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  ) Atriplex(هاي غیر بومی آتریپلکس  با کاشت گونه پرورش شتر اصالح مراتع

  ابراهیم غالمعلی پور علمداري
  گنبد کاووسدانشگاه استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی 

eg.alamdari@gmail.com  
 

  چکیده

مانند  Atriplexهاي غیر بومی جنس  هاي گذشته به منظور اصالح و احیا مراتع خشک و نیمه خشک ایران گونه از دهه
A. canescens، A. halimus  وA.lentiformis  است و هر ساله بر سطح کشت آن  کاري شده در سطح وسیعی بوته

ها در سطح  پیش از کشت این گونه. است بوده بحث مورد محیط بر آتریپلکس اکولوژیکی آثار همواره. .شود افزوده می
   .هاي زیر کشت مورد بررسی قرار گیرد هاي غیر بومی بر محیط گونهاکولوژیکی گسترده، بایستی آثار مثبت یا منفی 

  کاري بوته، Atriplexجنس ، اصالح و احیا مراتع: کلمات کلیدي

  

  مقدمه

 سطح در ها  گونه این کشت از قبل باید و دارد نیاز دقیق تحقیق و مطالعه به غیربومی هاي  گونه کشت با مراتع اصالح
 آنها رشد و استقرار طرف یک از که چرا ،گردد توجه کشت تحت محیط بر آنها اکولوژیکی  مثبت ي ومنف آثار به وسیع
 که گردید، خواهد محیط بر اي  ویژه تاثیرات باعث خود خاص نیازهاي با دیگر طرف از و بوده جدید شرایط از متاثر

 مراتع اصالح امر در که  معتقد است  )1375( فرد پیمانی .گردد منطقه طبیعی سیماي در دگرگونی موجب است ممکن
 همان سازگار و بومی گیاهان از گیريکار    به باید کاري بهره بوته یا بذرکاري طریق از ایران خشک  نیمه و خشک
 بارزیان کشت  آثار به )2003(کتزن . شود توجه آن اکولوژیکی خواهشهاي به باید گونه انتخاب در و کرد تکیه مناطق

 از گروهی اما .هاي بومی را توصیه نمود در صحراي نگو فلسطین اشغالی اشاره کرد و کشت گونه  گیاهان غیر بومی
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 درك و کشت مستعد هاي  محیط شناسایی و غیربومی گیاهان اکولوژیک نیازهاي بررسی با که معتقدند نیز محققین
و خلخالی،  1375. فرهنگی و .توکلی( گرفتبهره   آنها از مراتع اصالح امر در توان می محیط با آنها متقابل روابط درست
 تشدید باعث باال اشکوب عنوان به محیط در آنها ساله دینچن حضور و غیربومی هاي گونه  استقرار کلی طور به . )1375
 شود  می تشدید گیاه آن از سمی مواد تولید با مبارزه این گاهی که گردد  می غذایی مواد و رطوبت ،نور جذب در رقابت

سیل در گیاهان شامل رقابت براي پتان) Interference(دخالت به طورکلی . گویند) آللوپاتی (اصطالحا آن به که
  .می باشد  محیطی و آللوپاتی

 که مناطقی در کندمی   توصیه )1375(فرد  پیمانی. است بوده بحث مورد محیط بر آتریپلکس اکولوژیکی  آثار همواره
 در نیز) 1378( ناصري.  کرد اجتناب دارد پی در که خطراتی دلیل ه ب گیاه این کشت از باید ،است درمنه آن غالب پوشش

 از گروهی گرچه ،دارد اشاره دشتی درمنه جمله از بومی مرغوب گونههاي  بر گیاه این منفی آثار هب خود تحقیقات
 کشت ترویج  و ورود است مسلم که آنچه می دانند،  مفید مراتع می ياحیا امر در را آن کشت مجموع در نیز محققین

   بوم آثار به کمتر نیز شده انجام تحقیقات در و دهنبو همراه کامل و جامع بررسی با ایران مرتعی هاي  عرصه در گیاه این
 هرساله مراتع اصالح امر در کلیدي گونه یک عنوان به نیز حاضر حال در چون و است شده پرداخته محیط بر آن شناختی

  . ردگی انجام آن کشت  زیر محیط بر گیاه این  آثار مورد در جامعی مطالعاتبایستی   ،شود می افزوده آن کشت وسعت بر

و ) Amaranthaceae(خروسان  تاج ٔاست از تیره سبز  همیشه گیاهی، )Atriplex Spp(اسفناج باغی یا آتریپلکس 
شود از آب دریا براي  و می. می باشد يز گیاهان شورهاین گیاه در گروه   ).Chenopodioideae(چغندران  ٔزیرتیره

نیز، که بیشتر گیاهان از بین  پائیزو  تابستانتواند در فصل  چنانچه بدان توجه کافی شود، می. آبیاري آن استفاده کرد
، حتی به بیش گرماین گیاه در یک  Aویتامین در گاهی اوقات، مقدار . تولید نماید علوفه آبداريزیاد و  پروتئینروند،  می
. رسد اي که گاهی نیز به عمق چهار متر می هاي این گیاه، راست و عمیق است، به گونه ریشه. رسد نیز می میلی گرم 35از 

چون . شود اي درآمده و مانع جریان آب در آن می ا گسترش زیادي که دارد به صورت درختچهشاخ و برگ این گیاه، ب
براي مناطقی . هاي اضافی جهت تعلیف چیده شوند شود، به همین جهت بایستی شاخه شاخ و برگ این گیاه زیاد بزرگ می

ماهه آن  4تا  3 نهالهاي بازکاشتدارند،  بارندگیمیلی متر در سال،  200هستند و در حدود  هاي شور خاكکه داراي 
مقاوم  گرماو  سرماگیاهی است در برابر . می باشند بیابان زداییپس این گیاهان، گیاهانی کارآ براي . باشد امکان پذیر می
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. ، به صورت محدود وجود داردایرانکند و در بیشتر نقاط  را تحمل می گراد سانتی 40تا  15بین  حرارتهاي است و
  .گیرند قرار می شترمورد تغذیه  A.canescensو  A.halimus  ,A.leucocladaهاي  هایی از این گیاه، به نام گونه

  
  :)Allelopathy(تعریف آللوپاتی

ازاصوال نوع متابولیسم هاي ثانویه از طریق پروسه هاي مختلف  به  مواد شیمیایی اضافه کردن. نوعی از دخالت است
.  کننده و بازدارنده داشته باشد محیط رشد گیاه که ممکنه در یک غلظت معین بر روي خود و گیاه مجاور اثر تحریک

بهر حال گیاهان . برخی از ترکیبات حاصل از گیاهان موجب دفع، بازداشتن یا جلب حشرات گرده افشان می شوند
آللوپاتیک بر روي گیاهان دیگر از طریق منابع قابل دسترس تاثیر نموده و بنابراین بر روي تکامل، توالی و توزیع دیگر 

هاي مورد  ممکن است گفته شود که گیاهان آللوپاتیک محیط. یک منطقه یا کشور موثر واقع  می شوندگونه ها در فلور 
              .                                                                                                                            زندگی خود را کنترل می نمایند

    
  ):   Allelochemicals(ها  تعریف آللوکمیکال 
در . اد شیمیایی ناشی از گیاهان طی پروسه هاي مختلف که داراي اثرات آللوپاتیک باشند، آللوکمیکال نامیده می شوندمو 

روسه هاي متابولیسم ثانویه بعنوان واقع اکثر آللوکمیکال ها ترکیباتی با وزن ملکولی کوچک بوده که در طی مدت پ
ها ناشناخته بوده اما تعدادي از  اصوالً نقش آللوکمیکال. هاي اولیه تولید می شوند فرآورده هاي فرعی متابولیسم

ها شده یا به عنوان یک مکانیسم دفاعی  ها شناخته شده است بطوري که موجب لیگنینی شدن سلول  ها نقش آن آللوکمیکال
هاي  ها از لحاظ ترکیبات شیمیایی،غلظت و محل قرار گیري در بافت آللوکمیکال.  ها می باشند واران و پاتوژنبرعلیه علفخ

.                                                                              مختلف از یک گیاه به گیاه دیگر با تغییراتی در شرایط زنده و غیر زنده متفاوت است
  

  :آللوپاتی انواع
تولید و پخش مواد آللوکمیکال از یک گونه گیاه که از رشد گونه هاي  مجاور جلوگیري می کند و موجب افزایش  -الف

  .توان رقابتی گونه گیاه آللوپاتیک می شود  دگر مسمومیتی گفته می شود
تولید و پخش مواد آللوکمیکال از یک گونه گیاه که بروي خودش اثر سمی داشته باشد خود مسمومیتی گفته می   -ب

  .شود
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  :تفاوت بین دخالت، رقابت و آللوپاتی
آللوپاتی با رقابت داراي . دخالت یا معارضه اثر کل رقابت یک گیاه که شامل رقابت براي پتانسیل محیطی و آللوپاتی است

ولی .طوري که رقابت باعث کاهش یا برداشت پتانسیل محیطی مشترك بین گیاهان می شود  به. چشمگیري است تفاوت
  . هاي مختلف در محیط می شود هاي آللوپاتی موجب اضافه کردن مواد آللوکمیکال از طریق فرآیند

  :اثبات آللوپاتی در طبیعت 
طبق منابع مختلف می توان با . ي دخالت گیاهان مشکل استاثبات آللوپاتی در طبیعت بخاطر ترکیب بودن فاکتورها

حدف فاکتور رقابت محیطی از طریق اضافه کردن منابع محدود کننده محیطی نظیر آب ومواد غذایی دست به مطالعات 
  .آللوپاتیکی در شرایط مزرعه زد

  :ها منابع آللوکمیکال
ه ها، ریشه، ریزوم، ساقه، برگ، گل، دانه گرده، بذور و میوه هاي مختلف گیاهان از جمله  جوان ها در قسمت آللوکمیکال

.                                                                   ها وساقه ها داراي بیشترین مواد آللوکمیکال می باشد در گیاهان مختلف عمد تاً برگ. می توانند حضور داشته باشند
  :ها طرز عمل آللوکمیکال

اثراتی از طریق تغییر در ترکیبات خاك، . ز عمل آللوکمیکالها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندي می شودطر
ها  ها و نماتدها نشاندهنده اثرات غیر مستقیم آللوکمیکال اي و تغییراتی در جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم وضعیت تغذیه

هاي مختلف مهم رشد گیاهان و  رات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بر روي فرآیندها شامل تاثی اثرات مستقیم آن. می باشند
جذب مواد معدنی، فتوسنتز، : ها موثر واقع می شوند شامل فرآیندهایی که بوسیله آللوکمیکال. متابولیسم شان می باشد

ولی، ساختار و نفوذ پذیري غشاء  ها، فیزیولوژي یاخته و تقسیمات سل ها، سنتز پروتئین تنفس،فیتوهورمون ها و توازن آن
   .ها سلولی، فعالیت آنزیم هاي ویژه، روابط آب و ماده سازنده ژن

  
  :کاشت آتریپلکس

 خوبی نتیجه گرمسیري هاي درختچه و درختان همراه به منطقه وبومی مناسب اي بوته هاي گونه وسایر آتریپلکس کشت
 مقاومت که باشد می چراگاه هاي گونه انواع از اتریپلکس. تداش خواهد بر در خشک مناطق در ها علفچر احیا رادر

  200 تا 150 حد در بارندگی(کشور غرب و جنوب وبارندگی وهوایی اب درشرایط گیاه این. ندارد سرما به زیادي
 راهم میلمیتر 50از کمتر خشکی ساله چند هاي دوره خاك در شدن مستقر از پس آتریپلکس بوته. سازگاراست) میلمیتر
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 تولید به توان می ها هدف این مهمترین از باشد نیزداشته  دیگري اهداف تواند می اتریپلکس کشت. نماید می تحمل
  .کرد اشاره سوختی مصارف وتامین روان رگهاي تثبیت ، خاك ،حفاظت علوفه

الت آسمانی موفقیت را الزم به ذکر است که در کاشت وتوسعه گیاه اتریپلکس عملیات اماده کردن زمین با روش ذیره نزو
 ).بوته کاري بهترین نتیجه را می دهد ایجاد کنتور فارو توام با.(چندین برابر می کند

 کشت آتریپلکس با روش کنتور فارو

سال از زمان کشت میتواند مورد  2تا  5/1تریپلکس در اوائل رشد نسبت به چراي دام حساس می باشد بنابراین پس ازآ
دراوائل بهره برداري نبایستی شدت چرا زیاد باشد  وحداکثر استفاده از گیاه درخزان ویا زمستان  .تعلیف دام قرار گیرد

تریپلکس بهتر است همراه با آکشت . صورت می پذیرد چراکه سایر گیاهان علوفه اي در آن موقع محصول چندانی ندارند
وبقوالت صورت پذیرد چراکه نتیجه بهتري از جهت سایر گونه هاي بوته اي مناسب منطقه ونیز گیاهان خانواده گندمیان 

تریپلکس به عنوان جیره غذایی تکمیلی نیز استفاده می آقابل ذکر است که از . ها خواهد داد ترکیب مناسب غذایی براي دام
 یردشود البته الزم است که در فصل خزان وزمستان که گیاه از رشد کاملی بر خوردار است مورد چراي حیوانات قرار گ

)http://www.dacaar.org/resources به نقل از محمد هاشم اسلمی(.  

  نتیجه گیري

مانند  Atriplexهاي غیر بومی جنس  هاي گذشته به منظور اصالح و احیا مراتع خشک و نیمه خشک ایران گونه از دهه
A. canescens ،A. halimus  وA.lentiformis  است و هر ساله بر سطح کشت  کاري شده در سطح وسیعی بوته

احتمال بروز تغییراتی در محیط طبیعی ) به ویژه گیاه غیر بومی( در اثر کشت یک گیاه جدید در محیط . شود آن افزوده می
شود  موجودات زنده میو اکوسیستم وجود دارد؛ که این تغییرات سبب اثرات مثبت یا منفی در خاك، گیاهان بومی و 

شناختی  ها در سطح گسترده، بایستی آثار مثبت یا منفی بوم لذا پیش از کشت این گونه). 2004و همکاران،   حنطه(
  .هاي زیر کشت مورد بررسی قرار گیرد هاي غیر بومی بر محیط گونه) اکولوژیک(
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