در هر کرت 28
بوته و  0تکرار مجموعا  84بوته و هر گونه

روش تحقیق

تحت  2تیمار با و بدون ريپر 548 ،بوته و در
سه گونه 114 ،بوته بوده که پس از حذف
خطوط حاشیه برای هر گونه در هر کرت 51
بوته و  0تکرار 01 ،بوته و هر گونه تحت 2

در اين تحقیق صفات زنده مانی ،ارتفاع ،قطر
تاج پوشش و تولید  0گونهی مرتعی با فرم
رويشی بوتهای شامل اشنان ( Seidlitzia
 ،)rosmarinusقرهداغ ( )Nitraria schoberiو
قیچ ( )Zygophyllum eichwaldiiاز طريق
کشت نهال گلدانی (با متوسط ارتفاع 51
سانتیمتر) ،تحت تیمار ريپر (شکستن اليه
سخت) در يک طرح آماری اسپلیت پالت بر
پايهی بلوکهای کامل تصادفی بررسی شد.
روش کاشت با و بدون عملیات ريپرزنی در
کرت اصلی و گونههای گیاهی در کرت فرعی
در سه تکرار قرار داده شدند .فواصل بین

تیمار با و بدون ريپر 41 ،بوته و در سه گونه،
 581بوته مورد آمارگیری سالیانه قرار گرفت.
به منظور بررسی تاثیر عملیات انجام ريپر بر
زندهمانی ،رشد ارتفاعی ،قطر تاج پوشش و
تولید علوفه گونههای اشنان ،قرهداغ و قیچ طی
سه سال ،دادههای حاصل از اين آزمايش در
قالب طرح آماری اسپلیت پالت با طرح پايهی
بلوک های کامل تصادفی بدون نرمال سازی با
بهرهگیری از نرمافزار  MSTATCتجزيه
گرديد .میانگین صفات به کمک روش دانکن و
در سطح  1درصد مورد مقايسه قرار گرفت.

بوتهها و خ طوط کشت ،سه متر در نظر گرفته
شد .به منظور شکستن اليه سخت خاک ،از
ريپر استفاده گرديد .کشت بهصورت ديم در
اسفند ماه انجام شد .ضمنا" در سال اول
کشت 0 ،مرتبه آبیاری بهعمل آمد .آماربرداری

بر اساس نتايج جدول  ،5تاثیر ريپر روی هیچ
يک از صفات مورد بررسی در گیاه اشنان

از زنده مانی ،رشد ارتفاعی و قطر تاج پوشش
گونهها در کرتها در طول مدت اجرای طرح

معنیدار نمی باشد .لیکن اثر سال بر روی قطر
تاج پوشش و تولید علوفه در سطح  5درصد و

در مرحلهی انتهايی رشد رويشی سالیانه ،با
حذف اثر حاشیه ،صورت گرفت .منظور از
زندهمانی تعداد اصله گیاهان سبز و زنده در
پايان فصل رويشی بود .ارتفاع هر گیاه برابر

بر روی صفت رشد ارتفاعی در سطح  1درصد
معنی دار است .اثر متقابل سال و ريپر روی
صفت قطر تاج پوشش در سطح  5درصد و در
میزان تولید علوفه در سطح  1درصد معنی دار

فاصله سطح يقه تا باالترين قسمت گیاه و قطر
تاج پوشش معادل میانگین قطر بزرگ و
کوچک تاج پوشش بود که به کمک متر فلزی
اندازهگیری میشد .برداشت علوفه بهمیزان
 %41تولید در هر سال از طريق قطع و توزين
انجام پذيرفت .الزم است يادآوری شود که

میباشد .مقايسهی میانگینهای رشد ارتفاعی،
قطر تاج پوشش و تولید علوفه گونهی اشنان
در سالهای مختلف (جدول  )2نشان میدهد
که حداکثر رشد ارتفاعی ،قطر تاج پوشش و
تولید علوفه در طی سال سوم بهترتیب با
میانگین  554/4 ،44/7و  928/1و حداکثر

نتایج
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 978گرم به تیمار بدون ريپر در سال سوم
تعلق دارد (جدول .)0

زندهمانی در سال اول با  98درصد حاصل شده
است .باالترين میزان قطر تاج پوشش و تولید
علوفه بهترتیب با میانگین  525/7سانتیمتر و

جدول -5تجزيهی واريانس صفات مورد مطالعهی گونهی اشنان تحت سطوح مختلف ريپر و سال
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجهی آزادی

بلوک

2

1/114ns

تیمار (ريپر)

5

1/1ns

551ns

خطای تیمار

2

**5/54

**745

**950/8

سال

2

1/22ns

*588

**0549

**274581

سال × تیمار

2

1ns

02/1ns

**5441

*20411

خطا

8

1/55

02/1

28/5

1797

** و * به ترتیب اختالف در سطح  5و  1درصد معنی دار است.

زندهمانی

رشد ارتفاعی

قطر تاج پوشش

تولید علوفه

*514/9

*211

54972ns

79ns

5915ns
52017ns

ns

اختالف معنی دار نیست.

جدول  -2مقايسهی میانگین اثرات سادهی صفات مورد مطالعهی گونهی اشنان تحت تاثیر سالهای مختلف
سال

رشد ارتفاعی ()cm

قطر تاج پوشش()cm

تولید علوفه ()gr

اول
دوم

11/1b
45/8ab

71/4c
510/9b

112/1c
480/0b

سوم

44/7a

554/4a

928/1a

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال%1میباشد

جدول -0مقايسهی میانگین اثر متقابل تیمار و سال روی صفات مورد مطالعهی گونهی اشنان
تیمار

سال

قطر تاج پوشش()cm

تولید علوفه ()gr

ريپر

اول

92c

418/8e

بدون ريپر

دوم

94c

741/4bc

سوم

517b

879ab

اول

49/0d

144/0de

دوم

555/9ab

425/0cd

سوم

525/7a

978a

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال%1میباشد

بر اساس نتايج جدول  ،4اثر ريپر بر تمامی
صفات مورد بررسی گیاه قرهداغ در سطح 5
درصد معنی دار بوده است .اثر سال تنها بر
صفت زنده مانی بی تاثیر بوده و اثر متقابل

پوشش در سطح  1درصد و بر تولید علوفه در
سطح  5درصد معنی دار بوده است .مقايسهی
میانگین ها نشان میدهد که در مورد تمام
صفات ،تیمار انجام ريپر نسبت به تیمار بدون

سال و ريپر بر صفات رشد ارتفاعی و قطر تاج

ريپر برتری دارد بطوریکه باالترين زنده مانی،
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رشد ارتفاعی ،تاج پوشش و تولید علوفه به
ترتیب با  85/5 ،11/0 ،94و  194/7تحت

تولید علوفه در سالهای دوم و سوم بهترتیب
با میانگین  18/4 ،11/2و  81/1 ،71/1و

تیمار ريپر حاصل شده است (جدول .)1
مقايسهی میانگینهای صفات گونهی قرهداغ
طی سه سال (جدول  )4نشان میدهد که
حداکثر رشد ارتفاعی و قطر تاج پوشش و

 504/4و  5501/7و حداقل قطر تاج پوشش
در سال اول بهترتیب با میانگین  47/1 ،41/1و
 514/2سانتیمتر حاصل شده است (جدول
.)4

جدول  -4جدول تجزيهی واريانس صفات مورد مطالعهی گونهی قرهداغ تحت تیمار عملیات ريپر و سال های مورد
مطالعه
منابع تغییرات

درجهی آزادی

میانگین مربعات
زندهمانی

رشد ارتفاعی

قطر تاج پوشش

تولید علوفه

**2/7

*12/8

25ns

1871ns

بلوک

2

تیمار (ريپر)

5

**

خطای تیمار

2

*

سال

2

ns

سال × تیمار

2

ns

1/114

خطا

8

1/114

**

51/9

1/089

277/7

**

ns

ns

2422

0/9

**

1/114

**

041721

ns

242/8

**

244

784/8

**

2021

2140255

7/8

*

71

**

4/1

17/0

*

94972

0444

** و * به ترتیب اختالف در سطح  5و  1درصد معنی دار است ns .اختالف معنی دار نیست.

جدول  -1مقايسهی میانگین اثرات سادهی صفات مورد مطالعهی گونهی قرهداغ تحت تیمار ريپر و بدون ريپر
تیمار

زندهمانی (درصد)

رشد ارتفاعی ()cm

قطر تاج پوشش()cm

تولید علوفه ()gr

ريپر

94a

11/0a

85/5a

194/7a

بدون ريپر

85b

47/1b

17/9b

059/1b

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال%1میباشد

جدول  -4مقايسهی میانگین اثرات سادهی صفات مورد مطالعهی گونهی قرهداغ تحت تاثیر سالهای مختلف
سال

رشد ارتفاعی ()cm

قطر تاج پوشش()cm

تولید علوفه ()gr

اول

41/1c

47/1c

514/2c

دوم

11/2b

71/1b

504/4b

سوم

18/4a

81/1a

5501/7a

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال%1میباشد

حداکثر رشد ارتفاع ،قطر تاج پوشش و تولید
علوفه بهترتیب با میانگین  511 ،40/7و

معنی دار است .اثر سال بر صفات رشد
ارتفاعی ،قطر تاج پوشش و تولید علوفه در

 5450/0به تیمار با انجام عملیات ريپر در
سال سوم ،تعلق دارد (جدول .)7
بر اساس نتايج جدول  ،8اثر ريپر بر تمامی

سطح  5درصد و بر روی زنده مانی در سطح 1
درصد معنی دار است.اثر متقابل سال و ريپر
روی صفات زنده مانی ،رشد ارتفاعی و قطر تاج

صفات گونه گیاهی قیچ در سطح  5درصد

پوشش در سطح  1درصد و روی تولید علوفه
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در سطح  5درصد معنی دار است .مقايسهی
میانگین ها تحت تیمار ريپر نشان میدهد که

 41/4و  215نسبت به تیمار بدون ريپر با
میانگین  48/7 ،41/2 ،47و  97/1برتری دارد

زندهمانی ،رشد ارتفاعی ،قطر تاج پوشش و
تولید علوفه ،بهترتیب با میانگین ،18 ،48

(جدول .)9

جدول -7مقايسهی میانگین اثر متقابل تیمار و سال روی صفات مورد مطالعهی گونهی قرهداغ
تیمار

سال

رشد ارتفاعی()cm

قطر تاج پوشش()cm

تولید علوفه ()gr

ريپر

اول

48/4c

11/4c

542/7cd

دوم
سوم

10/9b
40/7a

88a
511a

217/9c
5450/0a

اول

42/1d

09/7d

41/4e

دوم

44/1c

40bc

44/9de

سوم

10/4b

75b

848b

بدون ريپر

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال%1میباشد.

جدول  -8جدول تجزيهی واريانس صفات مورد مطالعهی گونهی قیچ تحت سطوح مختلف ريپر و سال
منابع تغییرات

درجهی آزادی

میانگین مربعات
زندهمانی

رشد ارتفاعی

قطر تاج پوشش

تولید علوفه

بلوک

2

**1/54

*47/5

54ns

418/2ns

تیمار (ريپر)

5

**04/7

**5422

**5287

**511922

خطای تیمار

2

*0/7

28/7ns

*217/4

*918/7

سال

2

*2/54

**479/9

**828

**25111

سال × تیمار

2

*5/11

*84/0

*72/9

**4451/7

خطا

8

1/44

52/1

54/4

584/8

** و * به ترتیب اختالف در سطح  5و  1درصد معنی دار است ns .اختالف معنی دار نیست.

جدول  -9مقايسه میانگین اثرات ساده صفات مورد مطالعه گونه قیچ تحت تیمار ريپر و بدون ريپر
تیمار
ريپر

زندهمانی (درصد)
48a

رشد ارتفاعی ()cm
18a

قطر تاج پوشش()cm
41/4a

تولید علوفه ()gr
215a

بدون ريپر

47b

41/2b

48/7b

97/1b

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال%1میباشد

مقايسهی میانگینهای رشد ارتفاعی ،قطر تاج
پوشش و تولید علوفه گونهی قیچ در طی سه
سال (جدول  )51نشان میدهد که حداکثر
رشد ارتفاعی ،قطر تاج پوشش و تولید علوفه
در سالهای دوم و سوم بهترتیب با میانگین

 510/7 ،47/9 ،18/8 ،18/4 ،48/4و  248و
حداقل قطر تاج پوشش در سال اول بهترتیب
با میانگین  44/4 ،41/1و  528سانتیمتر
حاصل شده است .اما در مورد صفت زندهمانی
حداکثر میانگین در سال اول و دوم و برابر با
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 48و  41و حداقل آن در سال سوم 14 ،درصد
بوده است .مقايسه میانگین ها تحت اثر متقابل

عملیات ريپر در سال اول ،رشد ارتفاعی ،قطر
تاج پوشش و تولید علوفه بهترتیب با میانگین

سال و ريپر نشان می دهد که باالترين میزان
زندهمانی با میانگین  84درصد به تیمار با

 40/4و  70/4سانتیمتر و  287گرم به تیمار
ريپر در سال سوم تعلق دارد (جدول .)55

جدول -51مقايسهی میانگین اثرات سادهی صفات مورد مطالعهی گونهی قیچ تحت تاثیر سالهای مختلف
سال

زندهمانی (درصد)

رشد ارتفاعی ()cm

قطر تاج پوشش()cm

تولید علوفه ()gr

اول
دوم

48a
41ab

41/1c
48/4b

44/4c
18/8b

528c
510/7b

سوم

14b

18/4a

47/9a

248a

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال%1میباشد

جدول -55مقايسهی میانگین اثر متقابل تیمار و سال روی صفات مورد مطالعهی گونهی قیچ
رشد ارتفاعی()cm
10/5b

قطر تاج
پوشش()cm
14/9cd

254/9c

17/4ab

44/1ab

215/5b

سوم

71b

40/4a

70/4a

287a

اول

11c

27/9d

02/4e

45/0d

دوم

11c

09/1c

15/2d

14/4d

سوم

40c

10/0b

42/1bc

591c

تیمار

سال

ريپر

اول

84a

دوم

71b

بدون ريپر

تولید علوفه ()gr

زندهمانی (درصد)

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال%1میباشد

يکی از معض الت زيست محیطی که بطور

های مقاوم به شوری و نحوه کشت آن در
اراضی پیرامونی اين اراضی مورد بررسی قرار

خاص ،مناطق خشک ايران مرکزی را درگیر
کرده است؛ تخريب اراضی و گسترش
بیابانهاست .از عوامل گسترش بیابانها می
توان به گسترش شوری و تشديد فرسايش

گرفت تا بهترين گونه به لحاظ زندهمانی ،رشد
و تولید و همچنین مناسبترين روش کشت
معرفی گردد.
بر اساس نتايج حاصل ،درصد زندهمانی ،رشد

بادی اشاره نمود .يکی از روشهای مبارزه با
اين روند تخريبی ،مبارزه بیولوژيک به کمک
گیاها ن مقاوم و سازگار با اين مناطق است .که
با توجه به محدوديتهای زياد اقلیمی و
خاکشناسی ،انتخاب گونه و روش کشت آن از
اهمیت خاصی برخوردار است .لذا در اين
تحقیق بر اساس درخواست شرکت ايثار فجر
کاشان و به دلیل در معرض خطر بودن اراضی
کشاورزی و پسته کاریهای اين شرکت ،گونه

ارتفاعی ،قطر تاج پوشش و تولید علوفهی
گونهی قرهداغ و قیچ تحت تیمار ريپر معنیدار
بوده ولی در خصوص گونهی اشنان اجرای
ريپر بی تاثیر بوده است .ريشه گیاه اشنان در
هنگام برخورد با اليه سخت موجود در عمق
 41سانتی متری و عدم امکان رشد عمقی،
بصورت سطحی در خاک گسترش پیدا می
کند و موجبات زنده مانی گیاه را فراهم می-
سازد .اين سازگاری به دلیل شرايط

بحث و نتیجه گیري
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فیزيولوژيک گیاه (ريشه افشان) در دو گونه
ديگر کمتر به چشم میخورد ،به همین دلیل

همچنین اثر متقابل در مورد ساير صفات هر
سه گونه اختالف معنیداری را نشان می دهد.

اجرای ريپر در زنده مانی و رشد گیاه اشنان
تاثیر کمتری نسبت به دو گونه ديگر داشته
است .اجرای عملیات ريپر در مناطقی که
سطح آب زيرزمینی باالست و اليه سخت مانع

میزان تولید علوفه خشک گونههای مورد
آزمايش در طی سه سال نشان میدهد که
انجام عملیات ريپر روی میزان تولید علوفهی
دو گونهی گیاهی قرهداغ و قیچ مؤثر بوده اما

نفوذ آب به اليه های پايین تر می شود ،باعث
نفوذ آب و خارج شدن از دسترس گیاهانی که
ريشه های عمیق ندارند (مانند اشنان) میشود.
بنابراين يکی از علل کاهش میزان تولید اشنان
در تیمار ريپر ،کاهش آب در دسترس می
باشد .ولی دو گونه ديگر با بهره گیری از ريشه
های راست و عمیق ،امکان استفاده از آبهای
عمیق تر را دارا می باشند .اثر سال روی صفت
زندهمانی گونههای اشنان و قرهداغ معنیدار
نبوده اين در حالی است که اثر سال روی
زندهمانی گونه گیاهی قیچ معنیدار می باشد.
گیاه قیچ بدلیل سازگاری کمتر با خاکهای
سنگین و سطح آب زير زمینی باال ،با گذشت
زمان در سالهای مختلف زندهمانی متفاوتی را
از خود نشان داده است .ولی دو گونه ديگر،
سازگاری بااليی با شرايط خاک موجود در

در مورد گونهی اشنان تاثیری نداشته است که
علت اصلی آن به ساختار ريشهای گونه اشنان
که در باال به آن اشاره شد ،برمیگردد .عملیات
ريپر باعث افزايش رشد عمقی ريشه دو گونه
قره داغ و قیچ می شود و افزايش تولید علوفه
را در پی دارد .ريپرزدن اگر در زمین مناسب
انجام گیرد ،تاثیر قابل مالحظهای در افزايش
تولید علوفه ی مرتع خواهد داشت و مطالعات
متعدد اين نظر را تايید کردهاند ( .)21در
آزمايشی بر روی اراضی خیلی سنگین و رسی
در داکوتای جنوبی ،ريپر با عمق  01-01و با
فواصل حدود  581سانتیمتر با شکستن خاک
سطحی کوبیده و فشرده شده و غیر قابل نفوذ،
موجب افزايش  570درصدی در تعداد پايههای
گونهای علف گندمی ()Agropyron smithii
نیز  444درصد افزايش در تولید علوفهی

منطقه داشته و در طی  0سال اجرای طرح
دچار خشکیدگی معنیداری نشده است .اثر
سالهای مختلف روی صفات رشد ارتفاعی،
قطر تاج پوشش و تولید علوفه در هر سه گونه

گراسها گرديد .در خاکهايی با بافت متوسط
در مراتعی با پوشش گراسهای مخلوط ،کاربرد
ريپرتک و ريپر مضاعف ،تولید علوفه در  4سال
اول پس از شروع عملیات را تا  2برابر افزايش

اختالف معنیداری را نشان می دهد که نشان
دهنده امکان رشد هر سه گیاه در شرايط
موجود می باشد .اثر متقابل سال و ريپر در
مورد صفت زندهمانی و رشد ارتفاعی گونهی
اشنان و زنده مانی گونه ی قره داغ غیرمعنیدار

داد که افزايش اصلی تولید از گونهی
 Agropyron smithiiحاصل آمد ( .)54در
مطالعه ای ديگر ،عمق نفوذ رطوبت پس از
ريپرزدن خاک ،از  2/1سانتی متر به 91
سانتی متر افزايش پیدا کرد ( .)51در جنوب

و در خصوص گونهی قیچ معنیدار میباشد.

14....................................................................................................................بررسی افزایش تولید مراتع از طریق انتخاب گونه های مناسب

 بنابراين کشت اين گیاه.برخودار می باشد
بدلیل هزينه کمتر و تولید بیشتر بايستی در

 فاروهای ايجادشده توسط يک،غربی آمريکا
 سال دوام داشته و تولید علوفه را24 ريپر تا

اولويت اول مبارزه بیولوژيک منطقه مورد نظر
 گیاه قره داغ به کمک ريپر امکان.قرار گیرد
استقرار و رشد بهتری پیدا میکند لذا با توجه
 گرم) در5450( به میزان تولید علوفه باال

.)1(  درصد افزايش داد541 تا
لذا با توجه به نتايج حاصله میتوان گفت که
گونه گیاهی اشنان به دلیل شرايط فیزيولوژی
 قابلیت کشت و استقرار،خاص در اندام ريشه

اولويت دوم و گیاه قیچ در مقام سوم قرار
.میگیرد

.در محل اجرای طرح را بدون انجام ريپر دارد
 گرم علوفه بازای هر978 اين گیاه با تولید
بوته در بین دو گونه ديگر از جايگاه دوم
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