
43 طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 3، پیاپی 16، مرداد- شهریور  1398

D
O

I: 
10

.2
20

92
/ir

n.
20

19
.1

19
47

4

تاریخ د ریافت  1398/2/6                  
تاریخ پذیرش 1398/4/19      

motamedi@rifr-ac.ir :1*- نویسند ه مسئول، د انشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران، پست الکترونیک
2- د انشیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3- استاد یار، د انشکد ه منابع طبیعی د انشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
4- پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

1*-Corresponding author, Associate Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research 
Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran, E-mail: motamedi@rifr-ac.ir
2- Associate Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Or-
ganization (AREEO), Tehran 
3- Assistance Professor, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
4- Research Expert, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension 
Organization (AREEO), Tehran, Iran

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 drought- 
resistant 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.
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Positive and negative aspects of rangeland planting of native and 
non-native species of Atriplex
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چکیده
با توجه به کمبود علوفه و وجود خشک سالی های شد ید حاکم بر عرصه  های مرتعی د ر سال های اخیر، ضروری است از علوفه هایی که کمتر رایج 
هستند و نیاز کمی به آب د ارند، برای تأمین بخشی از علوفه د ام استفاد ه کرد. از چند د هه قبل و د ر برنامه احیای مراتع خشک و بیابانی، انتخاب گیاهان 
علوفه  ای بوته  ای برای زمین  های شور و مرتع کاری گونه  های غیربومی آتریپلکس به عنوان سیستم سو د مند ی برای تولید علوفه د ر نظر گرفته شد ه و 
به تازگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. د ر ارتباط با موفقیت مرتع کاری  های ذکر شد ه، آمار گمراه کنند ه  ای وجود د ارد و همواره نظرات متفاوتی د ر 
خصوص اد امه یا توقف آتریپلکس کاری، مطرح است. پژوهش حاضر، به بررسی جنبه های مختلف اقلیمی و اکولوژیکی کاشت گونه های غیربومی 
و بومی آتریپلکس )Atriplex(، می پرد ازد. با استناد به جنبه  های مثبت و منفی مرتع کاری گونه  های غیربومی آتریپلکس طی چند د هه گذشته، لزوم 
توجه به گونه  های بومی آن د ر مرتع کاری  ها، برای رفع کمبود علوفه، بیشتر نمایان می  شود. مهم  ترین مزیت گونه های بومی، تجد ید حیات طبیعی و 
آسان آن د ر عرصه های طبیعی است که با توجه به هزینه های باالی بوته کاری، از نظر اقتصاد ی و اکولوژیکی، اهمیت بسیاری د ارد. حضور گونه بومی 
Atriplex verrucifera د ر سطح وسیعی از شوره زارهای حاشیه د ریاچه ارومیه، چراگاه   های بسیار مطلوبی را برای چرای د ام های اهلی و تأمین 
علوفه به وجود آورد ه است. مقد ار تولید این گونه د ر شرایط خشک سالی سخت یک د هه گذشته و به تبع آن پس روی آب د ریاچه ارومیه، 220 تا 
250 کیلوگرم علوفه خشک د ر هکتار، برآورد شد ه که با افزایش سطح تراز آبی و د ر د وران ترسالی، این مقد ار به بیش از 500 کیلوگرم علوفه خشک 

د ر هکتار، خواهد رسید.
واژههایكلیدی: تغییرات اقلیمی، خشک سالی، گونه  های مقاوم به شوری و خشکی، مرتع کاری

جنبه های مثبت و منفی مرتع کاری گونه  های بومی و 
)Atriplex( غیربومی آتریپلکس
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بر اسـاس برخی نظریات اولیه ایران وارد د وره ترسـالی شد، 
ولی بررسـی  ها بیانگر آن اسـت که وقوع خشک سـالی و 
سـیالب د ر مناطق خشک و نیمه  خشک، متناوب است 
و بـا افزایـش وقـوع حـوا د ث حد ی خشک سـالی و 
سـیل د ر د هه  های اخیر، ریسـک سـیالب نیز روند 

افزایشی د اشـته و خواهد د اشت.
عالوه بـر مـوارد مذکـور، کمبـود گوشـت و 
افزایـش بی سـابقه قیمـت آن د ر اواخـر سـال 
1397، همچنیـن نبـود منابـع علوفـه مورد نیاز 
د ام  هـای بـزرگ موجـود د ر مناطـق سـیالبی 
خوزسـتان، نشـان د اد کـه همواره بایـد برای 

تأمیـن علوفـه پایـد ار، تـالش کرد.
اگرچـه کمبـود علوفه اراضـی مرتعی د ر 
پنـج د هـه گذشـته نیـز وجـود د اشـته، ولی 
شـد ت تخریب اکوسیسـتم و کمبـود رطوبت 
ناشـی از تغییرات اقلیمی و خشک سـالی، به 
میـزان وضعیت کنونی نبود. بـه بیان د یگر د ر 
رویشـگاه  های مرتعـی، هنوز کمبـود منابع از 
متغیر اسـترس به متغیر تخریب، تغییر ماهیت 
نـد اد ه بـود )جلیلـی، 1397(. بنابراین، تأمین 
علوفه نسـبت به شـرایط حاضر آسان تر بود.

به واسـطه تعییـن وقـت از سـوی حاکم، 
مطالبـه عمومـی، وجـود اطالعـات اند کی از 
شـرایط اقلیمـی و اکولوژیکـی مرتـع کاری با 
گونه  هـای بومـی به  ویـژه گونه  هـای علفی و 
گراس ها؛ توجه به انتخـاب گیاهان علوفه  ای 
بوته ای بـرای زمین  هـای شـور و مرتع کاری 
گونه های آتریپلکـس د ر برنامه احیای مراتع 
خشـک و بیابانی، از سال 1342 با بوته کاری 
،Atriplex canescens گونه های غیربومی
 Atriplex halimus و Atriplex lentiformis

)شکل های 1 و 2(، آغاز و براساس اطالعات 
حاصـل از تحقیقـات د یگر کشـورها، به ویژه 
اسـترالیا و آمریکا که نتایج آن مختص شرایط 

اکولوژیکی آن مناطق بود، اجرا شـد.
ایـن  مرتـع کاری  بـرای  کـه  مناطقـی 
گونه هـا انتخـاب شـد، از نظر اقلیـم و خاک 
بـه  به عبارت د یگـر،  بـود.  متنـوع  بسـیار 
هنـگام مرتـع کاری گونه های مذکـور، به نیاز 
اکولوژیکـی گونه هـا و تطابـق خصوصیـات 
تعییـن  بـرای  رویشـگاهی، توجـه نشـد ه و 
اولویـت مرتع کاری تنها مطالبه عمومی جامعه 
د امـد اری و مرتع د اری و کمبـود علوفه د ر هر 
منطقـه اقلیمـی، مد نظـر بـود. به همین د لیـل، 
میـزان سـازگاری آنها د ر عرصه هـای طبیعی 
و به تبـع آن، صفـات سـاختاری و عملکرد ی 
و به ویـژه مقـد ار تولیـد علوفـه آنهـا، بسـیار 
متفـاوت گزارش شـد ه اسـت. همچنین مقد ار 
د یرزیستی و سرسـبزی آنها، یکسان نیست و 
د ر بعضـی موارد آمـار گمراه کنند ه ای گزارش 
شـد ه اسـت. از این رو همواره نظرات متفاوتی 
د ر خصـوص اد امه آتریپلکـس کاری یا توقف 
آن بـا گونه هـای غیربومی مطرح بود ه اسـت.

اعتبار تکنیکی گیاهان مرتع کاری شد ه، د ر 
مقاالت زیـاد ی مورد بحث قـرار گرفته و د ر 
هیچ کـد ام، جواب قطعی آری یا نه د اد ه نشـد ه 
اسـت، امـا نتایـج تحقیقات نشـان می د هد که 
مرتـع کاری علوفه هـای کم  آب  بـر و مقـاوم به 
شـوری د ر برخـی مناطق، به  واسـطه تغییرات 
اقلیمـی و د ر د وره هایی   کـه علوفه کافی برای 
چرا وجود نـد ارد، ضروری اسـت و می تواند 
سیسـتم سـو د مند ی بـرای تولید علوفه باشـد 

مقدمه
و  قلیمـی  ا ت  ا تغییـر

سـخت  ی  ه هـــــا ر د و
سـال  چنـد  د ر  خشک سـالی 

اخیر، بیشـتر رویشگاه های مرتعی 
کشـور را بـا پد یـد ه زوال رو بـه رو 

کـرد ه و کمبود رطوبت سـبب حذف 
بسـیاری از عناصـر اصلـی گیاهـی ماننـد 

د رمنـه زار شـد ه  اسـتپ های  د ر  د رمنه هـا 
اسـت. ازایـن رو عقیـد ه بـر ایـن اسـت کـه 
بایـد راهبـرد مد یریتـی بـر راهبـرد حفاظتی 
متمرکـز شـود. د ر ایـن ارتبـاط، بـا کاهـش 
شـد ت بهره  بـرد اری و اعمال چـرای حمایتی، 
بایـد فشـار ناشـی از بهره  بـرد اری از مراتـع 
را بـه حد اقـل رسـاند. از طـرف د یگـر بـا 
کاربـرد روش های سـاد ه حفـظ آب و خاک، 
را  اکوسیسـتم  د ر خـاک  می تـوان رطوبـت 
حفـظ کـرد تـا از میـزان تأثیر خشک سـالی 
.)1397 )جلیلـی،  شـود  کاسـته  آن  بـر 
مطـرح  یطی  شـرا د ر  فـوق  رد  مـوا
می  شـود که با اسـتناد بـه تغییـرات اقلیمی و 
خشک سـالی   حاکم بـر عرصه  هـای مرتعی و 
پذیرش رویکـرد حفاظتی، نیاز مبرم به تأمین 
بخشـی از علوفـه د ام از طریـق علوفه هایـی 
کـه کمتر رایـج هسـتند و آب کمتری مصرف 
و خشـکی  بـه شـوری  مقـاوم  و  می کننـد 
هسـتند نیـز وجـود د ارد کـه بایـد بـرای این 
اند یشـید ه  نیـز راهـکار خر د مند انـه  ای  امـر 

شـود )معتمـد ی و همـکاران، 1398(.
اگرچه سـیل  های سـال 1398 د ر کشـور 
از نظـر ابعاد و گسـتره وقوع، کم سـابقه بود و 

گنبد  چپرقویمه  منطقه  د ر   Atriplex lentiformis گونه    با  مرتع کاری  شکل1- 
کاووس

منطقه  د ر   Atriplex lentiformis گونه   با  مرتع کاری  از  د یگر  نمای  شکل2- 
چپرقویمه گنبد کاووس
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- گیاهانی شورروی هستند که د ر شوری 
بـا هد ایت الکتریکی معاد ل 70 د سـی زیمنس 
بـر متر رشـد می کننـد. د ر هد ایـت الکتریکی 
حـد ود 110 د سـی زیمنس بر متر، رشـد آنها 
متوقـف می شـود. مناسـب ترین رشـد را د ر 
شـوری های بـا هد ایـت الکتریکـی، کمتـر از 

20 د سـی زیمنس بـر متر د اشـته اند.
- به طیف وسـیعی از خاک ها سـازگاری 
د ارنـد، امـا مناسـب ترین خاک ها برای رشـد 
آنهـا، خاک هایی با بافت متوسـط )سـیلتی- 

هستند. لومی( 
بـا  قلیایـی  و  د ر خاک  هـای خنثـی   -
امـا  اسـید یته حـد ود 8/5 رشـد می کننـد، 
مناسـب  ترین خـاک  برای رشـد آنهـا، د ارای 

اسـید یته کمتـر از 8 اسـت.
آنهـا  رطوبتـی  نیـاز  د ر صورتی کـه   -
به وسـیله بارند گـی تأمین شـود؛ جهت رشـد 
مطلوب، متوسـط بارند گی مورد نیاز سـالیانه، 
حـد ود 300 میلی  متـر و د ر صـورت پراکنش 

مناسـب، حـد ود 250 میلی  متر اسـت.
از  آبـی  نیـاز  تأمیـن  صـورت  د ر   -
سـفره های آب زیرزمینـی )عمومـًا حاشـیه 
کویـر و پالیا(، عمـق مناسـب آب زیرزمینی 

7-3 متـر اسـت.
اشـباع  بـه  بـود ن  به  د لیـل حسـاس   -
خـاک )عمـق سـفره آب زیرزمینـی کمتـر 
)سـطح  رطوبـت  کمبـود  یـا  متـر(   3 از 
شـرایط  متـر(،   7 از  پایین تـر  آب،  سـفره 
می شـود. نامطلـوب  آنهـا،  رشـد  بـرای 

حـد ود  معمـواًل  آنهـا،  ریشـه د وانی   -
 4 حـد ود  آن  افقـی  گسـترش  و  متـر   3
آب   سـفره های  بـود ن  بـاال  اسـت.  متـر 
ریشـه  رشـد  کاهـش  موجـب  زیرزمینـی، 
اصلـی و افزایـش ریشـه  های افقی می شـود.
- زاد آوری طبیعـی آنهـا د ر عرصه هـای 
مرتع کاری شـد ه، بـه علت غیربومـی بود ن و 
وجـود مـاد ه سـاپونین د ر میوه و بذر، بسـیار 
پایین و د ر حد صفر است. از این رو تکثیر آنها، 
تنها از راه قلمه و تولید نهال، توصیه می شـود.
- ایـن گونه ها، د ر اوایل رشـد، به چرای 
د ام حساس هسـتند و پس از استقرار کامل و 
با توجه به شـرایط اقلیم و خـاک )زمانی بین 

1 تا 3 سـال(، قابل برد اشـت خواهند بود.
- بـا توجـه بـه اینکـه، تجد یـد حیـات 

)معتمد ی و همکاران، 1398(.
هـد  ف بیشـتر پژوهش هـای انجام شـد ه 
)باغسـتانی و سـند گل، 1386؛ خسـروی فرد 
و همکاران، 1385؛ فروغیان و موسـوی اقد م، 
1354؛ موسـوی اقد م، 1366؛ اختصاصـی و 
برزگـری، 1373(، احیـای عرصه های طبیعی 
و ارزیابی شـیوه های مختلـف مرتع کاری بود ه 
و کمتـر روی شـورورزی یـا کشـت آنهـا د ر 
زمین هـای مسـتعد و بـا هد  ف تأمین بخشـی 
از کسـری علوفه د ام د ر سیستم های د امد اری 
پژوهشـی انجـام شـد ه اسـت. الزم اسـت که 
بخش های تحقیقاتی و آموزشـی برای کسـب 
اطالعـات بیشـتر د ر این زمینـه و به ویژه نیاز 
آبـی آنها و امکان سـنجی ایجـاد چراگاه های 
مصنوعـی با کشـت آتریپلکس، تـالش کنند.
جنبه هـای مختلـف اقلیمـی و اکولوژیکی 
آتریپلکـس غیربومـی  گونه هـای  کاشـت 
)Atriplex( که د ر ذیل به آنها اشاره شد ه است، 
سـبب شد که د ر پنج د هه گذشـته، مرتع کاری 
گونه  هـای مذکـور به عنـوان بهتریـن تصمیـم 
مد یریتـی جهـت رفـع کمبود علوفـه و احیای 
مراتـع مناطـق خشـک و بیابانی تلقی شـود.

اقداماتویافتهها
1386؛  سـند گل،  و  )باغسـتانی  بررسـی  ها 
خسـروی فرد و همـکاران، 1385؛ فروغیـان 
و موسـوی اقد م، 1354؛ موسوی اقد م، 1366؛ 
اختصاصـی و برزگـری، 1373؛ علوی پنـاه، 
و  شـید ای کرکج   ،1384 مقیمـی،  1371؛ 

همـکاران، 1392؛  Vallentine, 1989؛
 Khali l Barrett-Lennard, 2016؛ 
کـه؛ د  د ا نشـان   )1986 ن،  همـکارا و 
- به طورکلـی؛ بـرای د سـتیابی بـه رشـد 
گونه هـای قتصـاد ی  ا تولیـد  و  مطلـوب 
Atriplex lentiformis ،Atriplex canescens

و Atriplex halimus، شـرایط نم شورپسند ی 
الزم اسـت کـه د ر صـورت تأمین نیـاز آبی، 
قـاد ر بـه رشـد و نمـو مطلـوب و اقتصـاد ی 
د ر اراضـی شـور طبیعـی، اراضـی فاریـاب 
شـور شـد ه و اراضـی کـه به  واسـطه تغییرات 

هید رولوژیکـی شـور شـد ه اند، هسـتند.
گیاهـان  گـروه  د ر  گونه هـا  ایـن   -
تریکوهید روفیت هـا قرار د ارند که با اسـتفاد ه 
از آب شـعریه و سـطح آب زیرزمینـی بـاال، 

نیـاز آبـی خـود را تأمین می کننـد و عملکرد 
آنهـا بـا افت سـطح ایسـتابی، به طـور نمایی 
کـم می شـود. همچنین جـزو گیاهـان بوته ای 
متحمـل بـه شـوری هسـتند ولـی قاد رند د ر 

خاک هـای بسـیار شـور نیز رشـد کنند.
- افزایش شـوری بر میـزان عملکرد آنها 
تأثیـر می گـذارد. برعکـس شـوری، افزایش 

میـزان کربنات کلسـیم خاک بـر عملکرد آنها 
مثبت اسـت. تأثیر کربنات کلسـیم بر عملکرد 
آتریپلکـس، عالوه بـر اثـر اصالحـی خاک و 
بهبود مقاومت گیاه به شـوری، باعث افزایش 
هد ایـت آبی و رطوبت اعماق خاک می شـود 
افزایـش ریشـه د وانی  امـکان  نهایـت  د ر  و 

آتریپلکـس را فراهـم می کند.
- گونه هـای مذکـور، بـه گرمـا و سـرما 

هسـتند. مقاوم 
- گونه هـای ذکر شـد ه می توانند د ر طول 
مد ت 18 سال، د ر حد ود 21 تن د ر هکتار د ر 
خاک عرصه ترسـیب کربن انجام د هند. ضمن 
اینکه سـاالنه هـر پایه گیاه، قاد ر اسـت 1/5 
کیلوگـرم کربـن د ر اند ام هـای گیاهـی ذخیره 

انباشت کند. و 
و  نگهـد اری  آب،  جـذب  قـد رت   -
از خصوصیـات  اند ام هـا،  د ر  ذخیره سـازی 
د ر  به طوری کـه  اسـت.  ایـن گونه هـا  بـارز 
 د مـای تابسـتان و نبود شـرایط مسـاعد برای 
رشـد و نمو، با اسـتفاد ه از آب ذخیره شد ه د ر 

اند ام هـا، رشـد مطلوبـی د ارنـد.
- گیاهانـی هسـتند بـا مسـیر فتوسـنتز 
ایـن نظـر، تولیـد و  از  چهارکربنـه )C4( و 

د ار نـد. قابل توجهـی  کارایـی 

اگرچه 
فـه  علو د  کمبـو

اراضـی مرتعـی د ر پنـج 
وجـود  نیـز  گذشـته  د هـه 

د اشـته، ولـی شـد ت تخریـب 
اکوسیسـتم و کمبـود رطوبـت 
ناشـی از تغییـرات اقلیمـی و 
میـزان  بـه  خشک سـالی، 

وضعیـت کنونـی نبـود.
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طبیعـی آنهـا، تقریبًا د ر حد صفر اسـت؛ برای 
جوان سـازی و حفـظ سرسـبزی گونه هـای 
بـه حد اکثـر  د سـتیابی  و  مرتـع کاری شـد ه 
عملکـرد مـاد ه خشـک، هـرس هـر 3 سـال 
یک بار پایه های مرتع کاری شـد ه، الزم اسـت 

)شـکل های 3 و 4(.
- بسـته به فاصله رد یف های مرتع کاری، 
مقد ار مناسـب برد اشـت، د وره های برد اشـت، 
مقـد ار شـوری خـاک، رطوبت د ر د سـترس 
خـاک و سـطح سـفره آبـی؛ مقـد ار تولیـد 
گونه هـای مذکور، 4- 1/5 تـن علوفه تر د ر 

هکتار د ر سـال گزارش شـد ه اسـت.
- حد اکثـر تولیـد علوفـه گونه هـای ذکر 
شـد ه، معمـواًل د ر فاصله مرتـع کاری 2 متری 

می شـود. حاصل 
د ر  علوفـه،  تولیـد  مقـد ار  باالتریـن   -
پایه هایی اسـت که از ارتفاع 60 سـانتی متری 
هرس شـوند. لـذا حـد بهره بـرد اری مجاز از 

گونه های مذکور، 60 د رصد توصیه می شـود.
- بـا افزایـش شـد ت بـرش، از میـزان 
شـاد ابی و سرسـبزی پایه ها کاسـته می شود. 
به گونـه ای کـه هـرس کف بـر، باعـث نابود ی 

بیشـتر پایه هـا خواهد شـد.
- پایه هـای بوته کاری شـد ه، د ر صورت 
مراقبـت کافـی، بـه مـد ت 15 سـال قابـل 

ایـن  از  بعـد  و  بـود  بهره بـرد اری خواهنـد 
مـد ت، به د لیـل غیربومی بـود ن و عـد م توان 
تجد یـد حیـات طبیعـی، قـاد ر به اد امه رشـد 
نیسـتند )شـکل های 5 و6(. اگرچه تعیین سن 
د یرزیسـتی آنها د ر مناطق مختلف آب و هوایی 

نیاز بـه پژوهش هـای بیشـتری د ارد.
- بارند گـی، مهم ترین عامل اسـتقرار این 
گونه هـا د ر عرصه هـای طبیعی اسـت. لذا د ر 
مراحـل اولیـه رشـد، بایـد آب به حـد کافی 
د ر نزد یکـی ریشـه فراهم باشـد. اسـتفاد ه از 
تسهیل گرهای رشد و مرتع کاری آنها همراه با 
ذخیره نزوالت آسـمانی بـرای تأمین رطوبت 

الزم، بسیار سـو د مند است.
- د ر صـورت وجـود بارند گـی بعـد از 
کاشـت نهال هـا د ر زمین اصلـی و تأمین آب 
مورد نیـاز بوته هـای مرتـع کاری شـد ه؛ د یگر 
نیـازی به آبیـاری، حتی د ر تابسـتان نخواهد 
بـود. د ر غیـر این صـورت، عالوه بـر آبیـاری 

د و  از گذشت  بعد  که   Atriplex lentiformis مرتع کاری  از  د یگر  نمای  شکل6- 
د هه، توان رشد خود را از د ست د اد ه  است.

شکل5- پایه Atriplex lentiformis که توان رشد خود را بعد از گذشت د و د هه، 
از د ست د اد ه است.
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شکل3- پایه  های Atriplex lentiformis که به واسطه عد م چرا )هرس طبیعی( و 
هرس مصنوعی، شاد ابی خود را از د ست د اد ه  اند.

 Atriplex lentiformis شکل4- نمای د یگر از عد م سرسبزی و شاد ابی مرتع کاری
بر اثر عد م هرس سرشاخه  ها

با توجه به 
د ست کاری خاك، 

همچنین خواص ویژه شیمیایی 
اند ام های این گیاهان؛ فراوانی 

موریانه ها و صد مات ناشی از این 
آفات، د ر بسیاری از عرصه های 
زیر کشت آتریپلکس گزارش 

شد ه است.
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د ر زمـان کاشـت، آبیـاری د وم، 15 روز بعـد 
از کاشـت نهال و د ر موارد ضـروری، آبیاری 
سـوم 20 تا 30 روز بعد از آبیاری د وم انجام 
می شـود. آبیاری د ر فصل خشـک )تابستان(، 
بسـته به اقلیم، د ر سـال بعد از کاشت نیز یک 
تـا د و بـار انجـام و بعـد از آن برای همیشـه 
قطـع می شـود. تجارب به د سـت آمد ه نشـان 
می د هـد که مقـد ار آب آبیاری بـرای هر پایه 
د ر هـر د ور آبیـاری، د ر خاک هایـی بـا بافت 
متوسـط، 20 تـا 30 لیتـر و د ر خاک هـای 

سـنگین 50 تا 60 لیتر اسـت.
- د ر اسـتقرار آنها، مسئله رقابت و اثرات 
آللوپاتی )د گرآسـیبی( با د یگر گونه ها را باید 

مورد توجه قرار د اد.
- کنترل حشـرات یـا حیواناتی که ممکن 
اسـت به پایه های جـوان حمله کنند، ضروری 
افزایـش جمعیـت   ارتبـاط،  ایـن  اسـت. د ر 
جونـد گان از اراضی زیر کشـت ایـن گونه ها 

گزارش می شـود.
- با توجه به د سـت کاری خاک، همچنین 
خواص ویژه شـیمیایی اند ام های این گیاهان؛ 
فراوانـی موریانه هـا و صد مات ناشـی از این 
آفات، د ر بسـیاری از عرصه های زیر کشـت 

آتریپلکس گزارش شـد ه است.
- ایـن گونه هـا برخـالف خوش خوراکی 
باال و مطلوب بود ن مقد ار انرژی متابولیسـمی 
و پروتئین خـام؛ به واسـطه د ارا بـود ن نسـبت 
باالی کلسـیم به فسـفر و فزونی امالح کلر و 
سـد یم بـا افزایش طول د وره رشـد، تنها قاد ر 
بـه تأمین نیاز نگهـد اری د ام های چرا کنند ه د ر 
مرتع هسـتند. از ایـن رو، ارزش رجحانی آنها 
د ر شـرایط مرتـع کاری تک گونـه ای و چرای 
مسـتقیم د ام از آنهـا، به سـرعت کم می شـود. 
بـر همیـن اسـاس، مرتـع کاری آن بـه همراه 
د یگـر گیاهـان سـازگار د ر حاشـیه اراضـی 
مراتع خشـک و کویـری، مورد تأکید اسـت.

- د ر مصـرف علوفـه به صـورت خوراک 
افـزود ن مکمل هـای غذایـی د ارای  د سـتی، 
نسـبت کلسـیم بـه فسـفر پاییـن بـه جیـره 
غذایی، توصیه می شـود. د ر ایـن حالت، قاد ر 
بـه تأمین بخشـی از نیـاز علوفـه ای د ام های 
سـبک )گوسـفند و بز( و سـنگین )شـتر(، د ر 

شـرایط پرواربنـد ی خواهـد بود.
- مرتع کاری هـای گونه هـای آتریپلکس 

شکل7- گونه بومی Atriplex verrucifera د ر مرحله رشد رویشی )منطقه سپرغان(

شکل8- نمای د یگر از گونه بومی Atriplex verrucifera  د ر مرحله رشد رویشی )منطقه گلمانخانه( 

شکل9- گونه بومی Atriplex verrucifera د ر مرحله بذرد هی )منطقه سپرغان(
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د ر برنامه احیای مراتع خشـک و بیابانی 
بـا وجـود رشـد و شـاد ابی چشـمگیر 
اولیـه، د ر صـورت عد م چرای مسـتقیم 
یـا غیرمسـتقیم )هـرس(، پـس از چنـد 
بـا پژمرد گـی رو بـه رو خواهنـد  سـال 
شـد. د ر بررسـی های انجام شـد ه، علت 
بهره بـرد اری  بوته هـای  خشـکید گی 
نشـد ه، سـمی بود ن تجمع یون های سـولفات 
د ر بافت هـای گیاه اسـت. ضمـن اینکه تغییر 
د ر بیـالن آبـی منطقه، از عوامل تغییر رشـد و 
خشـک شـد ن آتریپلکس کاری هـا د ر مناطق 
مرکزی کشـور، بود ه است با خشکی افق های 
سـطحی خاک، میـزان غلظت امالح و فشـار 

اسـمزی محلـول خـاک افزایش یافتـه و این 
پد یـد ه بـر کاهـش رشـد گیـاه و اند ام هـای 

رویشـی آن، تأثیـر می گـذارد.
- افزایـش هد ایـت الکتریکی و اسـید یته 
بوته هـای  به ویـژه  بوته هـا،  پـای  خـاک 
محفـوظ مانـد ه از چرا، نیـز د ر برخی مناطق 
گزارش شـد ه است. مصرف شـاخ و برگ گیاه 
توسـط د ام، از تجمع نمک د ر سـایه اند از گیاه 
می کاهـد. زیـرا ریـزش ایـن اند ام هـا د ر پای 
بوته هـا، کاهش یافته و شـرایط مسـاعد تری 

بـرای گسـترش این گیـاه فراهم می شـود.
- میـزان کلـر و سـد یم برد اشت شـد ه از 
روی این گیاه، 20 د رصد ماد ه خشـک آن را 

تشـکیل می د هد. لذا برد اشـت به موقع علوفه، 
امـری ضـروری اسـت. د ر غیـر این صورت، 
ریزش برگ ها و شستشـوی گیاه توسط باران 
موجب می شـود مقـد ار زیـاد ی از نمک های 
مذکور، به سـطح خاک رسـید ه و شـوری آن 
را د ر عمـق زراعـی افزایش د هـد. این پد ید ه 

بر رشـد و توسـعه آنها تأثیـر می گذارد.
تأثیـر شـوری د ر رشـد و  - عالوه بـر 
گسـترش این گیاهـان، نوع بهره بـرد اری آنها 
نیز مورد توجه اسـت. تأخیر د و ماهه چرا د ر 
اوایـل فصل رشـد، برای بقای گیـاه ضروری 
اند ام هـای  اینکـه بـر هـرس  اسـت. ضمـن 
گیـاه تأکیـد می شـود. قطع صحیـح و منطقی 

غربی  حاشیه  د ر   Atriplex verrucifera گونه  چراگاه  از  د یگر  نمای  شکل11- 
د ریاچه ارومیه )منطقه سپرغان( 

Atriplex verrucifera  د ر حاشـیه غربـی د ریاچـه  شـکل10- چـراگاه گونـه 
ارومیـه )منطقـه سـپرغان( 

رویشگاه های  د ر   Atriplex verrucifera گونه  چراگاه  از  د یگر  نمای  شکل13- 
شور حاشیه د ریاچه ارومیه )منطقه تزخراب(

حاشیه  شور  رویشگاه های  د ر   Atriplex verrucifera گونه  چراگاه  شکل12- 
د ریاچه ارومیه )منطقه تزخراب(
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شـاخه های گیـاه، تعـاد ل بیـن جـذب و د  فع 
مـواد را برقـرار می کند و گیاه از لحاظ رشـد 
رویشـی و زایشـی، متعاد ل و مد ت شاد ابی و 
جوانی آن طوالنی تر می شـود. د ر این حالت، 
رقابـت بیـن اند ام هـای مفیـد و زائـد، از بین 
مـی رود، فعالیـت بیش از انـد ازه گیاه، کاهش 
می یابـد و سـبب افزایش عمر گیاه می شـود.

نتیجهگیریوپیشنهادها)جمعبندی(
منفـی  و  مثبـت  جنبه  هـای  بـه  توجـه  بـا 
مرتـع کاری با گونه  هـای غیربومی آتریپلکس 
طـی چنـد د هـه گذشـته، بـرای رفـع کمبود 
علوفه و احیای مناطق خشـک و بیابانی، نیاز 

به تمرکز بیشـتر بر گونه  های بومی آن اسـت.
مهم  تریـن مزیـت گونه  های بومـی، تجد ید 
حیات طبیعی و آسان آنها د ر عرصه های طبیعی 
Atriplex verrucifera است. د ر این ارتباط گونه

گونه هـای  از  یکـی   )9 تـا   7 )شـکل های 
بومـی آتریپلکس موجود د ر سـطح وسـیعی از 
شـوره زارهای مرطوب مرکز کشور و با پراکنش 
بسـیار زیـاد د ر حاشـیه د ریاچـه ارومیه اسـت 
کـه به همـراه د یگـر گونه هـای هالوفیـت نظیر

Halocnemum strobilaceum 
Aeluropus littoralis 

 Aeluropus lagopoides و
Puccinella distans 

چراگاه هـای بسـیار مطلوبـی را بـرای چرای 
د ام هـای اهلـی به وجود مـی آورد.

پراکنش پوشش گیاهی د ر رویشگاه های 
نواره هـای متحد المرکـز  به صـورت  مذکـور، 
سـت.  ا شـوری  ن  د یـا ا گر د  متـد ا ا د ر 
به گونـه  ای کـه د ر فاصله مشـخصی از بسـتر 
تقریبـًا  زیـاد،  به واسـطه شـوری  د ریاچـه، 
هیچ گونـه گیاهـی پراکنـش نـد ارد و بعـد از 
Salicornia europaea گونه  هـای  آن، 

 Halocnemum strobilaceum و   
به  صـورت پراکنـد ه یـا لکه  ای حضـور د ارند. 
.Salsola spp و  بعـد ی، گونـه  نـواره  د ر 
بعـد از آن گونـه Atriplex verrucifera به 

د ر حاشیه غربی د ریاچه   Atriplex verrucifera لکه ای گونه  پراکنش  شکل15- 
ارومیه )منطقه سپرغان( 

د ر حاشیه غربی د ریاچه   Atriplex verrucifera لکه ای گونه  پراکنش  شکل14- 
ارومیه )منطقه سپرغان( 

اتمام حالت غرقابی و سله  از  Atriplex verrucifera پس  شکل17- رشد گونه 
بستن خاک 

شکل16- رشد گونه Atriplex verrucifera د ر مراحل ابتد ایی پس از اتمام حالت 
غرقابی 
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 Aeluropus littoralis همـراه گونه  های
و  Ae lu ropus  l agopo ides  
 Puccinella distans قابل مشاهد ه هستند.

و  سـپرغان  منطقـه  رویشـگاه های 
تزخراب د ر شهرسـتان ارومیه )شـکل های 
از رویشـگاه های معـروف  تـا 13(   10
 Atriplex verrucifera پراکنـش گونـه
د ر حاشـیه غربـی د ریاچـه ارومیـه اسـت کـه 
پیش ازایـن، مطالعـات جامعـی د ر چهارچوب 
طـرح ملـی علوفه قابل برد اشـت مراتع کشـور 
و د ر حـال حاضـر نیـز د ر چهارچـوب پـروژه 
پایـش کیفی مراتع مناطق مختلـف آب و هوایی، 
روی صفات سـاختاری و عملکـرد ی آن مانند 
د رصد پوشـش تاجـی، مقد ار تولیـد و مصرف 
آن توسـط د ام هـای چرا کننـد ه، حـد مجـاز 
بهره بـرد اری، د رصـد خوش خوراکـی و ارزش 

غذایـی آن انجام شـد ه اسـت.

Atriplex verrucifera، بوته ای چند سـاله 
بـه ارتفـاع 80 سـانتی متر و قطـر تـاج 60 
سـانتی متر، گاهـی افراشـته و گاهی خیـزان با 
انشـعابات زیـاد از پاییـن، کـه به د لیـل شـد ت 
چـرا، د ر بیشـتر رویشـگاه ها، حالـت خوابید ه 
و لکـه ای به خـود گرفتـه اسـت، به طوری که د ر 
بعضی مـوارد، ارتفاع گیاه تا 10 سـانتی متر هم 
می رسـد طـول لکه هـا از یـک تا چهـار متر و 
عرض آنها از نیم متر تا د و متر و بیشـتر، متغیر 
اسـت. د اخـل لکه هـا گونه هـای د یگـر و گونه 
Atriplex verrucifera د ر حاشیه آنها پراکنش 

د ارنـد )شـکل های 14 و 15(.
رویشگاه Atriplex verrucifera، به عمق 
است  وابسته  و شوری خاک  زیرزمینی  آب 

و د ر عرصه های شور با سفره آب زیرزمینی 
باال، حد ود 4-0/5 متر، رشد و رویش د ارد. 
خاک های عمیق با بافت متوسط تا سنگین و د ر 
موارد ی خیلی سنگین، برای رشد آن مناسب و 
رشد و رویش آن د ر خاک های خیلی سنگین، 
بیشتر است. قابلیت رشد د ر خاک بسیار شور با 
هد ایت الکتریکی 65-4 د سی زیمنس بر متر را 
د ارد. خاک های خنثی تا کمی قلیایی را با اسید یته 
8/2-7 برای رشد، ترجیح می د هد. خاک های 
آهکی با 39-18 د رصد آهک را تحمل می کند 
و هیچ گونه حساسیتی به مقد ار گچ موجود د ر 
خاک ند ارد. برخالف گونه های غیربومی ذکر 
به شرایط سیالبی است و  مقاوم  کاماًل  شد ه، 
به راحتی قاد ر به رشد مجد د  بعد از مد  فون شد ن 
د ر گل و الی، خواهد بود )شکل های 16 و 17(.
 Atriplex verrucifera گونـه  رشـد 
هماننـد سـایر گونه  هـای هالوفیـت، از اواخـر 
اسـفند ماه، شـروع و تا اواخـر آبان اد امـه د ارد. 
به این ترتیب حد ود 9 ماه از سـال سرسبزی د ارد 
و بـه چـرای د ام بسـیار مقاوم اسـت. علی رغم 
اینکه د ر بسـیاری از منابـع از آن به عنوان گونه 
بوتـه  ای نام بـرد ه می شـود، بر عکـس گونه های 
غیربومـی و به د لیـل عـد م چرا، حالت خشـبی 
و د رختچـه ای پید ا نمی  کنـد و ارزش رجحانی 
باالیی برای د ام های سـبک و سنگین چرا کنند ه 
د ر مرتـع د ارد و شـاخص های کیفیت علوفه ای 
آن، نسـبت بـه گونه های غیربومـی آتریپلکس 
مطلوب تر اسـت و مقـد ار تولید آن د ر شـرایط 
خشک سالی سـخت یک د هه گذشـته و به تبع 
آن پـس روی آب د ریاچه ارومیه، 220 تا 250 
کیلوگرم علوفه خشـک د ر هکتار، برآورد شد ه 
اسـت کـه بـا افزایش سـطح تـراز آبـی و طی 
د وران ترسـالی، ایـن مقـد ار بـه بیـش از 500 
کیلوگرم علوفه خشک د ر هکتار، خواهد رسید. 
تجد یـد حیـات آن از راه بـذر اسـت و با توجه 
بـه هزینه های باالی مرتـع کاری از طریق بوته، 
نسبت به گونه های غیربومی، مزیت نسبی د ارد.
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علی رغم 
اینکه د ر بســیاری از 

ــع از گونه مناب
Atriplexverrucifera به عنوان 

گونه بوته  ای نام برد ه می شود، بر عکس 
به د لیل عد م  و  گونه های غیربومی 
چرا حالت خشبی و د رختچه ای پید ا 
نمی  کند و ارزش رجحانی باالیی 
برای د ام های سبک و سنگین 

چرا کنند ه د ر مرتع د ارد.


