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چکیده

 ضروری است از علوفههایی که کمتر رایج،با توجه به کمبود علوفه و وجود خشکسالیهای شدید حاکم بر عرصههای مرتعی در سالهای اخیر
 انتخاب گیاهان، از چند دهه قبل و در برنامه احیای مراتع خشک و بیابانی. برای تأمین بخشی از علوفه دام استفاده کرد،هستند و نیاز کمی به آب دارند
علوفهای بوتهای برای زمینهای شور و مرتعکاری گونههای غیربومی آتریپلکس بهعنوان سیستم س ودمندی برای تولید علوفه در نظر گرفته شده و
 آمار گمراهکنندهای وجود دارد و همواره نظرات متفاوتی در، در ارتباط با موفقیت مرتعکاریهای ذکر شده.بهتازگی نیز مورد توجه قرار گرفته است
 به بررسی جنبههای مختلف اقلیمی و اکولوژیکی كاشت گونههای غیربومی، پژوهش حاضر. مطرح است،خصوص ادامه یا توقف آتریپلکسکاری
 لزوم، با استناد به جنبههای مثبت و منفی مرتعکاری گونههای غیربومی آتریپلکس طی چند دهه گذشته. میپردازد،)Atriplex( و بومی آتریپلكس
 تجدید حیات طبیعی و، مهمترین مزیت گونههای بومی. بیشتر نمایان میشود، برای رفع کمبود علوفه،توجه به گونههای بومی آن در مرتعکاریها
 حضور گونه بومی. اهمیت بسیاری دارد، از نظر اقتصادی و اکولوژیکی،آسان آن در عرصههای طبیعی است که با توجه به هزینههای باالی بوتهکاری
 چراگاههای بسیار مطلوبی را برای چرای دامهای اهلی و تأمین، در سطح وسیعی از شورهزارهای حاشیه دریاچه ارومیهAtriplex verrucifera
 تا220 ، مقدار تولید این گونه در شرایط خشکسالی سخت یک دهه گذشته و به تبع آن پسروی آب دریاچه ارومیه.علوفه بهوجود آورده است
 کیلوگرم علوفه خشک500  این مقدار به بیش از، برآورد شده که با افزایش سطح تراز آبی و در دوران ترسالی، کیلوگرم علوفه خشک در هکتار250
. خواهد رسید،در هکتار
 مرتعکاری، گونههای مقاوم به شوری و خشکی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی:واژههای كلیدی
Positive and negative aspects of rangeland planting of native and
non-native species of Atriplex
J. Motamedi1*, M. khodagholi2, E. Sheidai Karkaj3 and M. Ghodarzi4

Abstract
The present situation of forage deficiency during the severe periods of drought affecting rangeland areas suggests that a rational
strategy should be considered in order to provide part of livestock forage through low-common and low-water and salinity and droughtresistant forage species. In this regard, the cultivation of forage plants in saline lands using non-native Atriplex species has been
considered as a beneficial forage production system for several years ago. Regarding the success of the aforementioned practices,
misleading statistics have been presented and there have always been different ideas about continuing or stopping planting of Atriplex.
Therefore, in the present study, different climatic and ecological aspects of planting native and non-native species of Atriplex have
been studied. Referring to the positive and negative aspects of planting the non-native-Atriplex species over the past few decades, the
need to pay attention to native species of Atriplex to provide forage becomes more apparent. The most important advantage of native
species is its natural and easy regeneration in natural areas, which is very important for economic and ecological reasons, given the
high cost of planting. In this regard, Atriplex verrucifera is a native species distributed over a wide range of saline habitats along the
margin of the Urmia Lake, and forms a very suitable pasture for domestic animals and forage grazing. The amount of its production in
the severe drought conditions of the past decade was estimated to be 220-250 kg dry matter per hectare, reaching by more than 500
kg of dry forage per hectare by increasing the level of water level.
Keywords: Climate change, drought, salinity and drought-tolerant species, range improvement
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مقدمه
براسـاس برخی نظریات اولیه ایران وارد دوره ترسـالی شد،
تغییـر ا ت ا قلیمـی و
ولی بررسـیها بیانگر آن اسـت که وقوع خشکسـالی و
دو ر ههـــــا ی سـخت
سـیالب در مناطق خشک و نیمهخشک ،متناوب است
خشکسـالی در چنـد سـال و بـا افزایـش وقـوع حـوادث حدی خشکسـالی و
اخیر ،بیشـتر رویشگاههای مرتعی سـیل در دهههای اخیر ،ریسـک سـیالب نیز روند
كشـور را بـا پدیـده زوال روبـهرو افزایشی داشـته و خواهد داشت.
کـرده و کمبود رطوبت سـبب حذف
عالوهبـر مـوارد مذکـور ،کمبـود گوشـت و
بسـیاری از عناصـر اصلـی گیاهـی ماننـد افزایـش بیسـابقه قیمـت آن در اواخـر سـال
درمنههـا در اسـتپهای درمنـهزار شـده  ،1397همچنیـن نبـود منابـع علوفـه موردنیاز
اسـت .ازایـنرو عقیـده بـر ایـن اسـت کـه دامهـای بـزرگ موجـود در مناطـق سـیالبی
بایـد راهبـرد مدیریتـی بـر راهبـرد حفاظتی خوزسـتان ،نشـان داد کـه همواره بایـد برای
متمرکـز شـود .در ایـن ارتبـاط ،بـا کاهـش تأمیـن علوفـه پایـدار ،تلاش کرد.
شـدت بهرهبـرداری و اعمال چـرای حمایتی،
اگرچـه کمبـود علوفه اراضـی مرتعی در
بایـد فشـار ناشـی از بهرهبـرداری از مراتـع پنـج دهـه گذشـته نیـز وجـود داشـته ،ولی
را بـه حداقـل رسـاند .از طـرف دیگـر بـا شـدت تخریب اکوسیسـتم و کمبـود رطوبت
کاربـرد روشهای سـاده حفـظ آب و خاک ،ناشـی از تغییرات اقلیمی و خشکسـالی ،به
میتـوان رطوبـت در خـاک اکوسیسـتم را میـزان وضعیت کنونی نبود .بـه بیان دیگر در
حفـظ کـرد تـا از میـزان تأثیر خشکسـالی رویشـگاههای مرتعـی ،هنوز کمبـود منابع از
بـر آن کاسـته شـود (جلیلـی .)1397 ،متغیر اسـترس به متغیر تخریب ،تغییر ماهیت
مـوارد فـوق در شـرایطی مطـرح نـداده بـود (جلیلـی .)1397 ،بنابراین ،تأمین
میشـود که با اسـتناد بـه تغییـرات اقلیمی و علوفه نسـبت به شـرایط حاضر آسانتر بود.
سـالی حاکم بـر عرصههـای مرتعی و

خشک
بهواسـطه تعییـن وقـت از سـوی حاکم،
پذیرش رویکـرد حفاظتی ،نیاز مبرم به تأمین مطالبـه عمومـی ،وجـود اطالعـات اندکی از
بخشـی از علوفـه دام از طریـق علوفههایـی شـرایط اقلیمـی و اکولوژیکـی مرتـعکاری با
کـه کمتر رایـج هسـتند و آب کمتری مصرف گونههـای بومـی بهویـژه گونههـای علفی و
میکننـد و مقـاوم بـه شـوری و خشـکی گراسها؛ توجه به انتخـاب گیاهان علوفهای
هسـتند نیـز وجـود دارد کـه بایـد بـرای این بوتهای بـرای زمینهـای شـور و مرتعکاری
امـر نیـز راهـکار خردمندانـهای اندیشـیده گونههای آتریپلکـس در برنامه احیای مراتع
شـود (معتمـدی و همـکاران.)1398 ،
خشـک و بیابانی ،از سال  1342با بوتهکاری
اگرچه سـیلهای سـال  1398در كشـور گونههای غیربومی ،Atriplex canescens
از نظـر ابعاد و گسـتره وقوع ،کمسـابقه بود و  Atriplex lentiformisو Atriplex halimus
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Atriplex lentiformis

كاووس
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در منطقه چپرقویمه گنبد

(شکلهای  1و  ،)2آغاز و براساس اطالعات
حاصـل از تحقیقـات دیگر كشـورها ،بهویژه
اسـترالیا و آمریكا كه نتایج آن مختص شرایط
اكولوژیكی آن مناطق بود ،اجرا شـد.
مناطقـی کـه بـرای مرتـعکاری ایـن
گونههـا انتخـاب شـد ،از نظر اقلیـم و خاک
بسـیار متنـوع بـود .بهعبار تدیگـر ،بـه
هنـگام مرتـعکاری گونههای مذکـور ،به نیاز
اکولوژیکـی گونههـا و تطابـق خصوصیـات
رویشـگاهی ،توجـه نشـده و بـرای تعییـن
اولویـت مرتعکاری تنها مطالبه عمومی جامعه
دامـداری و مرت عداری و کمبـود علوفه در هر
ندلیـل،
منطقـه اقلیمـی ،مدنظـر بـود .بههمی 
میـزان سـازگاری آنها در عرصههـای طبیعی
و بهتبـع آن ،صفـات سـاختاری و عملکردی
و بهویـژه مقـدار تولیـد علوفـه آنهـا ،بسـیار
متفـاوت گزارش شـده اسـت .همچنین مقدار
دیرزیستی و سرسـبزی آنها ،یکسان نیست و
در بعضـی موارد آمـار گمراهکنن دهای گزارش
شـده اسـت .ازاینرو همواره نظرات متفاوتی
در خصـوص ادامه آتریپلکـسکاری یا توقف
آن بـا گونههـای غیربومی مطرح بوده اسـت.
اعتبار تکنیکی گیاهان مرتعکاری شده ،در
مقاالت زیـادی مورد بحث قـرار گرفته و در
هیچکـدام ،جواب قطعی آری یا نه داده نشـده
یدهد که
اسـت ،امـا نتایـج تحقیقات نشـان م 
مرتـعکاری علوفههـای کمآببـر و مقـاوم به
شـوری در برخـی مناطق ،بهواسـطه تغییرات
اقلیمـی و در دورههاییکـه علوفه کافی برای
چرا وجود نـدارد ،ضروری اسـت و میتواند
سیسـتم سـ ودمندی بـرای تولید علوفه باشـد

شکل -2نمای دیگر از مرتعکاری با گونه
چپرقویمه گنبد كاووس

Atriplex lentiformis

در منطقه

(معتمدی و همکاران.)1398 ،
هـدف بیشـتر پژوهشهـای انجام شـده
(باغسـتانی و سـندگل1386 ،؛ خسـرویفرد
و همکاران1385 ،؛ فروغیان و موسـویاقدم،
1354؛ موسـویاقدم1366 ،؛ اختصاصـی و
برزگـری ،)1373 ،احیـای عرصههای طبیعی
و ارزیابی شـیوههای مختلـف مرتعکاری بوده
و کمتـر روی شـورورزی یـا کشـت آنهـا در
زمینهـای مسـتعد و بـا هدف تأمین بخشـی
از کسـری علوفه دام در سیستمهای دامداری
پژوهشـی انجـام شـده اسـت .الزم اسـت که
بخشهای تحقیقاتی و آموزشـی برای کسـب
اطالعـات بیشـتر در این زمینـه و بهویژه نیاز
آبـی آنها و امکانسـنجی ایجـاد چراگاههای
مصنوعـی با کشـت آتریپلکس ،تلاش کنند.
جنبههـای مختلـف اقلیمـی و اکولوژیکی
كاشـت گونههـای غیربومـی آتریپلكـس
( )Atriplexکه در ذیل به آنها اشاره شده است،
سـبب شد که در پنج دهه گذشـته ،مرتعکاری
گونههـای مذکـور بهعنـوان بهتریـن تصمیـم
مدیریتـی جهـت رفـع کمبود علوفـه و احیای
مراتـع مناطـق خشـک و بیابانی تلقی شـود.

اقدامات و یافتهها

بررسـیها (باغسـتانی و سـندگل1386 ،؛
خسـرویفرد و همـکاران1385 ،؛ فروغیـان
و موسـویاقدم1354 ،؛ موسویاقدم1366 ،؛
اختصاصـی و برزگـری1373 ،؛ علویپنـاه،
1371؛ مقیمـی ،1384 ،شـیدا یكركج و
همـكاران1392 ،؛ Vallentine, 1989؛
Barrett-Lennard, 2016؛ Khalil

و همـکاران )1986 ،نشـان داد کـه؛
 بهطورکلـی؛ بـرای دسـتیابی بـه رشـدمطلـوب و تولیـد اقتصـا دی گونههـای
Atriplex lentiformis ،Atriplex canescens

و  ،Atriplex halimusشـرایط نم شورپسندی
الزم اسـت کـه در صـورت تأمین نیـاز آبی،
قـادر بـه رشـد و نمـو مطلـوب و اقتصـادی
در اراضـی شـور طبیعـی ،اراضـی فاریـاب
شـور شـده و اراضـی کـه بهواسـطه تغییرات
هیدرولوژیکـی شـور شـ دهاند ،هسـتند.
 ایـن گونههـا در گـروه گیاهـانتریکوهیدروفیتهـا قرار دارند که با اسـتفاده
از آب شـعریه و سـطح آب زیرزمینـی بـاال،

نیـاز آبـی خـود را تأمین میکننـد و عملکرد
آنهـا بـا افت سـطح ایسـتابی ،بهطـور نمایی
کـم میشـود .همچنین جـزو گیاهـان بوتهای
متحمـل بـه شـوری هسـتند ولـی قادرند در
خاکهـای بسـیار شـور نیز رشـد کنند.
 افزایش شـوری بر میـزان عملکرد آنهاتأثیـر میگـذارد .برعکـس شـوری ،افزایش

اگرچه
کمبـو د علو فـه
اراضـی مرتعـی در پنـج
دهـه گذشـته نیـز وجـود
داشـته ،ولـی شـدت تخریـب
اکوسیسـتم و کمبـود رطوبـت
ناشـی از تغییـرات اقلیمـی و
خشکسـالی ،بـه میـزان
وضعیـت کنونـی نبـود.
میـزان کربنات کلسـیم خاک بـر عملکرد آنها
مثبت اسـت .تأثیر کربنات کلسـیم بر عملکرد
آتریپلکـس ،عالوهبـر اثـر اصالحـی خاک و
بهبود مقاومت گیاه به شـوری ،باعث افزایش
هدایـت آبی و رطوبت اعماق خاک میشـود
و در نهایـت امـکان افزایـش ریشـهدوانی
آتریپلکـس را فراهـم میکند.
 گونههـای مذکـور ،بـه گرمـا و سـرمامقاوم هسـتند.
 گونههـای ذکر شـده میتوانند در طولمدت  18سال ،در حدود  21تن در هکتار در
خاك عرصه ترسـیب كربن انجام دهند .ضمن
اینكه سـاالنه هـر پایه گیاه ،قادر اسـت 1/5
كیلوگـرم كربـن در اندامهـای گیاهـی ذخیره
و انباشت کند.
 قـدرت جـذب آب ،نگهـداری وذخیرهسـازی در اندامهـا ،از خصوصیـات
بـارز ایـن گونههـا اسـت .بهطوریکـه در
دمـای تابسـتان و نبود شـرایط مسـاعد برای
رشـد و نمو ،با اسـتفاده از آب ذخیرهشده در
اندامهـا ،رشـد مطلوبـی دارنـد.
 گیاهانـی هسـتند بـا مسـیر فتوسـنتزچهاركربنـه ( )C4و از ایـن نظـر ،تولیـد و
کارایـی قابلتوجهـی دارنـد.

 گیاهانی شورروی هستند که در شوریبـا هدایت الکتریکی معادل  70دسـیزیمنس
بـر متر رشـد میکننـد .در هدایـت الکتریکی
حـدود  110دسـیزیمنس بر متر ،رشـد آنها
متوقـف میشـود .مناسـبترین رشـد را در
شـوریهای بـا هدایـت الکتریکـی ،کمتـر از
 20دسـیزیمنس بـر متر داشـتهاند.
 به طیف وسـیعی از خاکها سـازگاریدارنـد ،امـا مناسـبترین خاکها برای رشـد
آنهـا ،خاکهایی با بافت متوسـط (سـیلتی-
لومی) هستند.
 در خاکهـای خنثـی و قلیایـی بـااسـیدیته حـدود  8/5رشـد میکننـد ،امـا
ک برای رشـد آنهـا ،دارای
مناسـبترین خـا 
اسـیدیته کمتـر از  8اسـت.
 در صورتیکـه نیـاز رطوبتـی آنهـابهوسـیله بارندگـی تأمین شـود؛ جهت رشـد
مطلوب ،متوسـط بارندگی موردنیاز سـالیانه،
حـدود  300میلیمتـر و در صـورت پراکنش
مناسـب ،حـدود  250میلیمتر اسـت.
 در صـورت تأمیـن نیـاز آبـی ازسـفرههای آب زیرزمینـی (عمومـ ًا حاشـیه
کویـر و پالیا) ،عمـق مناسـب آب زیرزمینی
 3-7متـر اسـت.
 بهدلیـل حسـاس بـودن بـه اشـباعخـاک (عمـق سـفره آب زیرزمینـی کمتـر
از  3متـر) یـا کمبـود رطوبـت (سـطح
سـفره آب ،پایینتـر از  7متـر) ،شـرایط
بـرای رشـد آنهـا ،نامطلـوب میشـود.
ال حـدود
 ریشـهدوانی آنهـا ،معمـو ً 3متـر و گسـترش افقـی آن حـدود 4
متـر اسـت .بـاال بـو دن سـفر ههای آ ب
زیرزمینـی ،موجـب کاهـش رشـد ریشـه
اصلـی و افزایـش ریشـههای افقی میشـود.
 زادآوری طبیعـی آنهـا در عرصههـایمرتعکاری شـده ،بـه علت غیربومـی بودن و
وجـود مـاده سـاپونین در میوه و بذر ،بسـیار
پایین و در حد صفر است .ازاینرو تکثیر آنها،
تنها از راه قلمه و تولید نهال ،توصیه میشـود.
 ایـن گونهها ،در اوایل رشـد ،به چرایدام حساس هسـتند و پس از استقرار کامل و
با توجه به شـرایط اقلیم و خـاک (زمانی بین
 1تا  3سـال) ،قابل برداشـت خواهند بود.
 -بـا توجـه بـه اینکـه ،تجدیـد حیـات
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شکل -3پایههای  Atriplex lentiformisکه بهواسطه عدم چرا (هرس طبیعی) و
هرس مصنوعی ،شادابی خود را از دست دادهاند.

طبیعـی آنهـا ،تقریب ًا در حد صفر اسـت؛ برای
جوانسـازی و حفـظ سرسـبزی گونههـای
مرتـعکاری شـده و دسـتیابی بـه حداکثـر
عملکـرد مـاده خشـک ،هـرس هـر  3سـال
یکبار پایههای مرتعکاری شـده ،الزم اسـت
(شـکلهای  3و .)4
 بسـته به فاصله ردیفهای مرتعکاری،مقدار مناسـب برداشـت ،دورههای برداشـت،
مقـدار شـوری خـاک ،رطوبت در دسـترس
خـاک و سـطح سـفره آبـی؛ مقـدار تولیـد
گونههـای مذکور 1/5 -4 ،تـن علوفه تر در
هکتار در سـال گزارش شـده اسـت.
 حداکثـر تولیـد علوفـه گونههـای ذکرال در فاصله مرتـعکاری  2متری
شـده ،معمـو ً
حاصل میشـود.
 باالتریـن مقـدار تولیـد علوفـه ،درپایههایی اسـت که از ارتفاع  60سـانتیمتری
هرس شـوند .لـذا حـد بهرهبـرداری مجاز از

شکل -4نمای دیگر از عدم سرسبزی و شادابی مرتعکاری Atriplex lentiformis

گونههای مذکور 60 ،درصد توصیه میشـود.
 بـا افزایـش شـدت بـرش ،از میـزانشـادابی و سرسـبزی پایهها کاسـته میشود.
بهگونـهای کـه هـرس کفبـر ،باعـث نابودی
بیشـتر پایههـا خواهد شـد.
 پایههـای بوتهکاری شـده ،در صورتمراقبـت کافـی ،بـه مـدت  15سـال قابـل

با توجه به
دستكاری خاك،
همچنین خواص ویژه شیمیایی
اندامهای این گیاهان؛ فراوانی
موریانهها و صدمات ناشی از این
آفات ،در بسیاری از عرصههای
زیر کشت آتریپلکس گزارش
شده است.

بر اثر عدم هرس سرشاخهها

بهرهبـرداری خواهنـد بـود و بعـد از ایـن
مـدت ،ب هدلیـل غیربومی بـودن و عـدم توان
تجدیـد حیـات طبیعـی ،قـادر به ادامه رشـد
نیسـتند (شـکلهای  5و .)6اگرچه تعیین سن
بوهوایی
دیرزیسـتی آنها در مناطق مختلف آ 
نیاز بـه پژوهشهـای بیشـتری دارد.
 بارندگـی ،مهمترین عامل اسـتقرار اینگونههـا در عرصههـای طبیعی اسـت .لذا در
مراحـل اولیـه رشـد ،بایـد آب به حـد کافی
در نزدیکـی ریشـه فراهم باشـد .اسـتفاده از
تسهیلگرهای رشد و مرتعکاری آنها همراه با
ذخیره نزوالت آسـمانی بـرای تأمین رطوبت
الزم ،بسیار سـ ودمند است.
 در صـورت وجـود بارندگـی بعـد ازکاشـت نهالهـا در زمین اصلـی و تأمین آب
موردنیـاز بوتههـای مرتـعکاری شـده؛ دیگر
نیـازی به آبیـاری ،حتی در تابسـتان نخواهد
بـود .در غیـر اینصـورت ،عالوهبـر آبیـاری

شکل -5پایه  Atriplex lentiformisکه توان رشد خود را بعد از گذشت دو دهه ،شکل -6نمای دیگر از مرتعکاری  Atriplex lentiformisکه بعد از گذشت دو
از دست داده است.
دهه ،توان رشد خود را از دست دادهاست.
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در زمـان کاشـت ،آبیـاری دوم 15 ،روز بعـد
از کاشـت نهال و در موارد ضـروری ،آبیاری
سـوم  20تا  30روز بعد از آبیاری دوم انجام
میشـود .آبیاری در فصل خشـک (تابستان)،
بسـته به اقلیم ،در سـال بعد از کاشت نیز یک
تـا دو بـار انجـام و بعـد از آن برای همیشـه
قطـع میشـود .تجارب ب هدسـت آمده نشـان
یدهـد که مقـدار آب آبیاری بـرای هر پایه
م
در هـر دور آبیـاری ،در خاکهایـی بـا بافت
متوسـط 20 ،تـا  30لیتـر و در خاکهـای
سـنگین  50تا  60لیتر اسـت.
 در اسـتقرار آنها ،مسئله رقابت و اثراتآللوپاتی (دگرآسـیبی) با دیگر گونهها را باید
مورد توجه قرار داد.
 کنترل حشـرات یـا حیواناتی که ممکناسـت به پایههای جـوان حمله کنند ،ضروری
اسـت .در ایـن ارتبـاط ،افزایـش جمعیـت
جونـدگان از اراضی زیر كشـت ایـن گونهها
گزارش میشـود.
 با توجه به دسـتكاری خاك ،همچنینخواص ویژه شـیمیایی اندامهای این گیاهان؛
فراوانـی موریانههـا و صدمات ناشـی از این
آفات ،در بسـیاری از عرصههای زیر کشـت
آتریپلکس گزارش شـده است.
 ایـن گونههـا برخلاف خوشخوراکیباال و مطلوب بودن مقدار انرژی متابولیسـمی
و پروتئینخـام؛ بهواسـطه دارا بـودن نسـبت
باالی کلسـیم به فسـفر و فزونی امالح کلر و
سـدیم بـا افزایش طول دوره رشـد ،تنها قادر
بـه تأمین نیاز نگهـداری دامهای چراکننده در
مرتع هسـتند .ازایـنرو ،ارزش رجحانی آنها
در شـرایط مرتـعکاری تکگونـهای و چرای
مسـتقیم دام از آنهـا ،به سـرعت کم میشـود.
بـر همیـن اسـاس ،مرتـعکاری آن بـه همراه
دیگـر گیاهـان سـازگار در حاشـیه اراضـی
مراتع خشـک و کویـری ،مورد تأکید اسـت.
 در مصـرف علوفـه بهصـورت خوراکدسـتی ،افـزودن مکملهـای غذایـی دارای
نسـبت کلسـیم بـه فسـفر پاییـن بـه جیـره
غذایی ،توصیه میشـود .در ایـن حالت ،قادر
بـه تأمین بخشـی از نیـاز علوفـهای دامهای
سـبک (گوسـفند و بز) و سـنگین (شـتر) ،در
شـرایط پرواربنـدی خواهـد بود.
 -مرتعکاریهـای گونههـای آتریپلکس

شکل -7گونه بومی  Atriplex verruciferaدر مرحله رشد رویشی (منطقه سپرغان)

شکل -8نمای دیگر از گونه بومی Atriplex verrucifera

در مرحله رشد رویشی (منطقه گلمانخانه)

شکل -9گونه بومی  Atriplex verruciferaدر مرحله بذردهی (منطقه سپرغان)
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در برنامه احیای مراتع خشـک و بیابانی
بـا وجـود رشـد و شـادابی چشـمگیر
اولیـه ،در صـورت عدم چرای مسـتقیم
یـا غیرمسـتقیم (هـرس) ،پـس از چنـد
سـال بـا پژمردگـی روبـهرو خواهنـد
شـد .در بررسـیهای انجام شـده ،علت
خشـکیدگی بوتههـای بهر هبـر داری
نشـده ،سـمی بودن تجمع یونهای سـولفات
در بافتهـای گیاه اسـت .ضمـن اینکه تغییر
در بیلان آبـی منطقه ،از عوامل تغییر رشـد و
خشـک شـدن آتریپلکسکاریهـا در مناطق
مرکزی کشـور ،بوده است با خشکی افقهای
سـطحی خاک ،میـزان غلظت امالح و فشـار
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اسـمزی محلـول خـاک افزایش یافتـه و این
پدیـده بـر کاهـش رشـد گیـاه و اندامهـای
رویشـی آن ،تأثیـر میگـذارد.
 افزایـش هدایـت الکتریکی و اسـیدیتهخـاک پـای بوتههـا ،بهویـژه بوتههـای
محفـوظ مانـده از چرا ،نیـز در برخی مناطق
خوبرگ گیاه
گزارش شـده است .مصرف شـا 
توسـط دام ،از تجمع نمک در سـایهانداز گیاه
میکاهـد .زیـرا ریـزش ایـن اندامهـا در پای
بوتههـا ،کاهش یافته و شـرایط مسـاعدتری
بـرای گسـترش این گیـاه فراهم میشـود.
 میـزان کلـر و سـدیم برداشتشـده ازروی این گیاه 20 ،درصد ماده خشـک آن را

یدهد .لذا برداشـت بهموقع علوفه،
تشـکیل م 
امـری ضـروری اسـت .در غیـر اینصورت،
ریزش برگها و شستشـوی گیاه توسط باران
موجب میشـود مقـدار زیـادی از نمکهای
مذکور ،به سـطح خاک رسـیده و شـوری آن
را در عمـق زراعـی افزایش دهـد .این پدیده
بر رشـد و توسـعه آنها تأثیـر میگذارد.
 عالوهبـر تأثیـر شـوری در رشـد وگسـترش این گیاهـان ،نوع بهرهبـرداری آنها
نیز مورد توجه اسـت .تأخیر دو ماهه چرا در
اوایـل فصل رشـد ،برای بقای گیـاه ضروری
اسـت .ضمـن اینکـه بـر هـرس اندامهـای
گیـاه تأکیـد میشـود .قطع صحیـح و منطقی

شـکل -10چـراگاه گونـه  Atriplex verruciferaدر حاشـیه غربـی دریاچـه
ارومیـه (منطقـه سـپرغان)

شکل -11نمای دیگر از چراگاه گونه
دریاچه ارومیه (منطقه سپرغان)

شکل -12چراگاه گونه  Atriplex verruciferaدر رویشگاههای شور حاشیه
دریاچه ارومیه (منطقه تزخراب)

شکل -13نمای دیگر از چراگاه گونه
شور حاشیه دریاچه ارومیه (منطقه تزخراب)
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Atriplex verrucifera

در حاشیه غربی

Atriplex verrucifera

در رویشگاههای

شکل -14پراکنش لکهای گونه  Atriplex verruciferaدر حاشیه غربی دریاچه
ارومیه (منطقه سپرغان)

شکل -15پراکنش لکهای گونه  Atriplex verruciferaدر حاشیه غربی دریاچه
ارومیه (منطقه سپرغان)

شکل -16رشد گونه  Atriplex verruciferaدر مراحل ابتدایی پس از اتمام حالت
غرقابی

پس از اتمام حالت غرقابی و سله

شـاخههای گیـاه ،تعـادل بیـن جـذب و دفع
مـواد را برقـرار میکند و گیاه از لحاظ رشـد
رویشـی و زایشـی ،متعادل و مدت شادابی و
جوانی آن طوالنیتر میشـود .در این حالت،
رقابـت بیـن اندامهـای مفیـد و زائـد ،از بین
مـیرود ،فعالیـت بیش از انـدازه گیاه ،کاهش
مییابـد و سـبب افزایش عمر گیاه میشـود.

نتیجهگیری و پیشنهادها (جمعبندی)

بـا توجـه بـه جنبههـای مثبـت و منفـی
مرتـعکاری با گونههـای غیربومی آتریپلکس
طـی چنـد دهـه گذشـته ،بـرای رفـع کمبود
علوفه و احیای مناطق خشـک و بیابانی ،نیاز

شکل -17رشد گونه

Atriplex verrucifera

به تمرکز بیشـتر بر گونههای بومی آن اسـت.
مهمتریـن مزیـت گونههای بومـی ،تجدید
حیات طبیعی و آسان آنها در عرصههای طبیعی
است .در این ارتباط گونه Atriplex verrucifera
(شـکلهای  7تـا  )9یکـی از گونههـای
بومـی آتریپلکس موجود در سـطح وسـیعی از
شـورهزارهای مرطوب مرکز کشور و با پراکنش
بسـیار زیـاد در حاشـیه دریاچـه ارومیه اسـت
کـه به همـراه دیگـر گونههـای هالوفیـت نظیر
Halocnemum strobilaceum

Aeluropus littoralis

 Aeluropus lagopoidesو
Puccinella distans

بستن خاک

چراگاههـای بسـیار مطلوبـی را بـرای چرای
دامهـای اهلـی بهوجود مـیآورد.
پراکنش پوشش گیاهی در رویشگاههای
مذکـور ،بهصـورت نوارههـای متحدالمرکـز
در ا متـدا د گر ا دیـا ن شـو ر ی ا سـت .
بهگونـهای کـه در فاصله مشـخصی از بسـتر
دریاچـه ،بهواسـطه شـوری زیـاد ،تقریبـ ًا
هیچگونـه گیاهـی پراکنـش نـدارد و بعـد از
آن ،گونههـای Salicornia europaea
و Halocnemum strobilaceum
بهصـورت پراکنـده یـا لکهای حضـور دارند.
در نـواره بعـدی ،گونـه  Salsola spp.و
بعـد از آن گونـه  Atriplex verruciferaبه
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همـراه گونههای Aeluropus littoralis

 Aeluropus lagopoidesو
 Puccinella distansقابلمشاهدههستند.
رویشـگاههای منطقـه سـپرغان و
تزخراب در شهرسـتان ارومیه (شـکلهای
 10تـا  )13از رویشـگاههای معـروف
پراکنـش گونـه Atriplex verrucifera
در حاشـیه غربـی دریاچـه ارومیـه اسـت کـه
پیشازایـن ،مطالعـات جامعـی در چهارچوب
طـرح ملـی علوفه قابل برداشـت مراتع کشـور
و در حـال حاضـر نیـز در چهارچـوب پـروژه
بوهوایی،
پایـش کیفی مراتع مناطق مختلـف آ 
روی صفات سـاختاری و عملکـردی آن مانند
درصد پوشـش تاجـی ،مقدار تولیـد و مصرف
آن توسـط دامهـای چراکننـده ،حـد مجـاز
بهرهبـرداری ،درصـد خوشخوراکـی و ارزش
غذایـی آن انجام شـده اسـت.

علیرغم
اینکه در بســیاری از
منابــع از گونه
 Atriplex verruciferaبهعنوان
گونه بوتهای نامبرده میشود ،برعکس
گونههای غیربومی و بهدلیل عدم
چرا حالت خشبی و درختچهای پیدا
نمیکند و ارزش رجحانی باالیی
برای دامهای سبک و سنگین
چراکننده در مرتع دارد.

و در عرصههای شور با سفره آب زیرزمینی
باال ،حدود  0/5-4متر ،رشد و رویش دارد.
خاکهای عمیق با بافت متوسط تا سنگین و در
مواردی خیلی سنگین ،برای رشد آن مناسب و
رشد و رویش آن در خاکهای خیلی سنگین،
بیشتر است .قابلیت رشد در خاک بسیار شور با
هدایت الکتریکی  4-65دسیزیمنس بر متر را
دارد .خاکهای خنثی تا کمی قلیایی را با اسیدیته
یدهد .خاکهای
 7-8/2برای رشد ،ترجیح م 
آهکی با  18-39درصد آهک را تحمل میکند
و هیچگونه حساسیتی به مقدار گچ موجود در
خاک ندارد .برخالف گونههای غیربومی ذکر
ال مقاوم به شرایط سیالبی است و
شده ،کام ً
بهراحتی قادر به رشد مج د د بعد از مدفون شدن
در گل و الی ،خواهد بود (شکلهای  16و .)17
رشـد گونـه Atriplex verrucifera
هماننـد سـایر گونههـای هالوفیـت ،از اواخـر
اسـفندماه ،شـروع و تا اواخـر آبان ادامـه دارد.
بهاینترتیب حدود  9ماه از سـال سرسبزی دارد
و بـه چـرای دام بسـیار مقاوم اسـت .علیرغم
اینکه در بسـیاری از منابـع از آن بهعنوان گونه
بوتـهای نامبـرده میشـود ،برعکـس گونههای
غیربومـی و ب هدلیـل عـدم چرا ،حالت خشـبی
و درختچـهای پیدا نمیکنـد و ارزش رجحانی
باالیی برای دامهای سـبک و سنگین چراکننده
در مرتـع دارد و شـاخصهای کیفیت علوفهای
آن ،نسـبت بـه گونههای غیربومـی آتریپلکس
مطلوبتر اسـت و مقـدار تولید آن در شـرایط
خشکسالی سـخت یک دهه گذشـته و بهتبع
آن پـسروی آب دریاچه ارومیه 220 ،تا 250
کیلوگرم علوفه خشـک در هکتار ،برآورد شده
اسـت کـه بـا افزایش سـطح تـراز آبـی و طی
دوران ترسـالی ،ایـن مقـدار بـه بیـش از 500
کیلوگرم علوفه خشک در هکتار ،خواهد رسید.
تجدیـد حیـات آن از راه بـذر اسـت و با توجه
بـه هزینههای باالی مرتـعکاری از طریق بوته،
نسبت به گونههای غیربومی ،مزیت نسبی دارد.

 ،Atriplex verruciferaبوتهای چندسـاله
بـه ارتفـاع  80سـانتیمتر و قطـر تـاج 60
سـانتیمتر ،گاهـی افراشـته و گاهی خیـزان با
انشـعابات زیـاد از پاییـن ،کـه ب هدلیـل شـدت
چـرا ،در بیشـتر رویشـگاهها ،حالـت خوابیده
و لکـهای بهخـود گرفتـه اسـت ،بهطوریکه در
بعضی مـوارد ،ارتفاع گیاه تا  10سـانتیمتر هم
میرسـد طـول لکههـا از یـک تا چهـار متر و
عرض آنها از نیم متر تا دو متر و بیشـتر ،متغیر منابع
اسـت .داخـل لکههـا گونههـای دیگـر و گونه اختصاصـی ،م.ر .و برزگـری ،غ.ر .1373 ،.نیازهـای
اکولوژیکـی سـه گونـه آتریپلکـس غیربومـی
 Atriplex verruciferaدر حاشیه آنها پراکنش
بهمنظور احـداث چراگاههای مصنوعی .مجموعه
دارنـد (شـکلهای  14و .)15
مقاالت سـمینار ملی مرتـع و مرتعداری ،اصفهان،
رویشگاه  ،Atriplex verruciferaبه عمق
 27-25مـرداد ،صفحه .50
آب زیرزمینی و شوری خاک وابسته است باغسـتانی ،ن .و سـندگل ،ع.ع .1386 ،.تأثیـر فاصله
50
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کاشـت و نـوع هـرس بـر تولیـد علوفـه گونـه
آتریپلکـس لنتیفرمیـس در اسـتان یـزد .مجلـه
منابـع طبیعـی ایـران.653-664 :)2( 60 ،
جلیلـی ،ع .1397 ،.چـرا رویکـرد حفاظتـی؟ .نشـریه
طبیعت ایران.3-3 :)3(3 ،
خسرویفرد ،م ،.سندگل ،ع.ع .و اکبرینیا ،ا.1385 ،.
بررسـی اثرات فاصله كاشت و هرس بر عملكرد
علوفه   Atriplex canescensدر منطقه نودهك
قزویـن .فصلنامـه تحقیقـات مرتع و بیابـان13 ،
(.94-10 :)2
شیدایكركج ،ا ،.بارانی ،ح ،.اكبرلو ،ح ،.حشمتی ،غ.ع.
و خرمالـی ،ف .1392 ،.ارزیابـی نقـش احیـای
مراتـع از طریـق كاشـت گون ههـای غیربومـی
بـر میـزان كربن خـاك (مطالعـه مـوردی :مراتع
شهای آبخیزداری،
چپرقویمه گنبد) .نشریه پژوه 
.119-107 :100
علویپناه ،س .ک .1371 ،.ضرورت منشأیابی شوری
آب و خـاک و منبـع تغذیـه سـفرههای آب
زیرزمینـی بـاال در پروژ ههـای احیـا .مجموعـه
مقاالت سـمینار بررسـی مسـائل مناطـق بیابانی
و کویـری ایـران ،یـزد 27 ،تـا  30اردیبهشـت،
.1023-1012
فروغیان ،پ .و موسویاقدم ،س.ح .1354 ،.نقش گیاه
آتریپلکـس در احیـای مراتـع اسـتپی .دفتر فنی
مرتـع سـازمان جنگلهـا و مراتع کشـور ،تهران،
 44صفحه.
معتمـدی ،ج ،.جعفـری ،ع.ا .و زهـدی ،م.1398 ،.
مدیریـت رویشـگاه خارشـتر در شـور هزارهای
حاشـیه دریاچـه ارومیـه .نشـریه طبیعـت ایران،
.33-42 :)1(4
مقیمی ،ج .1384 ،.معرفی برخی گونههای مهم مرتعی
مناسـب بـرای توسـعه و اصلاح مراتـع ایـران.
انتشـارات آرون ،تهـران 669 ،صفحـه.
موسویاقدم ،سی .ح .1366 ،.گیاه آتریپلکس و نقش
آن در احیای مراتع ایران .دفتر فنی مرتع سازمان
جنگلهـا و مراتـع کشـور ،تهـران 132 ،صفحـه.
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