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Abs tract
Acacia salicina Lindl is native to Australia. Features such as high forage production, as well as abundant flower pro-
duction have made this evergreen species a valuable and versatile plant for planting on the edge of agricultural lands. 
This study was performed with three treatments to study and determine the amount of irrigation on the establishment 
and growth of this species in Semnan province with three replications in a randomized complete block design at 
Semnan Natural Resources Research Station. Fourteen acacia seedlings were planted in each replicate. In the third 
year, the percentage of survival and fresh weight (aerial biomass) of trees were recorded. The results showed that the 
highest weight growth (6271 g per rootstock) was related to treatment 3 (weekly irrigation), showing about a five-time 
increase compared to the control treatment (1223 g per rootstock). Treatment 2 (every two weeks irrigation) with 2569 
g per base was in the next place. Also, biomass production in treatment 3 (weekly irrigation) was estimated at 62 tons 
per hectare. The leaf dry matter was 44%, therefor dry (aerial) forage in treatment 3 (weekly irrigation) was 26772 kg/
ha, and in treatment 2 (biweekly irrigation) was estimated at 10967 kg/ha. The results also showed that the survival 
rate of treatment 3 (weekly irrigation) was 63%, treatment 2 (every two weeks) was 50.5%, and treatment 1 (control) 
was 15%. The survival rate of weekly, once every two weeks, and control (without irrigation) were 63%, 50.5%, and 
15%, respectively. According to the results, if water consumption is not limited, treatment 2 (every two weeks irrigation) 
was proposed to produce forage of this species.
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Evaluation of number and frequency of irrigation on establishment and forage 
production of Acacia salicina Lindl in climatic conditions of Semnan province
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چکیده
آکاسیا برگ بیدی .Acacia salicina Lindl  بومي استرالیا است. ویژگی هایی مانند تولید علوفه زیاد، همچنین تولید گل فراوان سبب شده 
است تا این گونه همیشه سبز به عنوان گیاهی ارزشمند و چندمنظوره برای کاشت در حاشیه اراضی کشاورزی پیشنهاد شود. به منظور بررسی 
و تعیین میزان آبیاری بر استقرار و رویش این گونه در استان سمنان، این پژوهش با سه تیمار شامل: تیمار 1 )شاهد دو سال اول آبیاری 
هر 10 روز یک بار و از سال سوم بدون آبیاری(، تیمار 2 )دو سال اول آبیاری هر 10 روز یک بار و از سال سوم آبیاری دو هفته یک بار( 
و تیمار 3 )دو سال اول آبیاری هر 10 روز یک بار و از سال سوم آبیاری هفته ای یک بار( و هر تیمار با سه تکرار در قالب مدل آماری 
بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سمنان اجرا شد. در هر تکرار، 40 اصله نهال آکاسیا کاشته شد. در سال سوم 
از درصد زنده ماني و وزن تر )بیوماس هوایی( درختان آماربرداري شد. نتایج نشان داد، بیشترین رشد وزنی با 6271 گرم در هر پایه 
مربوط به تیمار 3 )آبیاری هفتگی( بود که در مقایسه با تیمار شاهد با وزنی معادل 1223 گرم در هر پایه، حدود 5 برابر افزایش نشان 
داد. تیمار 2 )آبیاری دو هفته یک بار( با 2569 گرم در هر پایه در جایگاه بعدی قرار گرفت. همچنین تولید بیوماس در تیمار 3 )آبیاری 
هفتگی( معادل 62 تن در هکتار برآورد شد. میزان ماده خشک شاخ و برگ معادل 44درصد بود، بنابراین علوفه خشک )هوایی( در تیمار 
3 )آبیاری هفتگی( برابر 26772 کیلوگرم در هکتار و در تیمار 2 )آبیاری دو هفته یک بار( برابر 10967 کیلوگرم در هکتار برآورد شد. 
همچنین نتایج نشان داد، درصد زنده مانی تیمار 3 )آبیاری هفتگی( 63 درصد، تیمار 2 )آبیاری دو هفته یک بار( 50/5 درصد و تیمار 1 
)شاهد( 15 درصد بود. با توجه به نتایج، در صورت عدم محدودیت مصرف آب، تیمار 2 )آبیاری دو هفته یک بار( برای تولید علوفه در 

این گونه پیشنهاد می شود. 
واژه های کلیدی: آکاسیا برگ بیدی، علوفه، آبیاری، سازگاری
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مقدمه

از  یکی  لگومینوز  تیره 
تیره های گیاهی  بزرگ ترین 

رده  در  بزرگی  از نظر  و  است 
در  رد.  دا ر  قرا همیت  ا سوم 

نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری 
گونه های غالب، بیشتر از تیره لگومینوز 

هستند و شرایط کم آبی را به خوبی تحمل 
اکثر  در  محلی  مردمان  برای  و  می کنند 
کشورها اهمیت فراوان دارند. توانایی اکثر 
لگومینوزها در تثبیت ازت اتمسفری، یک 
خاصیت باارزش است که رشد لگوم ها را در 
خاک های با حاصلخیزی کم میسر می کند. این 
تیره شامل 430 جنس و 1300 گونه است 
)کنشلو، 1394(. اختصاصاتی که در این تیره 
مشاهده می شود ثابت نیست و برحسب جنس 
)ثابتي، 1373(.  متغیر است  گیاهی  و گونه 
مهم ترین جنس های  از  یکی  آکاسیا  جنس 
تا  به شکل درختچه  تیره است. معمواًل  این 
درخت دائمي، همیشه  سبز، بیشتر مقاوم  به  باد 
و خشکی است که  ارتفاع  آن به 12-6 متر و 
قطر تاج آن به 6-3 متر مي رسد. برخی از 
گونه های آکاسیا در برابر شوری خاک نیز مقاوم 
 Acacia salicina هستند. آکاسیا برگ بیدي
بومي استرالیا است و در سرتاسر استرالیا بین 
عرض هاي جغرافیایي 37-19 درجه جنوبي 
به استثنای تاسماني و غرب استرالیا گسترش 
دارد. این آکاسیا به عنوان یک گونه سازگار در 
شمال آفریقا )مراکش، الجزایر، تانزانیا، لیبي و 
نواحي  تونس،  نگو، جنوب  مصر(، صحراي 
مرکزي عربستان سعودي و کشورهاي حاشیه 
خلیج فارس برای احداث بادشکن، تولید علوفه، 
کناري  فرسایش  کنترل  تپه هاي شني،  تثبیت 
رودخانه ها و فضاي سبز کاشته شده است. در 
ایران در استان هاي خوزستان، بوشهر، جنوب 
ایرانشهر، سراوان،  فارس، هرمزگان، چابهار، 
زابل، جزایر خلیج فارس، بم، جیرفت، طبس و 
شهرهاي کاشان، قم، سمنان و گرمسار به عنوان 
یک درخت سایه دار در فضاي سبز، همچنین 
محافظ خاک و تولیدکننده علوفه کاشته شده 

است )کنشلو، 1394(.
همچنین  علوفه ای،  ارزش  به دلیل  گونه  این 
توانایی در تثبیت تپه های شنی، کنترل فرسایش 

حاشیه رودخانه ها و در شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان 
 Doran( گونه ای مناسب به عنوان بادشکن  کاشته می شود

.)& Turnbull, 1997
این گیاه نسبت به یخ بندان، بردباري متوسط دارد و 
قادر است یخ بندان هاي با شدت کم )حداکثر تا 2- 
درجه سانتی گراد( را تا 12 روز تحمل کند. نسبت 
به خصوصیات خاک حساسیت چنداني ندارد و 
در همه  گونه  اراضي ، حتي خاک هاي  شور و قلیا، 
شني سبک، رسي  سنگین، گچي  وآهکي  به راحتی  
رشد می کند و قادر به  تجدید حیات  است. این گیاه  
در خاک های  شور و قلیایي اهواز و در اراضي 
مرطوب حاشیه رودخانه دزفول با استفاده از 
آبیاري و در استان  بوشهر در اراضي  سبک  و 
شني با میانگین بارندگي 250 میلي متر همراه 
 با دیگر گونه هاي  آکاسیا به صورت دیم کاشته  
شده  که در تمامي  مناطق از شادابي  و سرسبزي 
 خوبي  برخوردار است )کنشلو، 1394(. چوب 
آن جهت ساخت کابینت، مبل و صندلي ، ابزار 
کشاورزي، صنایع  کاغذسازي ، تخته  خرده  چوب  

و سوخت کاربرد دارد )کنشلو، 1394(.
در تحقیقی که توسط بور و همکاران )1399( 
آبیاری در چهار سطح  اثر عامل  انجام شد، 
)شامل آبیاری هفته ای یک بار، دو هفته یک بار، 
سه هفته یک بار و چهار هفته یک بار( بر 10 
گونه پهن برگ جنگل کاری شده در 3 تکرار 
آزمایش شد. نتایج بررسی اثر آبیاری بر صفات 
مرفولوژیک گونه های پهن برگ جنگل کاری شده 
نشان داد، از بین گونه های موردنظر در تیمار 
تیمار  )مناسب ترین  هفته  در  آبیاری یک بار 
زیتون تلخ   ،)Morus alba( توت  آبیاری( 
 Robinia( اقاقیا   ،)Melia azedarach(
 Elaegnus( سنجد  و   )pseudoacacia
angustifolia( مناسب ترین گونه برای کاشت 

در مناطق خشک محسوب می شوند.
 طبق مطالعات Ventura و همکاران )2004( 
میزان پروتئین خام 10/3 الی 14/3 گرم به ازای 
هر کیلوگرم سرشاخه و برگ است. میزان کلسیم 
25/1 گرم در کیلوگرم ماده خشک باالترین 
حد قرار دارد. میانگین فسفر 1/5 الی 2/8 گرم 
به ازای هر کیلوگرم ماده خشک، میانگین تانن 
برای این گونه 0/24 گرم به ازای یک کیلوگرم 
ماده خشک، میزان ماده آلی قابل جذب )هضم( 
33/5، پروتئین قابل جذب 30/4 و نسبت ماده 
این گونه  برای  قابل هضم 37/4 درصد  آلی 

یونجه حدود  پروتئین خام  است، درحالی که 
17درصد است.

 مواد و روش ها
منطقه موردمطالعه در 8 کیلومتري شرق شهر 
سمنان در مسیر جنوبي جاده تهران– مشهد واقع 
شده است. ارتفاع منطقه از سطح دریا 1115 
متر است. موقعیت محل اجراي تحقیق در شکل 
بلندمدت  بارش  میانگین  ارائه  شده است.   1
ایستگاه هواشناسی سینوپتیک سمنان، 144/4 
میلی متر است که البته طی سال های اجرای طرح 
)سال های 95 تا 98( به حدود 100 میلی متر 
بلندمدت  رسیده است. میزان متوسط دما در 
18/6 درجه سانتی گراد و میزان تبخیر بلندمدت 
نیز 2323/8 میلی متر برآورد شده است. میانگین 
این  تعداد روزهای یخ بندان طی دهه 90 در 
ایستگاه، 36 روز برآورد شده است که با توجه 
به حساسیت آکاسیا به درجه حرارت های زیر 
صفر، نشان دهنده شرایط نامناسب اقلیمی برای 

استقرار این گیاه است )شکل 2(.

 روش تحقیق
 بذر موردنیاز از استان خوزستان تأمین شد. 
برای شکستن خواب بذر، ابتدا بذرها، به مدت 
یک ساعت در دمای حدود 45 درجه سانتی گراد 
گذاشته و سپس به مدت 24 ساعت در دمای 
معمولی در آب خیسانده  شدند. این روش برای 
شکستن خواب بذر قبل از کاشت، قابل  اجرا و 

ضروری است )مصدق، 1378(.
گلدان  در  آماده سازی،  از  پس  بذرها   
پالستیکی کاشته و در محیط گلخانه پرورش 
داده شدند )شکل 5(. پس از رشد اولیه، ضمن 
نهال های گلدانی  آماده سازی زمین موردنظر، 
براساس مدل آماری پیش بینی  شده و در قالب 
بلوک هاي تصادفي با سه تیمار و هر تیمار با 
3 تکرار و در هر تکرار، تعداد 40 اصله کاشته 

شد )شکل 6(. تیمارها عبارت بودند از:
تیمار 1 شاهد، شامل دو سال اول آبیاری 

و از سال سوم بدون آبیاری
تیمار 2، شامل دو سال اول آبیاری و از سال 

سوم هر دو هفته یک نوبت آبیاری
تیمار 3، شامل دو سال اول آبیاری و از 

سال سوم هفته ای یک نوبت آبیاری
بنابراین، همه تیمارها در دو سال اول بعد 
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شکل 1- محل اجراي پروژه در ايستگاه تحقيقات منابع طبيعي سمنان

شکل 2- نمودار آمبروترميک ايستگاه سينوپتيک سمنان طی دوره آماری سال 96-97

از کاشت نهال، به طور منظم با میانگین هر 10 
روز یک بار آبیاری شدند. طی سال اول نهال ها 
رشد مناسبی داشتند )شکل های 7، 8 و 9(. 
سال سوم و در انتهای فصل رشد )شکل 10( 
از صفت زنده ماني و رشد شامل وزن مرطوب 
)بیوماس هوایی( آماربرداري شد. برای ارزیابی 
وزن تر، شاخه های آکاسیا از سطح خاک برش 
داده  شدند و سپس توزین برحسب گرم انجام 
شد)شکل های 11 و 12(. تجزیه وتحلیل آماری 

با نرم افزار SPSS انجام شد.

 نتايج
از جدول  نتیجه حاصل  زنده ماني:  - صفت 
تجزیه واریانس نشان داد، بین تیمارهای مختلف 
در سطح یک درصد تفاوت معنی داری وجود 
دارد )جدول 1(، یعنی تعداد دفعات آبیاری بر 
زنده مانی و استقرار نهال آکاسیا اثر معنی داری 
داشت. به طور متوسط درصد زنده مانی تیمار 
از سال سوم  و  آبیاری  اول  )دو سال  شاهد 
دو  آبیاری  تیمار  15 درصد،  آبیاری(  بدون 

هفته یک بار 50/5 درصد و تیمار آبیاری 
هفتگی 63 درصد برآورد شد.

نتایج حاصل  - وزن تر )بیوماس هوایی(: 
بین  داد،  نشان  واریانس  تجزیه  از جدول 
درصد  یک  سطح  در  مختلف  تیمارهای 
اختالف معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، 
بر  معنی داری  به طور  آبیاری  دفعات  تعداد 
افزایش وزن تر بیوماس اثر دارد )جدول 1 

و شکل 3(.
سرمازدگی  دچار  هوایی  قسمت  سال  هر 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 104

جدول 1- جدول تجزیه واریانس زنده مانی و وزن تر بیوماس هوایی آکاسیا

MS وزن تر بیوماس هواییMS  درصد زنده مانیدرجه آزاديمنبع تغییرات

**42/821**267/1832تیمار

ns61/1 ns 261/2تکرار

444/5408/74اشتباه

9کل

**    معنی دار در سطح احتمال یک درصد

شکل 4- وزن تر )بیوماس هوایی( با سه تیمار مختلفشکل 3- درصد زنده مانی آکاسیا طی سه سال با سه تیمار مختلف

شکل 6- کشت در عرصه آزمایشی )سال اول 1395(شکل 5- تولید نهال آکاسیا در گلخانه )دو ماه پس از کشت بذر(
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شکل 8- عرصه آزمایشی )سال اول، اواسط فصل رویشی(شکل 7- عرصه آزمایشی )سال اول، اوایل فصل رویشی(

شکل 10- عرصه آزمایشی )سال سوم، اواخر فصل رویشی(شکل 9- عرصه آزمایشی )سال اول، اواخر فصل رویشی(

شکل 12- عرصه آزمایشی )برش و توزین شاخ و برگ(شکل 11- عرصه آزمایشی )برش و توزین شاخ و برگ(
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به اینکه مناطق فالت مرکزی ایران از نظر مدت 
 زمان تابش خورشیدی و تأمین نور، موقعیت 
ممتاز و مناسبی دارد، می تواند طی فصل رشد  از 
حداکثر نور برای غذاسازی استفاده کند، درنتیجه 
از نظر تولید، توجیه اقتصادی باالیی دارد. نتایج 
تحقیقات نشان داد، پس از ده سال اجراي طرح، 
ارتفاع 6 متر،   میانگین  A. Salicina دارای 
قطری حدود 10 سانتی متر و زنده مانی باالی 

90 درصد است )مرتضوي جهرمي، 1389(.

 پیشنهادات

 با توجه به فرم درختی و درختچه ای بودن این 
گیاه، تولید زی توده )بیوماس( آن اغلب زیاد 
است. همچنین، میزان پروتئین خام آن بین 10/3 
تا 14/3 درصد و میزان کلسیم آن حدود 25/1 
گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک است که 
در باالترین حد قرار دارد. میانگین فسفر 1/5 
الی 2/8 گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک 
و میانگین تانن 0/24 گرم به ازای هر کیلوگرم 
ماده خشک، میزان ماده آلی قابل جذب )هضم( 
33/5 درصد، پروتئین قابل جذب 30/4 درصد 
و ماده آلی قابل هضم 37/4 درصد برآورد شده 
است، بنابراین می توان گفت علوفه تولیدی این 
گونه از کیفیت باالیی برخوردار است. با توجه 
برای  برنامه ریزی  با  پتانسیل مناسب،  این  به 
توسعه کاشت این گونه و کافی بودن آب، می توان 
جهش قابل توجهی را در تولید علوفه در بخش 
کشاورزی به وجود آورد. با استفاده از این گونه 
مهم در احداث بادشکن، همچنین کاشت آن در 
حاشیه اراضی کشاورزی، عالوه بر ایجاد فضای 
سبز، می توان علوفه مرغوبی را نیز تولید کرد. 

می شود و در سال بعد، جست ها از سطح 
خاک شروع به جوانه زدن و رشد می کنند، 
بنابراین، ارتفاع گیاه قابل اندازه گیری نبود 
و در انتهای فصل رشد، بیوماس هوایی 
تمامی شاخ و برگ  درختچه ها قطع و 

توزین شد.
وزن تر بیوماس در تیمار شاهد )بدون آبیاری( 
1223 گرم، در تیمار آبیاری دو هفته یک بار 
2569 گرم و در تیمار آبیاری هفتگی 6271 گرم 
اندازه گیری شد. در برآورد مقدماتی و بدون در 
نظر گرفتن تراکم و فاصله کشت، طی سال سوم 
حدود 7-6 کیلوگرم علوفه تر در مترمربع است 
)60 تا 70 تن در هکتار( )جدول 1 و شکل 4(.
با توجه به اینکه درصد ماده خشک شاخ و برگ 
علوفه  بنابراین  بود،  درصد   44/62 معادل 
خشک )هوایی( در تیمار 3 )آبیاری هفتگی( 
برابر 26772 کیلوگرم در هکتار و در تیمار 2 
)آبیاری دو هفته یک بار( برابر 10967 کیلوگرم 

در هکتار برآورد شد.

 بحث و نتیجه گیری
تحلیل نتایج به دست آمده نشان داد، با افزایش 
درصد  افزایش  آبیاری، عالوه بر  دور  تعداد 
استقرار، میزان تاج پوشش و بیوماس گیاه نیز 
افزایش می یابد. این نتیجه با سایر نتایج تحقیقاتی 
که در زمینه گونه های دیگر در عرصه جنگلی و 
مرتعی انجام شده است، همخوانی دارد )راد و 
همکاران،1399؛ توسلیان و همکاران، 1389؛ 
بور و همکاران، 1399؛ قربانیان و همکاران، 
1391(. براساس بررسی منابع موجود، تاکنون 
سابقه ای از کاشت و آبیاری این گونه در مناطق 
خشک و نیمه خشک و با درجه حرارت زیر صفر 
در فصول سرد، یافت نشد، بنابراین، نتایج این 
مطالعه با سایر تحقیقات انجام شده در مناطق 
هم جوار، مقایسه شد. از این گونه درختی عالوه بر 
استفاده در فضای سبز شهری و جنگل کاری در 
مناطق مستعد، به عنوان علوفه هم استفاده می شود. 
نفوذ ریشه آن در خاک های  همچنین، عمق 
مناطق گرمسیری و مناسب رشد گیاه زیاد است، 
به طوری که از حداکثر رطوبت موجود در خاک 
استفاده می کند. همچنین، با توجه به نفوذ عمقی 
ریشه، از افق های مختلف خاک، عناصر و مواد 

غذایی آن حداکثر استفاده را می کند.
 این درخت گونه ای نورپسند است و با توجه 

با توجه به مقاومت خوب این گونه در برابر 
تنش های شوری و خشکی، استفاده از آن در 
اراضی زراعی و کشاورزی کم بازده، یا کشت 
دیم در اراضی شور، مرطوب و بیابانی، که در 
حال حاضر تولید ندارند، می تواند مفید باشد، 
البته که نیازمند بررسی و تحقیقات میدانی است.
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با   
دور  تعداد  افزایش 

افزایش  عالوه بر  آبیاری، 
درصد استقرار، میزان تاج پوشش 

و بیوماس گیاه نیز افزایش می یابد. 
این نتیجه با سایر نتایج تحقیقاتی که 
در زمینه گونه های دیگر در عرصه 
جنگلی و مرتعی انجام شده است، 

همخوانی دارد.


