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ABSTRACT
Fodder plants are the most important crops in the world, because these plants provide fodder for millions of
livestock in the world, which in turn feeds millions of people. In order to evaluate the effect of drought stress
on some agronomic traits and forage palatability of cuctus, an experiment was carried out on the basis of a
randomized complete block design consisted of four treatments; the supply of water based on 56, 24, 15 and
zero percent of the plant dry matter (rain-fed farming condition) with three replications in Research farm of
Dasht-e-Zahab (2017-2018). The results showed that there is not a significant difference between the drought
stress (23.34 and 18.28, respectively) and normal irrigation (23.17 and 20.18, respectively) in terms of length
and width of pad in moderate drought. The maximum fresh yield was obtained in years of 2017 (65.46 t.ha -1)
and 2018 (64.88 t.ha-1) in the no-stress treatment. The fresh yield was 60.04 t.ha-1 in the moderate-stress
treatment. Also, the maximum dry yield was obtained in the first year of no-stress treatment which did not have
a significant difference with the moderate-stress treatment. The ratio of elements concentration in the young
pads to the 1- and 2-year pads were respectively 33.43 and 23.4 percent for P, 0.14 and 21.48 percent for K,
2.47 and 21.55 percent for Ca and 66.01 for Na. The results showed that the deficit irrigation increased nutrition
accumulation and forage palatability of the crop. Also, dry and wet forage showed a positive significant
correlation with the length and width of pad and forage palatability. Therefore, it is possible to achieve similar
forage with normal irrigation treatment by applying moderate drought stress. Cactus pear with its high
efficiency in converting water to dry matter, produces significant forage and helps to revive vegetation in
drought conditions.
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اثر شرايط رطوبتي خاک بر برخي صفات کمي و خوشخوراکي کاکتوس علوفهای ()Opuntia ficus indica L.
در منطقه دشت ذهاب
3

سعيد شرفي ،*1محمد جواد نحوینيا ، 2احسان محمدی

 .1گروه علوم و مهندسی محیطزیست ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
 .2گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
 .3گروه مهندسی آب ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/6/23 :تاریخ بازنگری -1399/5/7 :تاریخ تصویب)1399/5/8 :

چکيده
گیاهان علوفهای از مهمترین گیاهان زراعی زیر کشت در جهان بهشمار میآیند ،زیرا این گیاهان علوفه میلیونها دام را در
جهان تأمین مینمایند که این دامها نیز به نوبه خود غذای میلیونها انسان هستند .بهمنظور ارزیابی تأثیر سطوح تنش
خشکی بر برخی صفات زراعی و خوشخوراکی کاکتوس علوفهای ،آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دشت ذهاب در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی شامل؛ چهار تیمار تامین آب به میزان  15 ،24 ،56درصد وزن خشک گیاه و شرایط دیم با سه
تکرار در دو سال  1396و  1397اجرا شد .نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی در هر دو سال آزمایش بر میزان کاهش
طول و عرض پد در تیمار تنش متوسط (بهترتیب  23/34و  18/28میلیمتر) در مقایسه با تیمار آبیاری نرمال (بهترتیب
 23/17و  20/18میلیمتر) از نظر آماری معنیداری نشد .بیشترین علوفهتر در تیمار بدون تنش در هر دو سال آزمایش
حاصل شد (بهترتیب  65/46و  64/88تن در هکتار) و این در حالی بود که در تیمار تنش متوسط نیز  60/04تن علوفهتر
در هکتار تولید شده بود .بیشترین وزن علوفه خشک نیز در تیمار بدون تنش در سال اول آزمایش حاصل شد ،که با تیمار
تنش متوسط اختالف معنی داری نداشت .نسبت غلظت عناصر در پدهای جوان به پدهای یکساله و دوساله برای عناصر
فسفر  23/4و  33/43درصد ،برای پتاسیم  0/14و  21/48درصد ،برای کلسیم  2/47و  21/55درصد و برای سدیم 66/01
درصد بود .نتایج نشان داد که کمآبیاری باعث افزایش تجمع عناصر و خوشخوراکی علوفه شد .همچنین ،علوفه خشک و
علوفه تر همبستگی مثبت و معنیداری با طول و عرض پد ،و ميزان خوشخوراكی نشان دادند .بنابراین ،میتوان با اعمال تنش
خشکی متوسط ،به علوفه مشابه با تیمار آبیاری نرمال دست یافت .کاکتوس علوفهای با داشتن کارایی باال در تبدیل آب به
ماده خشک ،علوفه قابل توجهی را تولید کرده و به احیای پوششهای گیاهی سازگار با شرایط کمآبی کمک زیادی میکند.
واژههای کليدی :پد جدید ،تنش خشکی ،تولید علوفه ،مواد مغذی ،نیاز آبی.

مقدمه
اگرچه آب فراوانترین ترکیب کرهزمین به حساب میآید و در
تمام واکنشهای شیمیایی اهمیتی حیاتی دارد ،اما کمبود آن
مهمترین عامل محدودکننده عملکرد محصوالت کشاورزی در
سراسر جهان بهشمار میرود .در نواحی خشک و کم آب مانند
ایران ،گذشته از اینکه آبهای موجود برای کشاورزی کافی نیست؛
راندمان مصرف آب واقعی پایین بوده و از مقدار آب آبیاری قبل
از اینکه در اختیار گیاه قرار گیرد ،بخش قابل توجهی به نحوی از
بین میرود ( .)Naiemi et al., 2018در کشور ما از یکسو بهره-
وری آب پایین بوده و از سوی دیگر پراکندگی نزوالت در ایران
(مناطق خشک و نیمه خشک) اغلب منطبق با نیازهای زراعی
نبوده و عمده محصوالت دچار تنشهای خشکی ممتد و یا موقت

میشوند ،لذا بایستی با یک مدیریت مطلوب امکان استفاده بهینه
از منابع آب مناطق نیمهخشک را میسر نموده و به سطح زیر
کشت و بازدهی این مناطق افزود .تنش خشکی و زمان نامناسب
آبیاری بر بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک گیاه مانند فتوسنتز،
انتقال مواد ذخیرهای و فتوسنتزی به دانه ،تجمع و انتقال مواد
غذایی در گیاه تأثیر دارد (.)Najafi Babadi et al., 2018
کاکتوس علوفهای ،1گیاهی است چند ساله و گوشتی که
در آب و هوای گرم و خشک از جمله مناطق گرمسیری جنوب و
جنوب غربی ایران با استفاده از حداقل رطوبت خاک قابلیت رشد
و نمو دارد و علوفه قابل مالحظهای ( 35تن در هکتار) را تولید
میکند و میتواند تحولی در مراتع تخریب شده مناطق گرمسیری
کشور بوجود آورد ( .)Sharafi et al., 2012کاکتوس علوفهای یک
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گونه چند منظوره بوده که عالوه بر علوفه ،میوههای بسیار شیرین
و مقوی دارد و در برخی کشورها ،بازار خوبی را به خود اختصاص
داده است ( .)Ramos et al., 2013; Ciriminna et al., 2017این
گیاه را میتوان در عرضهای جغرافیایی  25-45درجه در دو
نیمکره شمالی و جنوبی که زمستانهای مالیم و تابستانهای گرم
و خشک دارند ،کشت نمود .انتظار میرود که در این مناطق
تشعشع خورشیدی دریافتی باال بوده ،بنابراین تبخیر از سطح
خاک افزایش یافته و کمبود آب مشکل بسیار جدی باشد
( .)Barranco et al., 2010بر همین اساس خشکسالی از
ویژگیهای مرسوم و طبیعی این مناطق است ،که طی چند دههی
گذشته بهطور جدی به محصوالت کشاورزی آسیب رسانده است.
در این دوران بهعلت کاهش علوفه تعداد زیادی از دامها تلف شده
و به محصوالت لبنی نیز خسارت زیادی وارد شده است .کاکتوس
علوفهای که اغلب تحت شرایط دیم کشت میشود ،توانایی تحمل
شرایط کم آبی و خاکهای فقیر را دارد .همچنین این گیاه سرشار
از ویتامین  Aو مواد معدنی مغذی میباشد ،بنابراین میتواند منبع
علوفهای مناسبی برای مناطق گرم و خشک کشور بهویژه مراتع
کم بازده و اراضی حاشیهای باشد .از طرف دیگر با توجه به عملکرد
باالی این گیاه (تولید  20-100تن علوفهخشک در هکتار) توانایی
تأمین علوفه مورد نیاز دامها را نیز دارد (.)Cushman, 2001
اهمیت کاکتوس علوفهای در مناطق خشک و نیمه خشک
بهدلیل تغذیه دامها و تامین علوفه در ماههای خشک سال میباشد
( .)Gebremedhn, 2018هزینههای کشت و پرورش این گیاه
بسیار ارزان بوده و میتواند دورههای خشکی طوالنی مدت را
بهراحتی تحمل نماید ،بنابراین در اراضی غیرحاصلخیز نیز این
گیاه میتواند عملکرد مناسبی داشته باشد .با توجه به فشار دام بر
مراتع در فصل گرما و کاهش تولیدات دامی (مانند شیر) در این
فصل ،کشت این گیاه میتواند راه حل مناسبی برای رفع این
مشکل باشد ( .)Ben Salem and Louhaichi, 2014با کشت این
گیاه در مناطق کمباران ،میتوان در فصلهای خشک سال و در
یک بازه زمانی کوتاه ،از ساقه آن در تغذیه دام و از میوه آن در
تغذیه انسان استفاده کرد ( .)Mengistu et al., 2016همچنین بر
اساس مطالعات سازمان هواشناسی اداره کشاورزی اتیوپی ،مقدار
بارندگی  80میلیمتر در فصل بهار برای کشت این گیاه مناسب
بوده و این گیاه قابلیت تولید حدود  200تن در هکتار علوفه تر
دارد.)Gebremedhn, 2018( .
کاکتوس جزو گیاهان  CAMبوده و مکانیسم آن با گیاهان
سه و چهارکربنه متفاوت است .این گیاهان در شب روزنهها را باز
می کنند به همین دلیل بسیار مقاوم به خشکی هستند .گیاهان
 CAMبه منظور انجام تبادالت گازی در روز بسته هستند و در

شب هنگام ،زمانی که شرایط درجه حرارت و رطوبت مناسب
است ،جذب  CO2برای چند ساعت افزایش مییابد .افزایش سریع
در جذب  CO2هنگامی رخ میدهد که نور خورشید در حوالی
غروب اندک است (.)Sharafi et al., 2012; Iqbal et al., 2020
 CO2جذب شده در گیاهان  CAMبه مانند فرآیند گیاهان سه-
کربنه است و تبدیل آن به نشاسته به مانند گیاهان  C4است
( .)Liguri et al, 2013; Torres-ponce et al, 2015در شب
اسیدهای آلی در واکوئلهای بزرگ ذخیره شده و  CO2به طور
پیوسته از اسیدهای آلی ذخیره شده به داخل بافتهای گیاهی
در طول روز آزاد میشوند .فرآیند فتوسنتز در بافتهای کلرانشیم
صورت میگیرد ( .)Liguri et al., 2013راندمان مصرف آب
(نسبت  CO2تثبیت شده در طی فرآیند فتوسنتز به آب تلف شده
از طریق فتوسنتز) کاکتوس  1/14( 0/022مول بر مترمربع در
روز  CO2تثبیت شده به نسبت  51مول بر مترمربع آب تلف شده
در روز) که سه برابر بیشتر از ذرت و نیشکر و پنج برابر بیشتر از
گندم برنج ،یونجه و غیره است (.)Saenz et al., 2013
هر چند در شرایط تنش آبی مالیم نیز کاهش فتوسنتز و
عملکرد مشاهده میشود ،اما با انجام آبیاری میتوان تا حدودی
این اثرات منفی را کاهش و عملکرد را بهبود داد .از طرف دیگر
در اغلب موارد کاهش هدایت روزنهای و در پی آن کاهش ورود
دیاکسیدکربن به داخل برگها مشاهده میگردد ( Bacelar et
 .)al., 2007در مجموع تنش خشکی منجر به تولید رادیکالهای
آزاد اکسیژن میشود که تداخل در فتوسنتز و هدایت روزنهای را
در پی دارد ( .)Tadina et al., 2007تجمع اکسیژن رادیکالی منجر
به ایجاد تنش اکسیداتیو میگردد ،که پیامدهایی مانند اکسید
شدن چربیها ،پروتئینها ،DNA ،رنگدانههای فتوسنتزی و غیر
فعال شدن آنزیمها را در پی دارد (.)Del Buono et al., 2011
بنابراین رشد و تولید گیاه بهشدت کاهش مییابد
(.)Hasanuzzaman et al., 2010; Bacelar et al., 2007
در مناطق خشک و نیمهخشک ،کاکتوس علوفهای به دلیل
داشتن قابلیت هضم باال برای دام ،از مهمترین منابع تغذیه علوفه-
ای به شمار میآید .کیفیت علوفه حاصل از کاکتوس ارتباط
مستقیمی با سن پدها ،فصل سال ،اقلیم ،نوع گونه ،رقم ،رطوبت
و حاصلخیزی خاک و مدیریت زراعی دارد (.)Iqbal et al., 2020
قابلیت هضم آن حدود  217گرم بر کیلوگرم ماده خشک بوده
( )Cordova-Torres et al., 2015که در مقایسه با گیاهان
سورگوم ( 112تا  180گرم بر کیلوگرم ماده خشک) و کلزا (110
تا  129گرم بر کیلوگرم ماده خشک)  70تا  82درصد بیشتر است
( .)Iqbal et al., 2020همچنین میزان لیگنین کاکتوس علوفهای
حدود  50تا  80گرم بر کیلوگرم ماده خشک و میزان پروتئین

 2446تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،10دی ماه 1399

خام آن ( 4تا  8درصد) در مقایسه با الیاف خام ( 9تا  20درصد)
کمتر است ( .)Soni et al., 2015با توجه به فقر میزان پروتئین
در کاکتوس علوفهای ،دام رغبتی به تغذیه از آن نخواهد داشت.
لیکن ،در صورتی که غلظت عناصر معدنی نظیر؛ فسفر ،پتاسیم،
کلسیم ،منیزیم و سدیم در آن افزایش یابد و در شرایط اعمال
تنش خشکی ،با توجه به شیب منفی پتانسیل اسمز ،غلظت این
عناصر در بافتهای گیاهی افزایش یافته و خوشخوراکی آن (به
منظور تعلیف دام) بهبود خواهد یافت (.)Sharafi et al., 2012
( Sharafi et al., )2012بهترین عملکرد علوفه تر و خشک
کاکتوس علوفهای در دشت مهران واقع در استان ایالم را در
شرایط بدون تنش بهترتیب  35/16و  3/67تن در هکتار گزارش
کردند .استان کرمانشاه  1/9درصد از علوفه کشور را تولید میکند.
سطح زیر کشت علوفه در استان کرمانشاه  19862هکتار و
متوسط میزان تولید علوفه در این استان برابر  15/5تن در هکتار
است .با توجه به مشکل کمبود آب بهخصوص در ماههای تابستان
در این استان و نیاز آبی باالی گیاهان علوفهای نظیر یونجه و ذرت
علوفهای ،انتخاب و کاشت یک گیاه مناسب ،مقاوم به خشکی و
دارای بازده باال یکی از مهمترین مدیریتهای زراعی میباشد.
بنابراین با توجه به مشکالت متعدد در خاکهای کشور و بهویژه
غرب کشور ،نیاز مبرمی به احیای پوششهای گیاهی سازگار با
شرایط کمآبی احساس میگردد .کاکتوسهای علوفهای با داشتن
کارایی باال نسبت به گراسها و لگومها در تبدیل آب به ماده
خشک ،دارای تولید متنابهی از علوفه ،میوه و سایر فرآوردههای
مفید که ارزش اقتصادی باالیی دارند ،هستند ( Nefzaoui and
 .)Ben Salem, 2001گیاه کاکتوس بهعلت داشتن مقاومت باال در
برابر کمبود آب و میزان تولید ،قابلیت هضم و سرعت رشد بسیار
باال میتواند گزینه مناسبی بهعنوان کشت جایگزین منابع تغذیه
علوفهای فعلی نظیر؛ یونجه ،سورگوم ،ارزن علوفهای ،ذرت علوفه-
ای و شبدر در منطقه باشد ،لذا بررسی تاثیر تنش خشکی بر
صفات کمی و خوشخوراکی گیاه کاکتوس علوفهای در این منطقه
ضرورت دارد .بنابراین هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات شرایط
مختلف رطوبت خاک بر صفات کمی و خوشخوراکی کاکتوس
علوفهای در منطقه دشت ذهاب استان کرمانشاه است .از آنجا که
بخش قابل توجهی از پیکره گیاه کاکتوس را آب تشکیل میدهد

و از طرفی دیگر با مقادیر بسیار کمی از آب نیاز آبی آن تامین می
گردد ،بنابراین یافتن روشی که دقت باالیی در اعمال تنش
خشکی-آبی داشته باشد ،الزامی است .بر همین اساس ،میبایست
تنشها با استفاده از روشهای نوین تعیین نیاز آبی گیاهان ،بهویژه
گیاهان چندساله در مناطق خشک اعمال گردد .در این تحقیق،
بهمنظور تعیین سطوح تنش ،از بیوماس بافتهای گیاهی خود
گیاه کاکتوس استفاده شد.

مواد و روشها
این آزمایش طی دو سال  1396-97در شهرستان سرپلذهاب
واقع در استان کرمانشاه با ارتفاع  550متر از سطح آزاد دریا ،طول
جغرافیایی  45درجه و  49دقیقه شرقی ،عرض جغرافیایی 34
درجه و  28دقیقه شمالی است .خصوصیات اقلیمی منطقه مورد
مطالعه در جدول ( )1ارائه شده است.
یکی از مشکالت موجود در خاکهای دشت ذهاب وجود
آهک فراوان در الیه فوقانی خاک و کمبود عناصر کم مصرف،
کلسیم و منیزیم میباشد .بهمنظور ارزیابی کیفی خاک ،تعداد 10
نمونه از هر کرت بهصورت تصادفی در دو مرحله برای هر سال
نمونهبرداری شد ،تعداد  10نمونه در هر مزرعه برداشت شد (1
کیلوگرم خاک) .برای ایجاد یک نمونه ،پس از مخلوط خاکها با
هم در کیسههای کاغذی قرار داده شدند و به آزمایشگاه انتقال
داده شدند .سپس نمونهها در دمای  75درجه سانتیگراد به مدت
 48ساعت قرار داده شد ،تا به وزن ثابت برسد .نمونههای خاک
پس از خشک شدن با استفاده از آسیاب برقی با محفظه تمام
استیل آسیاب و نمونههای آسیاب شده تا زمان عصارهگیری در
ظروف پالستیکی که قبال با اسید رقیق شسته شده نگهداری
شدند .دو گرم از هر نمونه توزین و بهمنظور تعیین غلظت کلسیم
( ،)Caپتاسیم ( ،)Kمنیزیم ( ،)Mgسدیم ( )Naو فسفر ( )Pموجود
در نمونهها با روش اکسیداسیون تر توسط  HNO2و  H2O2هضم
( )Demirak et al., 2006و توسط دستگاههای جذب اتمی و کوره
گرافیتی ( )ICP-AESاندازهگیری شدند (.)Li et al., 2004
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در جداول 2
و 3ارائه شده است.

جدول  -1خصوصيات اقليمي منطقه دشت ذهاب طي دو سال آزمايش

سال

بارندگی ()mm

تبخیروتعرق
مرجع ()mm.y-1

رطوبت
نسبی ()%

درجهحرارت
حداقل
()°C

درجهحرارت
حداکثر
()°C

درجهحرارت
میانگین
()°C

تعداد روزهای
یخبندان

1396

420

2090/4

46

12/4

28/6

20/1

30

1397

381

2361/7

44

13/6

30/2

21/7

7
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شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه
جدول  .2خصوصيات فيزيکي خاک محل آزمايش

عمق خاک
()cm
15 - 0
30-15
45-30

بافت
خاک
S-C-L

درصد اندازه ذرات خاک

جرم مخصوص ظاهری
()g.cm-3

شن

سیلت

رس

1/41
1/37
1/28

61/2
58/1
57/2

6/3
5/6
8/6

32/5
37/3
35/2

S-C-L
S-C-L

ظرفیت زراعی
()%( )FC

نقطه پزمردگی
دائم ()%( )PWP

کل آب قابل
دسترس ()mm

26
24
21

12
9
7

14
15
14

جدول  -3خصوصيات شيميايي خاک محل آزمايش

اسیدیته خاک
7/5

)(dS.m-1

ماده آلی
()%

0/12

1/71

شوری

برای انجام این مطالعه ،آزمایشی در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال ( )1397-1396اجرا شد.
تیمارهای آبیاری بر اساس وزن خشک گیاه کاکتوس علوفهای،
پیشنهاد شده توسط ( Proietti et al., )2013اعمال گردید.
بهمنظور تعیین میزان آب موجود در نمونههای گیاهی و تعیین
عمق آبیاری مورد نیاز ،از مزرعه تحقیقاتی مجاور ،واقع در دشت
ذهاب ،که در آن گیاه کاکتوس علوفهای بهطور همزمان با این
مطالعه بهصورت کامل آبیاری میشد ،اقدام به نمونهبرداری در
طول فصل رشد گردید .این نمونهبرداریها بهصورت هفتگی تا
پیش از شروع بارندگیها انجام میشد .در همین راستا ،ابتدا یک
متر مربع از مساحت بوتههایی که آبیاری کامل شده بودند ،انتخاب
میشد .ارتفاع بوتههای انتخاب شده  75سانتیمتر در کل کرت

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

()mg.kg-1
0/18

2

218

در طی فصل رشد گیاه بود .در مرحله بعدی سه دسته  7تایی از
بوتههای هماندازه (بعد از توزین) بهمدت  36ساعت در داخل آون
قرار داده میشدند (سه تکرار) .آب موجود در نمونههای گیاهی
حدود  12درصد وزن خشک گیاه تعیین شد .همچنین پس از
قرار دادن بوتهها به مدت  12 ،6و  24ساعت در آون (در دمای
 104درجه سانتیگراد) و توزین مجدد ،آب موجود در نمونههای
گیاهی بهترتیب معادل  80 ،100و  25درصد آب موجود در گیاه
یا معادل  24 ،56و  15درصد وزن خشک گیاه مشاهده شد .بر
اساس نتایج مشاهدات آزمایشگاهی ،تیمارهای این تحقیق شامل؛
تیمار بدون تنش (شرایط آبی نرمال) معادل تأمین  100درصد
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آب موجود در گیاه ( 56درصد وزن خشک گیاه ،)1N :تأمین 80
درصد آب موجود در گیاه ( 24درصد وزن خشک گیاه ،معادل
تنش متوسط ،)2MD :تأمین  25درصد آب موجود در گیاه (15
درصد وزن خشک گیاه ،معادل تنش شدید )3WS :و عدم آبیاری
یا تنش بسیار شدید (دیم )4RF :در نظر گرفته شدند .سپس
آبیاری با استفاده از مقادیر تعیین شده ،توسط کنتور حجمی
قرائت شده و با استفاده از نوارهای پالستیکی در ساعات اولیه
صبح در طول فصل زراعی انجام میشد.
بهمنظور آمادهسازی بستر کشت ،ابتدا زمین مورد نظر برای
اجرای آزمایش ،به عمق  25-30سانتیمتر شخم زده شد .هر
کرت آزمایش از سه ردیف کاشت به فاصله دو متر و طول  10متر
تشکیل گردید .فاصله بوته در روی هر ردیف نیز دو متر در نظر
گرفته شد .بین هر دو تیمار دو متر و بین دو کرت اصلی نیز دو
متر و فاصله بین دو تکرار نیز سه متر در نظر گرفته شد .بهمنظور
کشت گیاهان ،پدهای مورد نیاز (رقم اتیوپی ،توده آفریقا) از
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
استان کرمانشاه تهیه گردید .بهطور تقریب ،طول و ارتفاع پدها5 ،
×  3سانتیمتر بود .برای انجام کشت موفقیتآمیز و استقرار
مطلوب گیاهان و ریشهزایی بهتر ،دو سوم پدها در زیر خاک قرار
گرفتند .بهمنظور انجام کشت ارگانیک و با توجه به کمبود میزان
ماده آلی خاک و توصیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی ،قبل
از کاشت نیز از کود دامی پوسیده معادل صد تن در هکتار برای
بهبود وضعیت خاک محل آزمایش مورد استفاده قرار گرفت و
هم چنین برای جلوگیری از هرگونه خسارت چرا یا آسیب
جوندگان بهوسیله فنس اطراف محل آزمایش محصور گردید .پس
از کاشت (اول اردیبهشت  )1396تا زمان اعمال تیمارهای تنش
( 10اردیبهشت ماه) ،به هیچ وجه آبیاری صورت نگرفت .در زمان
وقوع بارندگی موثر ،تاریخ تعیین شده برای آبیاریها بر اساس
محاسباتی که شرح داده شد ،به همان نسبت به تعویق افتاد .مقدار
عمق آبیاری در طول فصل زراعی در تیمار آبیاری نرمال ،تنش
متوسط ،تنش شدید به ترتیب برابر  70 ،110و  40میلیمتر بود.
با توجه به نوع طرح ،در طول دوره رشد و نمو گیاه زمان
دقیق ظهور اندامهای هوایی جدید و میوه ثبت و برای دستیابی
به سرعت و روند رشد ،به فاصله هر یک ماه یک بار طول و عرض
پدها اندازهگیری شد .در مرحله برداشت نیز بهمنظور برآورد میزان
عملکرد علوفه تر و خشک نمونهگیری انجام شد .صفات مورد
بررسی شامل؛ میانگین پد روی پد مادری (تعداد پد جدید روی
1- Normal
2- Moderate Drought
3- Water Stressed
1- Rain-fed Farming
5 - Kolmogorov-Smirnov

پد مادری) ،میانگین تعداد پد روی پد (تعداد پد جدید روی
پدهای روییده شده از پد مادری یا پدهای ثانویه) (شکل  ،)2طول
پد ،عرض پد ،عملکرد علوفهتر ،علوفهخشک و خوشخوراکی
کاکتوس علوفهای (غلظت عناصر کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم ،سدیم
و فسفر در علوفه) بود .بهمنظور ارزیابی خوشخوراکی علوفه ،تعداد
 10نمونه از هر کرت بهصورت تصادفی در دو مرحله نمونهبرداری
شد ،تعداد  10نمونه در هر مزرعه برداشت شده ( 1کیلوگرم
محصول) و برای ایجاد یک نمونه با هم مخلوط شدند و در کیسه-
های کاغذی قرار داده و به آزمایشگاه منتقل گردید .نمونههای
محصول از اندام خوراکی برداشت و با آب مقطر شستشو داده شد،
سپس نمونهها در دمای  75درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت
قرار داده شد ،تا به وزن ثابت برسد .نمونهها پس از خشک شدن
با استفاده از آسیاب برقی با محفظه تمام استیل آسیاب و نمونه-
های آسیاب شده تا زمان عصارهگیری در ظروف پالستیکی که
قبال با اسید رقیق شسته شده نگهداری گردید 2 .گرم از هر نمونه
توزین و بهمنظور تعیین غلظت کلسیم ( ،)Caپتاسیم ( ،)Kمنیزیم
( ،)Mgسدیم ( )Naو فسفر ( ،)Pسر موجود در نمونهها با روش
اکسیداسیون تر توسط  HNO2و  H2O2هضم ( Demirak et al.,
 )2006و توسط دستگاههای جذب اتمی و کوره گرافیتی (ICP-
 )AESاندازهگیری شدند (.)Li et al., 2004

شکل  -2نمايش پد روی پد مادری و پد روی پد

بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری دادههای آزمایش ،ابتدا
آزمون مقادیر نرمالسازی دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف ،5آندرسون-دارلینگ 6و کای-اسکوور( 7در سطح  1و
 5درصد) انجام گردید .سپس برای تجزیه واریانس ،از نرمافزار
 SASنسخه  9/2و برای مقایسه میانگین صفات از آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح  5درصد استفاده شد .برای صفاتی که
اثر متقابل تیمارها معنی دار بود ،اقدام به برشدهی 8تاثیر متقابل
6 - Anderson-Darling
7 - Chi-Square
8 - Slicing
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شد ( .)SAS, 2009در نهایت ضریب همبستگی پیرسون بین کلیه
صفات کمی و خوشخوراکی علوفه حاصل از کاکتوس علوفهای
تعیین شد.

نتايج و بحث
نتایج مقادیر نرمالسازی دادهها نشان داد که هیچ یک از صفات
مورد بررسی در این آزمایش در سطح یک درصد و پنج درصد
معنیدار نشد (جدول .)3
نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در جدول ( )4ارائه

شده است .همانطور که جدول ( )4نشان میدهد ،اثر سال برای
صفات تعداد پد روی پد مادری ،طول پد ،علوفهتر و علوفهخشک
در سطح یک درصد معنیدار گردید .اثر سطوح کمآبیاری برای
صفات تعداد پد روی پد مادری ،پد روی پد ،طول و عرض پد،
علوفهتر و علوفهخشک در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد.
همچنین برهمکنش اثر سال × کمآبیاری برای صفات تعداد پد روی
پد مادری ،علوفهتر و علوفهخشک در سطح  1درصد معنیدار و برای
صفت طول پد در سطح  5درصد معنیدار شدند (جدول .)4

جدول  -3مقادير آماره نرمالسازی دادههای مورد بررسي با استفاده از آزمون کولموگروف-اسميرنوف ( ،)K-Sآندرسون-دارلينگ ( )A-Dو کایاسکوور ()C-S

صفات آزمایش

K-S

A-D

n.s

C-S
n.s

n.s

2/83
1/07
0/15
علوفهتر
n.s
n.s
n.s
2/76
0/75
0/16
علوفهخشک
5/31n.s
2/5n.s
0/25n.s
عرض پد
n.s
n.s
n.s
0/23
2/59
0/32
طول پد
n.s
n.s
n.s
0/15
0/84
0/25
پد روی پد
0/69n.s
0/54n.s
0/11n.s
پد روی پد مادری
 * ،nsو ** بهترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح کمتر از  5و  1درصد.
جدول  -4نتايج تجزيه واريانس صفات کمي کاکتوس علوفهای در دو سال آزمايش

منابع تغییر

درجهآزادی

علوفهتر
**

578

علوفهخشک
**

n.s

0/19

n.s

1/74

سال

1

تکرار

2

* 41/25

*0/54

کمآبیاری

3

** 4539/8

** 54/4

** 470/6

سال× کمآبیاری

3

**

**

n.s

373/77

13/74

عرض پد

4/63

3/63

طول پد
**

پد روی پد

28/ 82

n.s

0/66

* 5/73

n.s

0/91

**702/51
*

6/ 37

** 9/66
n.s

0/33

پد روی پد مادری
**

51/04

n.s

3/79

** 136/37
**

17/93

خطای آزمایش

6

7/74

0/11

1/84

1/68

0/58

2/73

ضریب تغییرات

-

53/3

26/25

16/07

17/11

24/23

19/5

 * ،nsو ** بهترتيب معنیدار در سطح كمتر از  5درصد 1 ،درصد و غير معنیدار.

مقادیر متوسط مربوط به طول پد ،پد روی پد مادری،
بایومس و ماده خشک در تیمارهای مختلف و رابطه رگرسیونی
مربوطه در سال  1396و  1397در شکل  3نشان داده شده است.
نتایج مربوط به مقایسه میانگین تیمارها (شکل  )3نشان داد که
بیشترین تعداد پد روی پد مادری در سال دوم ( )7/91با شیب
 )R2=0/94( -4/93و برعکس بیشترین علوفهتر و علوفهخشک
بهترتیب در سال اول مشاهده شد (بهترتیب  38/7و  4/68تن در
هکتار با شیب  -22/96و  .))R2=0/93( -2/74شیب خط
رگرسیونی طول پد ،علوفه تر و خشک در سال  1396نسبت به
سال  1397کمتر (منفیتر) بود ،در حالیکه شیب خط رگرسیونی
پد روی پد مادری در سال  1397نسبت به سال  1396کمتر بود.
با توجه کاهش  9/28درصدی مقادیر بارندگی و افزایش 11/47
درصدی تبخیر و تعرق در سال دوم آزمایش میتواند عامل کاهش

میزان علوفه تر و خشک در سال دوم تحقیق باشد .بیشترین تعداد
پد روی پد مادری در تیمار بدون تنش ( )12و از طرف دیگر
بیشترین تعداد پد روی پد بهترتیب در تیمارهای تنش متوسط
( ،)3/16تنش شدید ( )2/83و بدون تنش ( )2/34مشاهده شد و
کمترین تعداد پد روی پد در تیمار دیم (بهدلیل کاهش معنیدار
تعداد پدها) بهدست آمد .همچنین بیشترین طول و عرض پد نیز
در تیمار بدون تنش حاصل گردید ( 23/17و  18/91میلیمتر)
که تفاوت معنیداری با تیمار تنش متوسط ( 22/34و 18/38
میلیمتر) نداشت (جدول  .)3پدهای جدید تولیدی سبب افزایش
حساسیت پدهای مادری نسبت به خشکی میشوند ،زیرا این پدها
دارای سیستم فتوسنتزی  C3همراه با روزنههای باز در طول روز
هستند ( )Osmond, 1987و از این به بعد به آب موجود در پد
مادری نیازمند خواهد شد ( .)Wang et al., 2003گونههای زراعی
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 Opuntiaدر شرایط تنش نیز پد تولید میکنند که این عمل سبب
از بین رفتن پدهای تولیدی ضعیف که در شرایط تنش ظاهر می
شوند ،میگردد ( ،)Pimienta et al., 2002این در حالی است که
گونههای وحشی این مکانیسم را ندارند و در واقع برای اجتناب از
تنش از تولید پد جدید خودداری میکنند .بنابراین در شرایط
بدون تنش ،پدهای جدید میزان فتوسنتز بیشتری برای پد مادری
انجام میدهند ( Gifford and Evans, 1981; Wang et al.,
 .)2003بهعبارت دیگر افزایش پدهای تولیدی روی پد مادری تأثیر
زیادی بر میزان جذب خالص دیاکسیدکربن خواهند داشت
(.)Pimienta et al., 2002
بیشترین وزن علوفهتر و علوفهخشک تولیدی در تیمار بدون
تنش بهدست آمد ( 65/17و  7/01تن در هکتار) که با سایر
تیمارهای از نظر آماری اختالف معنیداری داشت (جدول  .)2با
توجه به اینکه عملکرد ماده خشک کاکتوس علوفهای متأثر از وزن
علوفهتر گیاه است و وزن علوفهتر نیز ،از آبیاری تاثیر میپذیرد
( .)Felker and Russell, 1987بنابراین بر اساس نتایج محققین
بیشترین وزن علوفه خشک در مناطق خشک بین  5تا  15تن در
هکتار گزارش شده است ( .)Santos et al, 2016سیستم
فتوسنتزی گیاهان خانواده  CAMمکانیسمی است ،که از طریق
جذب دیاکسیدکربن در شب ،کوتیکول ضخیم و تعداد کم روزنه
ها سبب کاهش تبخیر و تعرق از گیاه میشود .از طرفی سیستم
ذخیره آب به گیاهان  CAMاین اجازه را میدهد که دورههای
تنش خشکی را در زمانیکه آب قابل دسترس خاک کاهش می
یابد ،تحمل کنند (.)Smith et al., 1997
در بررسی بر همکنش بین اثر سال و سطوح تنش خشکی
مشخص گردید که بیشترین تعداد پد روی پد مادری در سال دوم
آزمایش و در شرایط بدون تنش آبی ( )16مشاهده شد ،که با
تیمارهای بدون تنش در سال اول ( )9و تنش متوسط در سال
دوم ( )8/33که روند تغییرات آن در طول دو سال آزمایش
بهترتیب  43/75و  47/93درصد بود (شکل  .)2aدر سال اول
آزمایش بهدلیل اینکه گیاه در حال سازگاری در محیط جدید
میباشد ،کلیه صفات زراعی مورد بررسی تحت تأثیر قرار میگیرد.
بنابراین در سال دوم آزمایش نتایج اختالف معنیداری را نشان
میدهد .همچنین بیشترین طول پد در تیمارهای بدون تنش
( )25/12و تنش متوسط ( )24/28در سال دوم مشاهده شد ،که
روند تغییرات آن نسبت به تیمارهای مشابه در سال اول آزمایش
( 21/22و  )20/41بهترتیب برابر  15/52و  15/93درصد گزارش

گردید (شکل .)2b
بیشترین علوفهتر در تیمار بدون تنش در هر دو سال
آزمایش حاصل شد (بهترتیب  65/46و  64/88تن در هکتار) و
این در حالی بود که در تیمار تنش متوسط نیز  60/04تن علوفهتر
در هکتار تولید شده بود .این امر ممکن است ناشی از بارندگی
بیشتر در سال اول ( 420میلیمتر بارندگی در سال اول در مقایسه
با  381میلیمتر در سال دوم) آزمایش باشد (شکل  .)2cهمچنین
بیشترین وزن علوفه خشک نیز در تیمار بدون تنش در سال اول
آزمایش ( 7/91تن در هکتار) حاصل شد که با تیمار تنش متوسط
( 7/26تن در هکتار) اختالف معنیداری نداشت .از طرف دیگر
میزان علوفهخشک تولید شده در تیمار بدون تنش در سال دوم
( 6/12تن در هکتار) کمتر از دو تیمار ذکر شده بود (شکل .)2d
همچنین در تیمار دیم علوفهتر و علوفهخشک بسیار ناچیز گزارش
گردید ،که در سال دوم آزمایش این مقدار به صفر رسید (شکل
.)2c-d
در شرایط تنش خشکی میزان جذب دیاکسیدکربن خالص
پدهای مادری دارای پد جدید بهطور معنیداری کمتر از شرایط
آبیاری نرمال (بدون تنش) میباشد ( ،)Sharafi et al., 2012از طرفی
تعداد بیشتر پدهای جوان در شرایط تنش عامل منفی جهت دوام
این گیاه است .برخالف قاعده منظمی که در سایر گیاهان زراعی C3
و  C4وجود دارد ،افزایش مقصدها (پدهای جدید) در کاکتوس علوفه
ای سبب افزایش ظرفیت فتوسنتزی مبدا پد مادری نمیشود ( Iqbal
 .)et al., 2020استفاده از میزان آب مناسب در کاکتوس علوفهای
سبب جذب مطلوب دیاکسیدکربن خالص در طول روز و شب از
طریق ترکیب مسیر فتوسنتزی ( CAMپد مادری) و ( C3پدهای
جدید) و نیز افزایش راندمان مصرف آب ،تعادل کربن گیاه و استفاده
از نور خورشید در شرایط مناسب و نامناسب میگردد ( Dodd et al.,
 .)2002همچنین مسیر  C3سبب میشود که در شرایط فراوانی آب،
گیاهان  CAMبهترین زنجیره انتقال کربن را داشته باشند
( .)Cushman, 2001بنابراین فتوسنتز روزانه گیاهان  C3و  C4تحت
تأثیر تنش آب از طریق بسته شدن روزنهها قرار میگیرد ( Yordanov
 ،)et al., 2000که این امر سبب کاهش دیاکسیدکربن مورد نیاز در
مزوفیل برگ میگردد ( .)Warren, 2004از آنجایی که گیاهان CAM
در طول شب روزنههای باز دارند ،در شرایط گرما و شرایطی که برای
گیاهان  C3و  C4تنش محسوب میشود ،میتوانند جذب
دیاکسیدکربن داشته باشند (.)Pimienta-Barrios et al., 2002

شرفي و همکاران :اثر شرايط رطوبتي خاک بر برخي صفات کمي 2451 ...

35

2017

30
25
20
15
10

Y2017 = -7.9831x + 37.244
R² = 0.77

5

)Pad length (mm

2018

2017

Y2018 = -4.933x + 20.165
R² = 0.9432

2018

15
10

Y2017 = -2.6x + 11.5
R² = 0.9941

0

0
RF

WM

WS

RF

N
)b

Drought Stress
2017

4
Y2018 = -1.857x + 7.8085
R² = 0.9175

2

)Dry matter (T.ha-1

6

N
)a

Y2017 = -22.695x + 95.465
R² = 0.9354

2018

60

40

Y2018 = -19.763x + 78.297
R² = 0.9042

RF

20
0

0
MD
WS
Drought Stress

80

)Biomass (T.ha-1

2018

8

MD
WS
Drought Stress

2017

10

Y2017= -2.742x + 11.535
R² = 0.9352

5

Pad on Mother Pad

Y2018 = -6.4672x + 31.262
R² = 0.709

20

RF

N

MD
WS
Drought Stress

)d

N
)c

شکل  -2برهمکنش بين اثر سال و سطوح تنش خشکي ( :Nبدون تنش :MD ،تنش متوسط :WS ،تنش شديد و :RFتنش بسيار شديد) بر تعداد پد روی پد
مادری ( ،)aطول پد ( ،)bوزنتر ( )cو ماده خشک ( )dکاکتوس علوفهای

با توجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)4نشان داد که
اثر سال و کمآبیاری بر کلیه صفات مورد بررسی در سطح یک
درصد (به جز کلسیم) معنیدار شد ،از طرف دیگر برهمکنش
سال×کمآبیاری برای صفات غلظت سدیم ،کلسیم ،منیزیم و
پتاسیم در سطح یک درصد معنیدار شد .همچنین نتایج جدول
( ) 4نشان داد که رابطه معکوسی بین سن پد و غلظت عناصر
فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و سدیم موجود در پد وجود دارد .بیشترین
غلظت فسفر در پدهای جوان ( )329 mg.kg -1بود که نسبت به

پدهای یکساله ( )252 mg.kg -1و دوساله ()219 mg.kg -1
بهترتیب  23/4و  33/43درصد بیشتر بود .نسبت غلظت عناصر
در پدهای جوان در مقایسه با پدهای یکساله و دوساله برای عناصر
پتاسیم ( 0/14و  21/48درصد) ،کلسیم ( 2/47و  21/55درصد)
و سدیم ( 66/01درصد بهطور مشابه) بود .بیشترین غلظت منیزیم
در پدهای دوساله 1261میلیگرم بر کیلوگرم بود که در مقایسه
با پدهای یکساله ( 19/19 )1019 mg.kg -1درصد اختالف داشت
(جدول .)4

جدول  -4ميانگين غلظت عناصر معدني در پدهای جوان ،يکساله و دوساله کاکتوس علوفهای (ميليگرم بر کيلوگرم)

صفت

سدیم

منیزیم

کلسیم

پتاسیم

فسفر

جوان
یکساله
دوساله

306 a
104 b
104 b

1203 ab
1019 b
1261 a

10317 a
10062 a
8093 b

1378 a
1376 a
1082 b

329 a
252 b
219 c

احتمال خطا
**

**

*

**

*

سال
کمآبیاری
سال×کمآبیاری

()<0/0001
** ()<0/0001
**()<0/0001

()<0/0001
** ()<0/0001
**()<0/0001

()0/02
** ()0/001
** ()0/001

()<0/0001
** ()<0/0001
**()<0/0001

()0/04
** ()0/001
)0/18( n.s

ضریب تغییرات

7/84

10/52

9/58

9/74

2/53

میانگینهای دارای حروف مشابه در یک ستون تفاوت معنیداری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح پنج درصد ندارند.

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون (جدول ،)5
بیشترین همبستگی مثبت بین علوفه خشک با علوفه تر ،طول پد

با عرض پد ،منیزیم با کلسیم ،سدیم با پتاسیم ،فسفر با پتاسیم و
فسفر با سدیم مشاهده شد (** .)0/97علوفه خشک و علوفه تر
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پتاسیم ،سدیم و فسفر) مثبت و در سطح یک درصد معنیدار شد
(جدول  .)5بر اساس نتایج ) Salehi et al. (2019متغیرهای
افزایش دهنده (مانند میزان عناصر معدنی) و کاهش دهندهی
کیفیت علوفه (مانند درصد الیاف خام)؛ بر هضمپذیری علوفه تأثیر
دارند.

همبستگی مثبت و معنیداری با طول و عرض پد ،کلسیم ،
منیزیم ،پتاسیم ،سدیم و فسفر نشان دادند .همبستگی صفت پد
روی پد با هیچ یک از صفات پد روی پد مادری ،کلسیم  ،منیزیم،
پتاسیم ،سدیم و فسفر معنیدار نشد .همچنین همبستگی بین
کلیه عناصر مورد بررسی در این پژوهش (کلسیم  ،منیزیم،

جدول  -5ضرايب همبستگي پيرسون برای صفات علوفه خشک ،علوفه تر ،عرض پد ،طول پد ،پد روی پد ،پد روی پد مادری ،کلسيم ،منيزيم ،پتاسيم ،سديم
و فسفر در کاکتوس علوفهای

کد

صفات

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

علوفهخشک
علوفه تر
عرض پد
طول پد
پد روی پد
پد روی پد مادری
کلسیم
منیزیم
پتاسیم
سدیم
فسفر

1
**

1
**0/88
**0/86
*0/45
**0/74
*0/55
*0/56
*0/59
*0/58
*0/57

0/97
**0/87
**0/84
*0/49
*0/61
*0/48
*0/49
*0/44
*0/42
*0/42

3

4

6

5

7

8

9

10

11

1
**0/97
**0/67
**0/69
0/33n.s
0/36n.s
*0/43
*0/44
*0/44

1
**0/66
**0/73
0/35n.s
0/41n.s
*0/49
*0/51
*0/49

1
0/38n.s
0/11n.s
0/18n.s
0/14n.s
0/14n.s
0/24n.s

1
*0/51
*0/56
**0/77
**0/82
**0/81

1
**

0/97
**0/86
**0/96
**0/78

1
**

0/87
**0/83
**0/84

1
**0/97
**0/97

1
**0/97

1

 * ،nsو ** بهترتيب غير معنیدار ،معنیدار در سطح كمتر از  5و  1درصد.

نتيجهگيری
با توجه به مشکالت متعدد در خاکهای غرب کشور و نیاز مبرم
به احیای پوششهای گیاهی علوفهای سازگار با شرایط کمآبی این
تحقیق با هدف بررسی ارزیابی اثرات شرایط مختلف رطوبت خاک
بر صفات کمی و خوشخوراکی کاکتوس علوفهای در منطقه دشت
ذهاب انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد که کاکتوس علوفهای
با تولید علوفهتر بهترتیب برابر  65/46و  64/88تن در هکتار در
تیمار بدون تنش و تولید  60/04تن علوفهتر در هکتار در تیمار
تنش متوسط شرایط مساعدی را برای پرورش این گیاه نشان داد.
همچنین بیشترین وزن علوفهخشک نیز در تیمار بدون تنش در
سال اول آزمایش ( 7/91تن در هکتار) حاصل شد ،که با تیمار
تنش متوسط ( 7/26تن در هکتار) اختالف معنیداری نداشت.
بنابراین با اعمال تنش خشکی متوسط ،میتوان به علوفه مشابه با

تیمار بدون تنش (آبیاری نرمال) دست یافت .هر چه سن پد کمتر
باشد ،خوشخوراکی آن بیشتر است و از طرف دیگر ،کمآبیاری
باعث افزایش تجمع عناصر و در نتیجه خوشخوراکی علوفه حاضر
میشود .بر همین اساس ،علوفه خشک و علوفه تر همبستگی مثبت
و معنیداری با طول و عرض پد ،و ميزان خوشخوراكی كاكتوس نشان
دادند .بنابراين ،با توجه به مشکل کمبود آب بهخصوص در ماههای
تابستان در منطقه دشت ذهاب و نیاز آبی باالی سایر گیاهان
علوفهای ،گیاه کاکتوس علوفهای ،مقاوم به خشکی بوده و به
احیای پوششهای گیاهی سازگار با شرایط کمآبی کمک زیادی
میکند .نتایج نشان داد که کاکتوس علوفهای با داشتن کارایی باال
در تبدیل آب به ماده خشک ،علوفه قابل توجهی را تولید میکند.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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