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Abstract
At present, due to climate change, drying of Lake Urmia, and recession of water, a number of vegetation 
communities have disappeared and other communities have emerged. Alhagi pesudalhagi is also degraded in 
a large area of saline lands due to ecological and biological characteristics, and in the absence of managing the 
habitat, agricultural lands will be at risk. Currently, based on climate change and the urgent need to provide a 
part of forage for livestock from species resistant to salinity and drought, livestock grazing in saline habitats is the 
most important aspect of the use of this species. Alhagi pesudalhagi is not grazed by native cattle and buffalo 
flocks. Hence, targeted grazing is the best way to combat it. This method can cause ecosystem balance and more 
balanced utilization of all halophytes. Camel grazing in degraded saline lands can control the growth and seed 
production of Alhagi pesudalhagi and prevent the spread of pests and diseases to agricultural lands. In addition, 
multipurpose use of species such as production of oils, bioethanol, aromatic compounds, honey production and so 
forth could be taken into account. Hence, its development as a source of forage in the degraded saline lands and 
direct grazing is recommended; however, its development for other lands requires further research.
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چکیده
امروزه به واسطه تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه ارومیه و پس روی آب، تعدادی از جوامع گیاهی، حذف و جوامع 
دیگری ظاهر شده اند. خارشتر نیز بر اثر خصوصیات اکولوژیکی و بیولوژیکی، در سطح وسیعی از اراضی شور تخریب شده و 
هم مرز با خاک های شیرین، پراکنش پیدا کرده که درصورت نبود مدیریت رویشگاه آن، اراضی زراعی به مخاطره خواهد افتاد. 
در شرایط فعلی، با استناد به تغییرات اقلیمی و نیاز مبرم به تأمین بخشی از علوفه دام ازطریق علوفه های کم رایج و کم آب بر و 
مقاوم به شوری و خشکی، استفاده چرایی از رویشگاه های شور و به ویژه رویشگاه های خارشتر، مهم ترین جنبه استفاده از این 
گونه است. خارشتر توسط گله های گاو بومی و گاومیش که دام  غالب منطقه هستند، چرا نمی شود. ازاین رو، بهترین راه مبارزه 
با آن، چرای چندگونه ای و هدفمند دام از  رویشگاه آن است. این روش می تواند تعادل را به اکوسیستم برگرداند، بهره برداری 
متعادل تری از تمام گونه های هالوفیت حاشیه دریاچه به عمل آید و از فرصت طلبی برای یک گونه گیاهی، جلوگیری شود. با 
مّدنظر قرار دادن رفتار چرایی دام های اهلی، چرای شتر در اراضی شور تخریب شده، قادر خواهد بود تا رشد خارشتر را کنترل 
کرده و به صورت مؤثری، تولید بذر آن را بی اثر کند و تا حد زیادی، نگرانی گسترش آفات و بیماری ها به اراضی زراعی را 
تحت کنترل درآورد. به نظر می رسد چنانچه تمام عوامل مؤثر در سودآوری چرای مستقیم شتر از رویشگاه های خارشتر مورد 
توجه قرار گیرد، مرتع کاری آن در رویشگاه های شور تخریب شده، راه حل مؤثری برای جبران کمبود علوفه محسوب می شود. 
درواقع داشتن سهم بالقوه در جلوگیری از تلفات دام ها در فصل غیر رشد، مهم ترین برتری آنها است. به عالوه درصورتی که 
مزایای آنها، ازنظر استفاده چندمنظوره نظیر تولید روغن، بیواتانول، ترکیبات معطر، مان های گیاهی )ترنجبین(، تولید عسل و غیره 
مّدنظر قرار گیرد، مرتع کاری آن توجیه می یابد. ازاین رو، توسعه آن به عنوان یک منبع علوفه ای، در اراضی شور تخریب شده و 
چرای مستقیم دام از آنها، قابل توصیه است ولی توسعه آن برای دیگر اراضی و ایجاد چراگاه های مصنوعی، نیازمند تحقیقات 
بیشتر در سایت های الگویی و کم خطر برای تنوع زیستی مراتع است که باید از بخش های تحقیقاتی، استعانت خواست. 

 واژه های کلیدی:گونهمهاجم،جوامعگیاهی،چرایهدفمنددام،تغذیهدام،هالوفیتها
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ارومیـه،به9جامعـهتقلیلپیداکردهکهتعـدادیازجوامع
گیاهی،بهواسـطهتغییراتاقلیمیوخشکشـدندریاچه
وپـسرویآب،حذفشـدهوجوامـعدیگریظهور

پیـداکردهانـد)اهللقلیوعصـری،1392(.
دررویشـگاههای گیاهـی پوشـش پراکنـش
مذکور،بهصورتنوارههایمتحدالمرکزدرامتداد
گرادیانشـوریاسـت؛بهگونهایکـهدرفاصله
مشـخصیازبسـتردریاچه،بهواسـطهشـوری
زیـاد،تقریبًاهیچگونهگیاهـیپراکنشنداردو
Salicornia europaeaبعدازآن،گونههای
Halocnemum st rob i laceum  و
بهصـورتپراکنـدهیالکهایپراکنـشدارند.
Salsola spp.درنـوارهبعـدی،گونههـای
Atriplex verruciferaپراکنشدارند.گونه
Aeluropus littoralisبههمـراهگونههـای
و A e l u r o p u s  l a g o p o i d e s
Puccinella distansدرنـوارهبعدیقابل
مشـاهدههسـتند.درنوارآخـرونزدیکبه
اراضیزراعیوخاکهایبهنسـبتشیرین،
)Alhagi pesudalhagi( گونـهخارشـتر
درسـطحوسـیعیازمنطقهدراراضیشـور
تودههـای زیرآشـکوب در و تخریبشـده
گـزپراکنـشداردوگاهیبـهداخلاراضی
بیـم و کـرده پیـدا نیـزگسـترش زراعـی
آنمـیرودکـهدرصـورتنبـودمدیریـت

رویشـگاهومبـارزهباآفـاتوبیماریهای
و اکولوژیکـی بهواسـطهخصوصیـات آن،
بیولوژیکـی،اراضـیزراعـیرابـهمخاطره

بیندازد.
درگذشـتهکهگونهخارشـتر،بهصورت
مکانیکـیبرداشـتوبـرایتغذیـهتکمیلی
دامهـادرفصلغیررشـد،اسـتفادهمیشـد،
ولـی نداشـت نگرانیهایـیوجـود چنیـن
کار ایـن کـه اسـت دهـه دو بـه نزدیـک
برداشـت بهدلیـل بلکـه نمیشـود، انجـام
نشـدنخارشـترووجـودآفـاترویآن،
پایههایسـالهایقبل،سـیاهرنگشـدهاند
)شـکلهای1و2(وپایههایسـالجاری
نیـزدارایسـفیدکبـودهومیزبـانعلـف
هـرزانگلسـسهسـتند)شـکل3(.بهنظر
میرسـد،تغییرشـیوهدامـداریدرمنطقهو
ایجـاددامداریهایصنعتیکـهمنابعتأمین
خوراکآنها،کمتروابسـتهبهرویشـگاههای
شـوراطـرافدریاچـهاسـت،یکـیازعلل
توجهکمتربهرویشـگاهگونههایخارشـتر،
بهعنـوانمنبـعتولیـدعلوفـهبـرایدامهای

است. روسـتایی
درچنیـنشـرایطی،معمـواًلاینسـؤال
مطرحمیشـودکـهنحوهمدیریترویشـگاه
مذکـورچگونهبایدباشـد؟آیابااینذهنیت

 مقدمه
اراضـیشـورحاشـیه

دریاچهارومیهبامسـاحتی
150 و هـزار 353 معـادل

هکتار،دراستانهایآذربایجان
غربـیوشـرقیپراکنـشداردکه
حاشـیه در آن هکتـار هـزار 85
شـرقیو268هـزارو150هکتـار
آن)76درصـد(درحاشـیهغربـیواقـع
اسـت.اکنـون16جامعهگیاهیشورپسـند
درحاشـیهغربـیدریاچـهارومیـهپراکنش
داردکـهطـیدودهـهگذشـته،67درصـد
جوامـعگیاهی)از49جامعـهوزیرجامعه(،
خشـکشـدهوجامعههایدیگـرجایگزین
آنهـاشـدهاندو33درصدازآنهـانیزقدرت
زندهمانـیخودراحفـظکردهاند.دراینبین،
وسـیعترینجامعهگیاهـی،مرتبطباپراکنش
گونهHalocnemum strobilaceumاست
کـهپوشـشتاجـیآناز53درصـدبه23
درصـدکاهـشپیداکـردهاسـت.بدینمعنی
کهبعضیازبوتههایآنکاماًلخشـکشـده
ودرتعـدادیازبوتههـا،درصدخشـکیدگی
قابـلمالحظهاسـت)احمـدیوهمـکاران،
1397(.همچنیـنتعـداد12جامعـهگیاهی
تشـخیصدادهشدهدرحاشیهشرقیدریاچه
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شکل1-پایههایخشکشدهخارشتر)پاییز1397(
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تأکیـدکرد؟
جـایبحـثبسـیاریمبنـیبـراینکـه
یـک و چیسـت مهاجـم گونـه تعریـف
گونـهگیاهـیبایـددارایچـهخصوصیات
اکولوژیکـیوبیولوژیکـیباشـدتـاآنرا
بهعنـوانیکگیاهمهاجمتلقـیکنیم،وجود
دارد.دریـکاظهارنظرکلی،گونهایمهاجم
استکهبهواسطهخصوصیاتذکرشده،رشد

دیگـرگونههـایگیاهـیرامختـلکـردهو
کیفیتخـاکرابهمخاطرهبیندازد.بهعبارت
دیگر،برسـاختاروعملکرداکوسیستمتأثیر
منفـیگذاشـتهوموجبایجادیکپوشـش
پوشـشگیاهی بهجـاي یکنواخـت گیاهـی
ن، همـکارا و Brooks ( شـود متنـوع
.)Rejmanek, 2011وSimberloff2016؛
چـهبخواهیـموچـهنخواهیـم،ترکیـب
گیاهیمراتعورویشـگاههایشـورحاشـیه
دریاچـهارومیـه،بـراثـربهرهبـرداریبیش
ازحـدوتغییـراتاقلیمی،دسـتخوشتغییر
پیشازایـن کـه همانگونـه اسـت. شـده
اشـارهشـد،گونهخارشتردرسـطحوسیعی
ازحاشـیهدریاچـهپراکنـشپیـداکـردهو
آن رویشـگاه بـرای مدیریتـی هیچگونـه
صـورتنمیگیردوتنهاازطرفمتخصصان
اکولوژیزراعی،مطرحمیشـودکهخارشتر
گونـهایمهاجـماسـتوگیاهـانزراعیرا
بهمخاطـرهخواهـدانداخـت.همیـنایدهاز
بیماریهـای و آفـات متخصصـان طـرف
گیاهـینیـزمطـرحوبیانمیشـودکـهاین
گونه،میزبانبسـیاریازآفـاتوبیماریها
اسـتوبدینوسیلهرشدگونههایهالوفیت
وگیاهـانزراعـیحاشـیهاطـرافدریاچه

کـهخارشـتریکگونـهبیگانـه)مهاجم(در
جوامـعگیاهـیشورپسـندحاشـیهدریاچه
ارومیـهاسـت،بایـدرویشـگاهآنراازبین
بـردیابـهحالخـودرهاکـردیـااینکهاز
مزایایآندرچهارچوباستفادهچندمنظوره
ازاراضی)شـکل4(،بهرهبـرداریکردهوبه
ارزشتغذیـهایآنهـابـرایتعلیـفدامهای
اهلـی)شـکلهای5تـا7(،نقـشآنهـادر
کنتـرلفرسـایشوجلوگیـریازگسـترش
کانونهـایریزگـرد)شـکلهای8تـا11(،

نقـشآنهادراحداثوپایداریفضایسـبز
واهمیـتآنهادرمصارفزینتیتفرجگاهی،
بهرهبـرداریازمحصوالتفرعیواسـتفاده
تولیـد و دارویـی منابـع بهعنـوان آنهـا از
ترکیبـاتمعطـر،قابلیـتآنهـابـرایتولیـد
روغن،اتانولزیسـتیوتولیـدهیدروکربن،
اهمیـتآنهادرپرورشزنبورعسـلوتولید
دانـهگرده)شـکل12(،اهمیتآنهادرحفظ
اعمالاکوسیسـتموچرخـشعناصرغذایی
وبـهتبعآناصالحخاکرویشـگاهوغیره

در حال حاضر، 
اقلیمی  تغییرات  به واسطه 

ارومیه  دریاچه  و خشک شدن 
از جوامع  و پس روی آب، تعدادی 

گیاهی، حذف و جوامع دیگری ظهور 
پیدا کرده اند و طی دو دهه گذشته 
گیاهی  جوامع  از  یک سوم  تنها 
حاشیه غربی دریاچه ارومیه، قدرت 
زنده مانی خود را حفظ کرده اند.

شکل2-پایههایخشکشدهخارشتر)تابستان1397(

شکل3-پایههایخارشتر،میزبانعلفهرزانگلسس



راتهدیـدمیکند.اکولوژیسـتهای
گیاهیهم،چنینایدهایدارندوآن
راگونـهایمهاجمدرترکیبگیاهی
مراتـعوبهویـژهمراتـعنیمهاسـتپی

میداننـد.
ایـنامردرشـرایطیاسـتکه
خارشـتر، اکولـوژی درخصـوص
و آن آبـی نیـاز و زراعـی ویژگیهـای
امکانسـنجیایجـادچراگاههـایمصنوعـی
ازطریـقکشـتخارشـتردراراضـیشـور
تخریبشـدهواراضیکشـاورزیرهاشـده،
مطالعـاتاندکیدرکشـورموجوداسـتکه
بـرایتصمیمگیریصحیح،بایدازبخشهای
تحقیقاتی،اسـتعانتخواست.لذانگاهمهاجم
بـودنبهگونـهخارشـترودیگـرگونههایی
شـیرینبیان، کهـورک، کنگـر، ورک، نظیـر
گلرنـگوحشـی،انـواعسرسـیومها،انـواع
شـکرتیغالها،فرفیـونوغیـرهکـهاکنوندر
سـطحوسـیعیازمراتـعتخریبیافتهوآیش
اراضـیزراعـیمناطـقنیمهاسـتپیپراکنش
وامـکانرشـددارنـد،مزایـایبهرهبـرداری
چندمنظـورهازآنهـارازیـرسـؤالبـردهو

شـکل5-خارشـتربرداشتشـدهازرویشـگاهآندرمناطقکویریوبیابانیکهپسازکمباینکردن،بهصورتعلوفهخشـکیاسیلوشـده،بهمصرفانواعداممیرسـد.

شکل6-تعلیفشترازخارشتردرمناطقبیابانیوکویری

شکل4-بهرهبرداریچندمنظورهازاراضیشور)خورسندیوهمکاران،1389(

آبشور

محیطزیست

علوفه

فضایسبز،گلوگیاه

کامپوست

زنبورداری

خوراکی

صنعتی

داروییوبهداشتی

سوخت

اصالحخاک

پرورشقارچ

عسل خاکشور

گیاهان
شورپسند

بهرهبرداریازمنابعنامتعارفپایه
بهرهبرداریازتنوعژنتیکیگیاهان

تولیدپایدارواقتصادی
بهبودکیفیتمحیطزیست

بهبودوضعیتاقتصادی-اجتماعی

تولیدانبوه
بیوماس

چوبکاغذ

بیوگاز
چوب

روغن
پروتئینسبز

سبزی،میوهوخشکبار

گوشت
لبنیات
پشم
پوست
روده

کوددامی

احیایمراتع
احیایاراضی
جنگلکاری

احیایزیستگاهحیاتوحش
کاهشفرسایش

احیایمناطقساحلی

افزایشمادهآلی
تثبیتازت
شوریزدایی

بهبودساختمانخاک

اهداف

دامپروری
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شکل7-تعلیفبزازخارشتربرداشتشدهازرویشگاهخارشتردرمناطقبیابانی
وکویری

شکل8-نقشخارشتردرکنترلکانونهایریزگردنمکی

شکل9-نقشخارشتردرکنترلکانونهایریزگردماسهای

شـکل12-محصـوالتفرعـیحاصـلازخارشـترشکل11-کشتوتوسعهخارشتردرمناطقبیابانیوکویریباهدفاستفادهچندمنظورهازآن
شـاملعسـلوعرقخارشـتر

کنتـرل در خارشـتر پایههـای نقـش -10 شـکل
بیابانـی و کویـری مناطـق در بـادی فرسـایش
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بهجـایاینکـهتأییـدیبـراهمیتاین
گونههـاباشـد،باعـثچشمپوشـیاز
آنهـابهعنـوانیـکمنبعباارزششـده

ست. ا

 نتایج مطالعات انجام شده 
ز ا ندکـی ا طالعـات ا  کـه کنـون ا
خصوصیـاتاکولوژیکـیوبیولوژیکی
خارشـترموجـودبـودهوتوجـهکمتـریبه
دیگـرجنبههـایاسـتفادهازآنهـامعطـوف
شـدهاسـتوهمچنینبااسـتنادبهتغییرات
اقلیمیونیازمبرمبهتأمینبخشـیازعلوفه
دامکشـورازطریـقعلوفههـایکمرایـجو
بـهشـوریوخشـکی مقـاوم و کمآببـر
نظیـرگونههـایهالوفیت،اسـتفادهچراییاز
رویشـگاههایشـوروبهویژهرویشـگاههای
خارشـتر،مهمتریـنمـورداسـتفادهازایـن

اسـت. گیاهان
امـروزهازچـرایدام،بهعنـوانابـزاری
بـاارزشومؤثـردرحلمشـکالتمدیریت
پوشـشگیاهییادمیشودکهازقابلیتهای
آنمیتـوانبـهکنتـرلگیاهـانمهاجمبدون
کشـاورزی و شـیمیایی مـواد از اسـتفاده

ارگانیـکاشـارهکرد.
درتبدیـلچـرایدامازشـکلرایجآن
بـهابـزاریقدرتمنـدبـرایکنتـرلگیاهـان
و ازحساسـیت کـه اسـت نیـاز مهاجـم،

قابلیـتتحمـلگیـاهبـهچـرایدام،فصـل
مطلوبیـت زنظـر ا  چـرا بـرای مناسـب
کیفیـتعلوفـهوداممناسـببرایرسـیدن
باشـیم. داشـته کافـی اطـالع هـدف، بـه
موضوعـاتمذکـور،مواردیهسـتندکه
دانـشبومیخوبیدرخصـوصآنهاموجود
اسـتولیاطالعاتعلمیاندکـیدراینباره
تأثیـر اسـت، مسـلم آنچـه دارد. وجـود
چـرایهدفمندتوسـطدامهابـرایمدیریت
بهخوبـی مهاجـم، بهاصطـالح گونههـای
اثبـاتشـدهاسـت.بـرایمثـالدربیشاز
یـکمیلیونهکتارازدشـتبـزرگایاالت
متحـده،گونهEuphorbia esulaبهشـدت
بـاگیاهانبومـیرقابتمیکندکهبراسـاس
سـاالنه مسـببخسـارت موجـود، آمـار
100میلیـوندالریاسـت.بهدلیـلتهاجـم
گونـهمذکوروگسـترشآندرکنـارمزارع
کشاورزیواجتنابگاوازچرایآن،ارزش
علوفـهمرتعوچراگاه،بهشـدتکاهشیافته
اسـت.اینامردرشـرایطیاستکهگوسفند
وبـزازایـنگونـهبـارغبـتچـرامیکنند
وآنراعلوفـهایمغـذیومطلـوبیافتهو
قبـلازرویآوردنبـهچـرایگراسهـا،
ایـنرو،گوسـفندان از برمیگزیننـد. را آن
وبزهـا،ابـزاریبسـیارمؤثـربـرایکاهش
غالببـودنایـنگیاههسـتندوروشکنترلی
سادهایدربسـیاریازنواحیمحلپراکنش

آنبهشـمارمیرونـد.درمقایسـهبـاهزینـه
85دالردرهکتـاربـرایپاشـیدنعلفکش
ازبالگـرد،اسـتفادهازگوسـفندبـرایکنترل
Euphorbia esulaمیتوانددسـتکم1/5
دالردرهکتـارهزینـهداشـتهباشـد.دراین
ارتبـاط،سـازمانمبـارزهباگیاهـانمهاجم
ایالـتمونتانا،حـدودیکدالربـهازایهر
رأسدامدرمـاه،بهعنـوانجبرانخسـارت
تولیدکننـدگاندامدرنظرگرفتهاسـتتااین
دامـدارانباچـرایدامدر11هزارهکتاراز
اراضـی،اقـدامبـهمبارزهبـااینگیـاهکنند.
از اکنـونخارشـتردرسـطحوسـیعی
اراضیشـورحاشـیهدریاچهارومیهپراکنش
داردکهتوسـطگلههایگاوبومی،گاومیش
وگاوهلشـتاین)شـکلهای13و14()دام

غالـبمنطقـه(،چرانمیشـود.
بنابرایـنبهترینراهمبارزهباآن،انتخاب
گونهایازداماسـتکهبارغبتتمام،آنرا
مصـرفکند.بهرهگیـریبیشازیکنوعدام
یعنیچرایچندگونـهای،میتواندبهمزایای
ایـنروشاضافهکند.چرایچندگونهای،دو
یابیشازدونوعدامرابرایچرایقسـمت
مشـابهیازعرصهبهکارمیبرد،اماضروری
نیسـتکـهایـنکاربـرد،همزماننیزباشـد.
ایـنروشمیتوانـدتعـادلرابهاکوسیسـتم
برگردانـدوطیآنبهرهبـرداریمتعادلتری
ازتمـامگونههـایهالوفیتحاشـیهدریاچه

شکل13-گلههایگاوهلشتاینوگاومیشچراکنندهدراراضیزراعیرهاشده
)تابستان1397(

شکل14-نماییدیگرازگلههایگاوهلشتاینوگاومیشچراکنندهدراراضی
زراعیرهاشده)تابستان1397(
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شکل15-شتردوکوهانهچراکنندهدررویشگاههایگزحاشیهغربیوشرقی
دریاچهارومیه

شکل16-گلههایگوسفندچراکنندهدرحاشیهشرقیدریاچهارومیه)منطقه
خورخور(کهدرترکیبآنهابزنیزوجوددارد.

شکل18-پراکنشخارشتردررویشگاههایگزکهقباًلپایههایگزبهطورکاملشکل17-پراکنشخارشتردررویشگاههایتخریبشدهگز)حاشیهغربیدریاچهارومیه(
قطعشدهیاتعدادیازجستهایآنهاقطعشدهاند)حاشیهغربیدریاچهارومیه(

بهعمـلآیـدوازفرصتطلبـیبـراییـک
گونـهیاردهگیاهی،جلوگیریشـود.

چـرایچندنوعدامدرمقابلچراییک
نوعدام،باعـثافزایشظرفیتچرا،اصالح
ترکیـبگیاهـیچـراگاهوتحتفشـارقرار
دادنگیاهاننامرغوب،بهبودعملکرددامدر
حالـتترکیبـیوبهبـودسـالمتدامبهدلیل
کاهشمشـکالتانگلیوغیرهخواهدشـد.
رفتـارچرایـی دادن قـرار مّدنظـر بـا
بـزوشـتر،چـرایآنهـادراراضـیشـور
تخریبشـده،قـادرخواهـدبـودتـارشـد
گونههـایخارشـترراکنتـرلکنـد.حتـیبا
وجـودخشـبیشـدنخارشـتر،بـزوشـتر
بهسـرعتبـهچـرایآنمیپردازنـد.بعداز
آنکـهبزوشـتر،گلآذیناینگیـاهراقطعو
بهصـورتمؤثـری،تولیدبـذررابیاثرکرد،
بایـدگاورابـرایچرایمعمولـی،بهعرصه

بازگرداند.ازاینرو،چرایخارشـترتوسـط
شـتردراراضیشـورحاشـیهغربیدریاچه
ارومیـه،میتوانـدتـاحـدزیـادینگرانـی
گسـترشآفـاتوبیماریهـایخارشـتربه
اراضـیزراعـیراتحـتکنتـرلدرآورد.

چرایشتردوکوهانه)شکل15(درحاشیه
شـرقیدریاچهارومیهوبهطورمشخصمنطقه
خورخورآذرشـهر،سـببشـدهکهرشدگونه
خارشـتردرزیرآشـکوبرویشـگاههایگز،
کنترلشـود.ضمناینکهپایههایگزبهواسطه
چـرایسرشـاخههاوتحریـکجوانههـای

انتهایی،شـادابترمیشوند.
همچنیـنمشـاهداتمیدانـیبیانگـرآن
اسـتکهدرمحدودههاییازحاشـیهشـرقی
دریاچـهارومیـهکـهبهنسـبتمشـخص،بز
درترکیـبگلههـایگوسـفندوجـوددارد،
رشـدخارشـتربهخوبیتحتکنترلدرآمده

است)شـکل16(.ازاینرودرحاشیهشرقی
دریاچـهارومیـهکـهدامغالـبچراکنندهدر
مراتعمنطقه،گوسـفنداننژادمغانی،افشاری
وقزلوگاهیماکوییاسـتوبهتناسـبدر
هـرگلـهتعدادیبـزنیزوجـودداردواینکه
گلههـایشـترنیـزهمزمانبـادیگـردامها
دررویشـگاههایگـزچرامیکنند،مشـکلی
ازایـننظـرکـهگونهخارشـتر،رشـددیگر
گونههـارامختـلکـردهیـااراضـیزراعی
رابـهلحـاظآفـاتوبیماریهـابهمخاطـره

انداختهاسـت،وجـودندارد.
درحاشـیهغربـیدریاچـهارومیـهکـه
شـترداریرایـجنیسـتوگلههـایگاونیز
کمتـربهچرایدرختچههایگـزمیپردازند،
متأسـفانهاکثرگلـهداران،برایاینکـهبتوانند
ازتولیـدعلوفهزیرآشـکوبرویشـگاههای
گـز،بهرهبـرداریکننـدوعلوفهبیشـتریدر
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اختیـارداشـتهباشـند،پایههـایگـزراقطع
میکننـدیـاآتـشمیزننـد)شـکلهای17
تـا22(کـهبهتبـعآن،رشـدخارشـترنیـز
موقـت، بهطـور آتشسـوزی، بهواسـطه
متوقـفمیشـودولـیجسـتزنیآن،بعـد

ازآتشسـوزیبیشـترمیشـود.
میتـوان کـه اسـت درشـرایطی ایـن
نتایجمدیریترویشـگاههایشـوردرمنطقه
خورخـورراکـهدرحاشـیهشـرقیدریاچه
واقـعشـدهومبتنیبردانشبومیاسـت،به
حاشـیهغربـیتعمیمدادوعالوهبراسـتفاده
چرایـیازرویشـگاههایگـزتوسـطچرای
شـتر،رشـدگونههـایخارشـتررانیزتحت
کنتـرلدرآوردوبعـدازآن،گلههایگاورا
برایچرایزیرآشکوب،بهعرصهبازگرداند.
اکنـونسـهمعمدهایازمصرفگوشـت
شترولبنیاتمرتبطباآندرشهرارومیه،از
گلههایشـتریاسـتکهدرمنطقهخورخور
درحاشـیهشـرقیدریاچهارومیهوآذرشهر،

نگهداریمیشـوند.

درصدپروتئینخامتعداديازهالوفیتها
کـهدررویشـگاههایشـوراطـرافدریاچه
ارومیـهرشـدمیکنند،درمقایسـهبـامقادیر
آندرگونـهخارشـتر)ارزانـیوهمـکاران،
ارائـهشـدهاسـت. 1389(،درشـکل23
نمـوداربیانگـرآناسـتکـهتقریبـًادر
تمامـیمراحـلرشـد،درصـدپروتئینخام
از7درصـد بیشـتر  گونههـایهالوفیـت،
اسـت؛بنابرایـندارایکیفیـتمطلـوببوده
وقـادربهتأمیـننیازدرنگهـداریدامهای
نشخوارکنندههسـتند.همچنینمقادیرانرژی

شکل19-پایههایگزکهپیشازاینسوزاندهشدهبودند)حاشیهغربیدریاچهارومیه(

شکل20-پایههایگزسوزاندهشده)حاشیهغربیدریاچهارومیه(

شکل21-رویشگاهگزکهسوزاندهشدهاست)حاشیهغربیدریاچهارومیه(

شکل22-رویشگاهگزکهسوزاندهشدهاست)حاشیهغربیدریاچهارومیه(

نتایج 
که  هد  می د ن  نشا

لیسمی  بو متا ی  ژ نر ا ر  ا مقد
پایانی  مراحل  در  معموالً  گونه ها، 

بر کیلوگرم  از 8 مگاژول  رشد، کمتر 
که  می شود  تداعی  این گونه  لذا  است. 
به منظور نگهداري وزن زنده و نیز جذب 
غذا، به مقدار بیش از یک کیلوگرم از ماده 
خشک در هر روز نیاز خواهد بود که این 
احتمال براي گونه هایی با غلظت هاي 

زیاد نمک، وجود ندارد.
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متابولیسـمیآنها)ارزانیوهمکاران،1389(
درشـکل24ارائهشـدهاسـت.

نتایـجنشـانمیدهـدکـهمقـدارانرژی
مراحـل در معمـواًل گونههـا، متابولیسـمی
پایانیرشـد،کمتراز8مـگاژولبرکیلوگرم

کـه تداعـیمیشـود اینگونـه لـذا اسـت.
بهمنظـورنگهـداريوزنزنـدهونیـزجذب
غـذا،بهمقداربیـشازیککیلوگـرمازماده
خشـکدرهـرروزنیازخواهدبـودکهاین
احتمالبـرايگونههاییبـاغلظتهايزیاد

نمـک،وجـودندارد.
بهطـورکلـیهالوفیتهـادرمقایسـهبا
دیگـرگونههایمرتعیرشـدیافتهدراراضی
غیرشـور،دارایمقادیرزیـادیپروتئینخام
ومقادیرکمتریانرژيمتابولیسـمیهسـتند.

شـکل24-مقـدارانـرژيمتابولیسـمیدرتعـداديازگونههـايگیاهـيکهدرشـورهزارهایحاشـیهدریاچهارومیهپراکنشدارند.خطمشـخصشـده،مقـدارتقریبي
سـطحبحرانـيرابـرايتأمیـننیازهـايیکگوسـفند50کیلوگرمـي)واحدداميکشـور(درحالتنگهـداريودرشـرایطچرادرمرتعنشـانميدهد.

شـکل23-درصـدپروتئیـنخـامدرتعـداديازگونههـايگیاهيکهدرشـورهزارهایحاشـیهدریاچهارومیهپراکنشدارند.خطمشـخصشـده،مقدارتقریبيسـطح
بحرانـيرابـرايتأمیـننیازهـايیکگوسـفند50کیلوگرمـي)واحدداميکشـور(درحالتنگهداريودرشـرایطچرادرمرتعنشـانميدهد.
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ایـنگونههـابهمنظـوراینکـهبهعنوان
یکرژیمغذایيمناسبوکافيمطرح
باشـند،بایدبامواديکـهانرژيزیادی
دارند،بهصورتمکملمخلوطشـوند.
درشـرایطیکـهخارشـتر،گونـه
و بـوده دام مـوردچـرای اراضـی غالـب
سـهمعمـدهایازترکیـبگیاهـیرابهخـود
اختصاصدادهباشـد،باتوجهبهنتایجحاصل
)شـکلهای23و24(،بهنظـرمیرسـدکـه
مشـکلیازنظـرتأمیننیازپروتئیـنوانرژی
متابولیسـمیواحددامیچراکننده،درحدنیاز
نگهـداریموجودنباشـدودرصورتدروو

انباشـتآنهادرسـیلو،قادرخواهندبود
درفصلغیررشـدنیزبهعنـوانتغذیه
تکمیلی،مورداسـتفادهقـرارگیرند.
بنابرایـننقـشآنهادراینشـرایط،
مشـابهتغذیـهکنسـانتره،غنـیاز
بهعنـوانمکمـل ازت ویتامیـنو

غذاییاسـت.
ازآنجاییکهنگهداریمکملهای

غذایی،بهانبارهایسـردوفصولسرد
محـدودمیشـوداینسـؤالمطرحاسـت

کهکدامیکازروشهـایتهیهمکملغذایی،
عملیتـر،ارزانترودارایمحاسـنبیشـتری
است؟چرایمستقیمدامازگیاهانهالوفیتو
بهویژهخارشـتردراراضیشـورتخریبشده،
یـاتهیـهونگهـداریمکملهاییمثـلاورهو
دربرخـیمـواردنمکهـایلیسـیدنیهمراه

ویتامین؟ با
آنچهمسلماسـت،بهواسطهارزشغذایی
خوبـیکهخارشـترازنظـرمقـدارپروتئینو
انرژیمتابولیسـمیداردمیتواندنقشبارزی

درشـترداریدرمنطقهایفاکند.

 جمع بندی
عوامـل تمـام چنانچـه میرسـد بهنظـر
مؤثـردرسـودآوریچرایمسـتقیمشـتراز
رویشـگاههایخارشـتردرحاشـیهدریاچـه
ارومیـه،مـوردتوجهقـرارگیرد،درشـرایط
فعلـی،قابـلتوجیـهاسـتودردورهایکـه
دامهـایدیگـرباکمبـودغذامواجههسـتند،
علوفـهایبـاکیفیـتبـاال،تأمیـنمیشـود.
ازایـندیـدگاه،مرتـعکاریخارشـتردر
رویشـگاههایشـورتخریبشـده،راهحـل

مؤثـریبـرایجبـرانکمبـودموادکنسـانتره
بـرایتغذیـهداممحسـوبمیشـود.درواقع
سـهمبالقوهآنهـادرجلوگیریازتلفاتدامها
دردورهخشـکی،مهمتریـنبرتریآنهاسـت.
بهعـالوهدرصورتیکـهمزایـایآنهـا،ازنظـر
تولیـدروغـن، نظیـر اسـتفادهچندمنظـوره
بیواتانـول،ترکیبـاتمعطـر،مانهـایگیاهی
)ترنجبین(وغیرهمّدنظرقرارگیرد،مرتعکاری

ایـنگیاهـانتوجیـهمییابد.

اعتبارتکنیکیچرایگیاهانمرتعکاریشـده
درمقـاالتزیـادیمـوردبحثقـرارگرفته
است.بهطورکلیمیتوانگفتدراینمطالب،
جـوابقطعیآرییانهدادهنشـدهولینتایج
تحقیقـاتنشـانمیدهدکـهمرتـعکاریآنها
دربرخـیازمناطـقدرزمانیکهعلوفهکافی
بـرایچـراوجودنـداردوبهواسـطهتغییرات
اقلیمـی،نیازبـهعلوفههایکمآببـرومقاوم
بـهشـوریاسـت،ضـروریبـودهومیتواند
سیسـتمسـودمندیبرایتولیدعلوفهباشـد.
ریشـههایعمیـقخارشـتر،آنراقـادر
میسـازدتـارطوبـتموردنیـازخـودرااز
اعمـاقخاکجذبکنـد.ایـنویژگیباعث
میشـودکـهسرسـبزباقـیبمانـدودرفصل
خشـکسـال،منبـععلوفـهقابـلاطمینانـی
بـرایدامهاباشـد.درطولزمسـتانیافصل
خـوابسـایرگیاهان،گونههایشورپسـندو
خارشتر،ازنظرپروتئینخام،فسفروکاروتن،
بهمراتـبغنیتـرازسـایرمنابـعتغذیـهای

هسـتند.ازایـنرو،توسـعهآنبهعنـوانیک
منبععلوفهای،دراراضیشورتخریبشدهو
چرایمسـتقیمدامازآنها،قابلتوصیهاسـت
ولیتوسـعهآنبـرایدیگراراضـیوایجاد
نیازمنـدتحقیقـات چراگاههـایمصنوعـی،
کمخطـر و الگویـی درسـایتهای بیشـتر

بـرایتنوعزیسـتیمراتعاسـت.
طبیعـیاسـتبـاشـرایطمحیطزیسـتی
بایـد بـرکشـور،همـهمتخصصـان حاکـم
انـرژیوتـوانخـودراصـرفهماهنگـی
وهمـکاریبـایکدیگـرکننـدتـابتوانیمدر
اینموقعیـت،تحلیلدرسـتوواقعبینانهای
همـراهبـاراهکارمتناسـببامشـکلکمبود
علوفـهارائـهدهیمکـهدرایـنراسـتا،باید
طرحهـایتوسـعهایراتقویـتواجراکرد.
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با شرایط 
بـر  حاکـم  محیط زیسـتی 

بایـد  کشـور، همـه متخصصـان 
انـرژی و توان خود را صرف هماهنگی 

و همکاری بـا یکدیگر کنند تـا بتوانیم 
ایـن موقعیـت، تحلیـل درسـت و  در 
واقع بینانه ای همراه با راهکار متناسـب 
با مشـکل کمبـود علوفه ارائـه دهیم 
کـه در این راسـتا، بایـد طرح های 
توسـعه ای را تقویت و اجـرا کرد.


