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 چکیذُ

آسهایطی در ایستگاُ  .Opuntia ficus indica Lتِ هٌظَر ارسیاتی لاتلیت وطت واوتَس علَفِ ای تا ًام علوی

در ایي تحمیك تیوارّای هختلف آتیاری . هْزاى اًجام گزفتتحمیماتی هزوش تحمیمات وطاٍرسی استاى ایالم ٍالع در ضْزستاى 

در سِ تىزار تز رٍی تزخی خصَصیات سراعی ایي گیاُ ( رٍس یىثار اس اٍل خزداد ها30ُرٍس یىثار ٍ  15رٍس یىثار، 7دین،)

پس اس تیوار . دادًذ اختالف هعٌی داری را ًطاىًتایج ًطاى داد وِ تیوارّای آتیاری در اوثز صفات . هَرد آسهایص لزار گزفت

تي در  67/3تي در ّىتار ٍ  16/35رٍس تْتزیي عولىزد تز ٍ خطه را تِ تزتیة تِ هیشاى  15آتیاری ًزهال، آتیاری پس اس 

ًاهٌاسة تَدى ساختواى ٍ تافت خان هحل آسهایص،  تا تَجِ تِ ضعیف ٍ .د اختصاظ دادّىتار تیطتزیي عولىزد را تِ خَ

 تِ ایي گیاُ تا دیذ ٍیژُ ای جْت واضت در هٌاطك ون تاسدُ ًگزیست رٍس یىثار هی تَاى 15تِ طَر لطع تا آتیاری 
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 هقذهِ

ٌاتْی تیي واوتَس ّای علَفِ ای تا داضتي وارایی تاال ًسثت تِ گزاس ّا ٍ لگَم ّا در تثذیل آب تِ هادُ خطه، تَلیذ هت

علَفِ، هیَُ ٍ سایز فزاٍردُ ّای هفیذ وِ ارسش التصادی تاالیی دارًذ ٍ ًیش دارا تَدى هیاًگیي عولىزد تاال، تِ طَریىِ در 

هحصَلی هٌاسة تي در ّىتار تَاًایی تَلیذ داضتِ، هی تَاًٌذ  100هیلیوتز تارًذگی تا  400ٍ در  20، 150هٌاطمی تا تارًذگی 

ٍ در  (Nefzaoui and salam,2001)ّىتار   400000اس ایي رٍ در تزسیل اس .  تاسدُ تاضذتزای وطت در هٌاطك ون 

 Domingues,1993;Dos santos and de)تا یه هیلیَى ّىتار   700000اس( تًَس، الجشایز ٍ هَرٍوَ)آفزیمای ضوالی 

Albuquerque,2001) خطىسالی یىی اس طزفی  . تِ وطت واوتَس تِ هٌظَر تاهیي علَفِ اختصاظ دادُ ضذُ است

 ًیش ٍ ضذیذی درایي هٌاطك هعوَال خطىسالی ّا .ب ٍَّای خطه استآاسخصَصیات عادی ٍطثیعی سهیي ّای تایز ٍ

پایاى اّلی تلف  سیادی اس احطام ٍ چْار سهاى خطىسالی تِ علت واّص علَفِ تعذاد در .خطىسالی ّای فصلی رخ هی دّذ

اس ٍیژگی ّای تارس واوتَس علَفِ ای هیتَاى لاتلیت تاالی  .ت سیادی ٍارد هی ضَدخسار تِ هحصَالت لثٌیاتی ًیش ضذُ ٍ

تَاًایی فَق العادُ تَلیذ هادُ خطه تا ویفیت تاال در هٌاطمی وِ اس  (Nobel,1991 ,1994 ) تثذیل آب تِ هادُ خطه  
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 . تزضوزد  (Felker and paterson, 2006))ًظز آب تا هحذٍدیت هَاجِ ّستٌذ

 

 

 :ٍ رٍشْب هَاد

رٍس  7دین، )در ایي تحمیك تیوارّای هختلف آتیاری  .اجزا گزدیذ 1389 در سال هْزاى طزح هذوَر در ایستگاُ تحمیماتی 

در لالة طزح تلَوْای واهل تصادفی در سِ تىزار تز رٍی تزخی ( رٍس یىثار اس اٍل خزداد ها30ُرٍس یىثار ٍ  15یىثار، 

،  تِ (اس اٍل خزداد هاُ)پس اس واضت تا سهاى اعوال تیوارّای آتیاری ..هایص لزار گزفتخصَصیات سراعی ایي گیاُ هَرد آس

تا تَجِ تِ جذیذ تَدى طزح، در طَل دٍرُ رضذ ٍ ًوَ گیاُ سهاى دلیك ظَْر اًذام ّای .  ّیچ ٍجِ آتیاری صَرت ًگزفت

یه هاُ یه تار طَل ٍ عزض پذّا اًذاسُ َّایی جذیذ ٍ هیَُ ثثت ٍ تزای دستیاتی تِ سزعت ٍ رًٍذ رضذ، تِ فاصلِ ّز 

تزای تجشیِ ٍ .در هزحلِ تزداضت ًیش تِ هٌظَر تزآٍرد هیشاى عولىزد تز ٍ خطه علَفِ ًوًَِ گیزی اًجام ضذ. گیزی ضذ

جْت همایسِ هیاًگیي صفات هَرد ًظز ًیش اس آسهَى چٌذ . استفادُ ضذ MSTATC تحلیل آهاری دادُ ّا اس تزًاهِ آهاری

 .داًىي استفادُ ضذ داهٌِ ای 

 

 ًتبیج

تا تَجِ تِ جذٍل تجشیِ ٍاریاًس دادُ ّا، اثزات دٍرآتیاری تزرٍی صفات اًذاسُ گیزی ضذُ درسطح احتوال یه درصذ هعٌی 

تي در ّىتار  65/1ٍ  67/3، 12/6رٍس یىثار تِ تزتیة دارای عولىزد خطه  30ٍ  15، 7تیوار آتیاری (. 2جذٍل )دار تَد

لزار گزفتٌذ ٍ  b  ٍcرٍس یىثار در گزٍُ  30ٍ  15، لزار گزفت ٍ تیوارّای aرٍس یىثار در گزٍُ  7تیاری تَدًذ ٍ تیوار آ

رٍس یىثار تِ تزتیة دارای عولىزد  30ٍ  15، 7اس ًظز عولىزد تز، تیوار آتیاری (. 1ضىل )جای گزفت dتیوار دین درگزٍُ 

جای  dجای گزفتٌذ، ٍ تیوار دین درگزٍُ  a ،b  ٍcٍّْای تي در ّىتار تَدًذ ٍ در گز 11/16ٍ  16/35، 88/64ّای 

عذد در  73/15رٍس یىثار تا هیاًگیي  7صفت تعذاد پذ تزرٍی پذ هادری، تیطتزیي تعذاد پذ در تیوار آتیاری (. 1ضىل )گزفت

رٍس یىثار تفاٍت هعٌی  30رٍس یىثار در ردُ دٍم لزار گزفت وِ ایي تیوار تا تیوار  15جای گزفت، پس اس آى تیوار  aگزٍُ 

جای  cلزار گزفتٌذ ٍ ووتزیي تعذاد درتیوار دین تِ هیشاى صفز تِ دست آهذ ٍ در گزٍُ  bداری ًذاضت ٍ ّز دٍ در گزٍُ 

رٍس یىثار تِ تزتیة دارای هیاًگیي ّای  7ٍ  30، 15ّز پذ، تیوار آتیاری در صفت تعذاد پذ جذیذ تز رٍی (. 1ضىل )گزفت 

جای گزفتٌذ، ٍ ووتزیي تعذاد در تیوار دین تِ تعذاد صفز عذد تِ دست آهذٍ در  aعذد تَدًذ ٍ درگزٍُ  11/2ٍ  5/2، 83/2

ساًتیوتز تِ دست آهذ ٍ  49/22رٍس یىثار تا هیاًگیي  7تیطتزیي طَل پذ در تیوار آتیاری (.  1ضىل)جای گزفت bگزٍُ 

تیي تیوارّای . ساًتیوتز اختالف هعٌی داری را ًطاى ًذاد 48/20رٍس یىثار تا هیاًگیي  15جای گزفت ٍ تا تیوار  aدرگزٍُ 

تِ دست ( تِ دلیل ًاتَدی واهل پذّا)رٍس یىثار ًیش اختالف هعٌی داری هطاّذُ ًطذ ٍ ووتزیي تعذاد در تیوار دین  30ٍ  15

رٍس یىثار تِ تزتیة دارای هیاًگیي ّای  30ٍ  15، 7اس ًظز عزض پذ، تیوار آتیاری (.  1ضىل)جای گزفت cٍ در گزٍُ آهذ 

ضىل )جای گزفت dجای گزفتٌذ، ٍ تیوار دین درگزٍُ  a ،b  ٍcساًتیوتز تَدًذ ٍ در گزٍّْای  20/16ٍ  95/17، 08/20

 (.1ضوارُ 
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در سطح  * ، ** ٍns عٌی دار تَدى تزتیة ه

هعٌی دار  درصذ ٍ عذم  1درصذ،  5احتوال 

 تَدى را ًطاى هی دّذ

صفبت  هیبًگیي هربعبت : – 1جذٍل 

هَرد بررسی در کبکتَس علَفِ  ای

 عولکرد خشک عولکرد تر عرض پذ طَل پذ ٍی پذپذ ر پذ رٍی پذ هبدری df هٌببع تغییر

 28/0 162/3 146/0 009/1 073/0 726/0 2 بلَک

 999/17** 63/2297** 492/110** 349/309** 435/2** 95/119** 3 آبیبری

 069/0 967/6 163/0 755/0 117/0 859/0 6 اشتببُ

CV  60/12 82/18 55/5 29/4 03/9 94/8 

   

a a 

b 
a 

a 
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 ًوَدار هقبیسِ تیوبرّبی هختلف آبیبری از ًظر صفبت اًذازُ گیری شذُ -1شکل 

 
  

c b 
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Abstract 

In order evaluate the planting capacity of forage Cactus or Opuntia Ficus indica, a test has 

been performed in Research Station of Agricultural Research Centre of Ilam Province placed 

in Mehran. In this research the different irrigation treatments  have been studied in three 

replications for some of the agricultural features of this plant( 7 days once, 15 days once, 30 

days once from beginning of Khordad). The results suggested that the irrigation treatment 

exposed a significant difference in the most features, in a manner which the best treatment 

was the normal irrigation treatment 7 days once for all features,. After normal irrigation and 

the irrigation in 15 days once allocate the best performance of wet and dry irrigation 

treatment; in the second year respectively 35.16 tones per hectare and 3.67 tones per hectare. 

Due to the weak and insufficient structure and tissue of the studied soil, we certainly can gain 

a overstated performance in 15 days once irrigation in this study. 

Key words: forage Cactus -irrigation- dry yield - wet yield 
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