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 آنطبیعی  در ایران و بررسی علت عدم زادآوری   Atriplex lentiformis مروری بر سابقه کشت گیاه

 4ابراهیم گلزار، 3محسن فرزین، 2*، اسفندیار جهانتاب1وحید کریمیان
 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج، ایران .1

 e.jahantab@yahoo.com .ایران فسا، فسا، دانشگاه کشاورزی، نشکدهدا آبخیزداری، و مرتع گروه .2

 طبیعی، دانشگاه یاسوج، ایراناستادیار، دانشکده کشاورزی و منابع .3

 کارشناس ارشد سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد .4

 

 

 چکیده
 ال در زادگاه خویشبعنوان گیاهان با تحمل و تولید با Atriplex lentiformisوص های جنس آتریپلکس بخصهای گذشته گونهدر دهه

، وارد حیاء مراتعصالح و اهای غیر بومی جهت اطبیعی کشور ایران، بعنوان گونه)شمال و غرب آمریکا و شمال مکزیک(، توسط مدیران منابع
هدف این . گرفته است شناختی صورتتع کشور ایران بدون مطالعات جامع بومرسد که گسترش این گیاه در مراچنین به نظر می کشور شدند.

در  باشد.ن میآ مناسب یهای طبیعی کشور ایران و علت عدم زادآوری طبیعفورمیس در عرصهمطالعه بررسی سابقه کشت گیاه آتریپلکس لنتی
و  س به بررسیتریپلکقات صورت گرفته بر روی گیاهان جنس آاین تحقیق پس از مروری بر سابقه کشت و حضور این گونه در ایران و تحقی

 هایخواهش ه ریشه دررسد عدم زادآوری این گیابه نظر میهای بومی جایگزین پرداخته شد. نقد خصوصیات اکولوژیکی این گیاه و گونه
رمان موید یاه در کشور این گمیزان قابل انتظا های تحت کشت دارد. عدم زادآوری طبیعی بهاکولوژیکی آن و عدم برآورد این نیازها در محیط

دآوری صلی عدم زان دلیل اعدم همخوانی نیازهای اکولوژیک گونه مذکور با شرایط محیطی حاکم بر مراتع ایراباشد. بطور کلی این مطلب می
قاوم و ، سازگار، مهای بومیهاتع کشور گونشود جهت احیا و اصالح مرباشد. ازینرو پیشنهاد میهای طبیعی میفرمیس در محیطآتریپلکس لنتی

 با توان تولید باال، با دید کامال اکولوژیکی در اولویت قرار گیرد. 

 های بومی.گونهطبیعی، منابع، خصوصیات اکولوژیکی، Atriplex lentiformis کلیدی: هایواژه

 مقدمه

 شذود.گذذارده مذی اجرا به مورد منطقه هر در شرایط اکولوژیکی رعایت با و تولید بازدهی افزایش که جهت است عملیاتی سلسله مراتع اصالح

 از اصذلی هذدف .رساند می ممکن مقدار حداکثر به را های دامیفرآورده و شده علوفه تولید کیفی و افزایش کمی موجب مراتع احیای و اصالح

 و داشذته ارتجذاعی چرا حالت به نسبت بوده، مغذی دام برای آن اهانکه گی است ایویژه گیاهی جامعه به مرتع دستیابی اصالح عملیات اجرای

کاری در ایذران بذه بعذد از سذال های اجرایی بوته(. فعالیت1389نماید)آذرنیوند و زارع چاهوکی،  حفظ بادی و آبی فرسایش از را خاك سطح

های گذشذته ی قابل توجهی در این زمینه انجام شده است. در دهههاگردد. از آن موقع تاکنون، فعالیتها و مراتع( باز می)ملی شدن جنگل1342
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و همکذاران،  1)مانسذونهای جنس آتریپلکس بعنوان گیاهان با تحمل و تولید باال در زادگاه خویش)شمال و غرب آمریکا و شمال مکزیک(گونه

های غیر بومی جهت اصالح و احیاء مراتع، وارد عنوان گونهمطالعه علمی و بررسی دقیق، ب طبیعی کشور ایران، بدونتوسط مدیران منابع(، 2004

های مذکور رشد و تولید خوبی در مناطق مختلف کشذت شذده ایذران داشذتند، کشور شدند. از آنجا که در آغاز پروژهای کشت آتریپلکس گونه

آتریپلکس کاری طوری رونق یافت که وقتی  خیلی سریع جهت اصالح و بهبود سایر مناطق ایران گسترش یافتند. این گسترش و اشاعه فرهنگ

و   (Chenopodiaceae)اسفناجیان تیره از آتریپلکس کرد. جنسها به سوی آتریپلکس خطور میشد، خیلی سریع ذهنکای میصحبت از بوته

 از مناطق الجزایذر، هکتار 100000 حدود در(. 1377فرهنگی، و توکلی(باشدمی دنیا خشک نیمه و خشک مناطق در گونه 250 از بیش دارای

 دهنذده نشذان موضذوع تونس زیر کشت آتریپلکس رفته اسذت، ایذن و اسپانیا مراکش،  لیبی، اردن، اسرائیل، عراق، مصر، عربستان، جزیره شبه

اعظم و باشذد)مذی  مرتذع دیگذر های گونه از بسیاری به نسبت شوری باال به تحمل و سال طول در علوفه ارائه به آتریپلکس هایگونه توانایی

 ,A. canescensای در ارتباط با کشت سه گونذه آتذریپلکس)های گستردهای، فعالیتهای جهانی و منطقهبا توجه به تجربه (.2012، 2همکاران

A. Lentiformis  و به مقدار کمA. halimusگونه  دو د.ها در شرایط مختلف کشور کشت شد و نتایج متفاوتی به دست آم( انجام شد. این گونه

 Atriplex canescanceو lentiformis   Atriplex و خشذک مراتع احیاء برنامه در و گردید وارد ایران به 1342 سال در خارجی با مبداء 

 اطقمن دیگر به سپس و شروع قم اطراف و قزوین ساوه، زرند تهران، شهرهای از آغاز در گونه دو این کشت گسترش .گرفت قرار کشور بیابانی

-هذای آمریکذا و مکزیذک مذیای با ارزش که بذومی بیابذانآتریپلکس لنتی فورمیس بوته. (1366اقدم، موسوی(یافت گسترش کشور مختلف

این گیاه بعنوان علوفه برای دام، زیستگاه حیات وحش و همچنین در پروژه های افزایش کارایی مراتع در در اطراف جهذان (. 2005، 3مایرباشد)

لنتی فذورمیس گیذاهی چهذار کربنذه (. آتریپلکس 1992، 6. سانسویچ و هریس1995، 5. گوپتا و آریا2006و همکاران،  4)بروینگشوداستفاده می

توان رشد و تولید باال و همچنذین مقاومذت خذوب را می فورمیسآتریپلکس لنتیعلت گسترش (. 2005مایر، گویند)می (quailbush)که به آن

های اصذالحی ای در برنامههای طبیعی، این گیاه جایگاه ویژهدشوار محیطی دانست. پس از گسترش آتریپلکس در عرصهها در برابر شرایط آن

شناختی صورت گرفته است، کذه رسد که گسترش این گیاه در مراتع کشور ایران بدون مطالعات جامع بومادارات اجرایی یافت. چنین به نظر می

                                                           
1 Monsen 

2 Azam 

3 Meyer 

4 Browning 

5 Gupta and Arya 

6 Sandyswinsch and Harris 
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های مرتعذی ایذران در گیری اکوسیستمباشد. با توجه به قرارقابل انتظار این گیاه در کشورمان موید این مطلب میعدم زادآوری طبیعی به میزان 

ها با دید کامال اکولوژیک و جذامع صذورت کمربند خشک و نیمه خشک و شکننده بودن این مناطق الزم است هرگونه دستکاری در این عرصه

های طبیعی کشور ایران و علت عذدم زادآوری طبیعذی آن فورمیس در عرصهقه کشت گیاه آتریپلکس لنتیهدف از این مطالعه بررسی سابگیرد. 

 ای و جستجوهای اینترنتی در دستور کار قرار گرفت.باشد. جهت نیل به اهداف مذکور مطالعات کتابخانهمی

 

 مروری بر تحقیقات انجام گرفته 

و  A. canescens, A. Lentiformisای در ارتباط با کشت سه گونه آتریپلکس)های گستردهعالیتای، فهای جهانی و منطقهبا توجه به تجربه

-می اعالم ،(1365مظفریان) ها در شرایط مختلف کشور کشت شد و نتایج متفاوتی به دست آمد.( انجام شد. این گونهA. halimusبه مقدار کم 

 جمله از  A. lentiformis  وA. canescens، A. halimusآتریپلکس گونه 3 و دارد وجود ایران در بومی گونه آتریپلکس13 تعداد که کند

 canescens. A  ،. Aجمله  از آتریپلکس های گونه بیشتر، دادند گزارش ،(1984)1روس و سالیسبوری  .هستند ایران وارداتی های گونه

halimusو  A. lentiformis حیات حفظ و خاك فرسایش از جلوگیری و احیاء مراتع خشک، مناطق در بویژه هعلوف تولید بیابانزدایی، استفاده 

 شرایط برابر در های عمیقریشه با ساله چند آتریپلکس هایگونه رسند. بیشترنیز می سوخت مصرف به کشورها از برخی در و وحش دارند

ازجمله آتریپلکس  تیره اسفناجیانبرخی از گیاهان (. 1386)حبیبیان، کنندمی مقابله شوری با وسیله این و با باشندمی مقاوم محیطی نامساعد

های از بین گونه(. 1391ها هستند)بخشی، های اضافی و دفع آنهای ترشحی نمکی روی برگ خود هستند که محل ذخیره نمکدارای کرك

برخوردار است و در مناطق گرمسیری سازگاری  از توان تولیدی بیشتری A. canescensنسبت به گونه  A. Lentiformis، گونه وارداتی

های کشت و کار زادآوری ک از عرصهمتر از عوامل محدود کننده رشد هر دو گونه بوده و در هیچ یمیلی 250بیشتری دارد. بارندگی کمتر از 

 (. 1352طبیعی مشاهده نشده است)مقدم، 

را در نقاط مختلف کشور مورد  A. halimus و  A. canescens,  A. Lentiformis( کشت سه گونه1348)ها و مراتعموسسه تحقیقات جنگل

نسبت به دو گونه دیگر، مقاومت بیشتری به سرما دارد. از نتایج دیگرتحقیق این  A. canescensدهد که گونه بررسی قرار داد. نتایج نشان می

میلی متر ناموفق بوده  200در بارندگی کمتر از  A. canescens, A. Lentiformisبود که کشت هر سه گونه مورد بررسی و به ویژه دو گونه 

در تحقیقی  ،(1370سندگل)(. 1387.چاهوکی، زراعی و دآذرنیون (متر دارندمیلی 350است و بیشترین تولید را در بارندگی سالیانه بیشتر از 

های مختلف جنس آتریپلکس را در اراضی ل و فصل کاشت گونهها روش انتقاچگونگی رویاندن بذر و تهیه بستر مناسب کشت، سن انتقال بونه

-های بذر، مانع اصلی جوانهمورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که وجود کلریدسدیم در بال 1368تا  1364های قالی گرگان در سالشور آق

شود. بستر ساعت موجب حداکثر جوانه زنی می 6زدن است. این ماده در آب محلول است و به همین دلیل خیساندن بذرها در آب به مدت 

                                                           
1 Ross and Salisbury 
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ها از خزانه به زمین اصلی به زمان تولید نهال بستگی داشت، داری نداشت. سن انتقال نهالکاشت معمولی با بستر کاشت پشته مانند تفاوت معنی

ها و حذف پالستیک از آنها به زمین ها با خاك گلدانها از ارتفاع مناسب برای انتقال برخوردار بودند. انتقال نهالروز نهال 90تا  6ولی بعد از 

ها در شهریور و انتقال آنها به زمین اصلی در آبان از موفقیت زیادی های ریشه لخت داشت. همچنین تولید نهالاصلی موفقیت بیشتری از نهال

را در منطقه  A. semibacata و A. canescens، A. numularia ، A. halimus( استقرار و تولید چهار گونه 1380برخوردار است. هویزه)

ساعت و  6استفاده از تیمار آبشویی به مدت سال مورد بررسی قرار داد. وی نشان داد که با روش عادی تولید نهال) 4الباجی اهواز به مدت 

(، 1390و همکاران) الهیفرجر شدند. کاشته شده در عرصه مستق هایهای ریشه لخت به عرصه و آبیاری تکمیلی( تمام بوتهانتقال نهال

و وقتی  استگراد درجه سانتی 10و  15به ترتیب  A. verruciferو  A.lentiformisهای زنی بذور گونهدمای بهینه برای جوانهگزارشدادند، 

از بیش از  A. lentiformisذر گونه زنی بمیلی موالر در لیتر افزایش پیدا کرد، جوانه 500از مقدار صفر میلی موالر در لیتر به  Naclغلظت 

دهد بیشتر کارهای انجام گرفته در زمینه کشت، انتقال نهال، مقاوم به شوری، شان میتحقیقات مذکور ن .درصد رسید 5درصد به کمتر از  85

تحقیق  نتایج اساس ه است. برشناختی و عدم زادآوری این گیاه تحقیقات معدودی صورت گرفتدر زمینه اثرات بوم .باشدو... میجوانه زنی، 

 داده نشان سازگاری منطقه اکولوژیکی شرایط به یابد و استقرار شهرری یمنطقه در خوبی به توانسته کانیسنس آتریپلکس گیاه (1385تجلی)

 و کندمی جلوگیری بذر زنی هجوان از که ساپونین یماده وجود علت به زادآوری این عدم و اند،هنداد انجام مناسبی طبیعی زادآوری اگرچه است،

دهد که کشت آتریپلکس باعث کاهش پوشش گیاهان بومی گردیده ( نشان می1375نتایج خلخالی) (.1385)تجلی، دارد است وجود گیاه این در

ه آتریپلکس در کاری شده بوسیلهای بوتهکند، تولید و درصد تاج پوشش گیاهی در مناطق شاهد بیشتر از عرصه( بیان می1376است. ناصری)

های غیر شور مغایر با اصول دهد، کشت آتریپلکس در خاك(، گزارش می1383(. جعفری)1385باشد)حشمتی و همکاران، مراتع کرمان می

توان توصیه نمود که دارای خاك شور بوده و پوشش گیاهی منطقه ضعیف و فاقد گیاهان شناختی است و این گیاه را برای مناطقی میبوم

 به نسبت nummularia Atriplexهای زیربوته خاك که اند داشته اشاره تحقیقی در (1972)1تونگوی و شارما (.1385باشد) تجلی،  مرغوب

 های گونهبوته زیر خاك بیشتر شورشدن بر عالوه را پدیده این علت این محققین. باشدمی گیاهی پوشش از تهی موارد بیشتر در اطراف منطقه

 قبیل از عواملی اند،بوده نمک زیادی مقادیر حاوی که شده های خشکشاخه و برگها ،میوه قبیل از هابوته هوایی هایاندام ریزش نتیجه در اول،

 خصوصیات یا و زیرزمینی آب سفره سطح رفتن پایین یا نور به دسترسی عوامل با ارتباط در زیرین گیاهان بر فوقانی منفی اشکوب تاثیرگذاری

دهد گونه لنتی (، نشان می2009)2فایونا و همکاراننتایج تحقیق  .اندکرده ذکر nummularia Atriplexگونه  با رابطه در كخا حاصلخیزی

( با 2011)3دیسری و همکاران گیرد و این شرایط محدود کننده رشد این گیاه نیست.فورمیس در شرایط آبیاری با آب شور تحت تاثیر قرار نمی

                                                           
1  Sharma And Tongway 

2 Fiona 

3 Deserié 
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آبیاری آنها با آب شور  وهای شور پسند در مناطق خشک رمیس به این نتیجه رسیدند که استفاده از گیاه مذکور و علوفه گونهبررسی گیاه لنتی ف

هدف از تحقیق حاضر بررسی علت عدم زادآوری مناسب گیاه  یک استراتژی مناسب جهت استفاده از مناطق خشک است.و نامتعارف 

 کشت این گیاه است.تحت در مراتع فرمیس آتریپلکس لنتی

 مطالعه موردی

کیلومتری  6456شمال غربی شهرستان گنبدکاووس به مساحت کیلومتری  23منطقه چپرقویمه در فاصله محدوده طرح مرتعداری این مطالعه در 

ای تیره و بافت سلتی هوهای تا قخاك منطقه مورد مطالعه عمیق به رنگ قهوهمیلیمتر است.  3/173بارندگی سالیانه منطقهانجام گرفته است. 

 . (1389)طهماسبی و همکاران، لومی است

 

 
 (.1389)طهماسبی و همکاران، تصویر منطقه چپرقویمه -1شکل

-ورت تصادفیگذاری به صپالتپس از تعیین اندازه نمونه،  Atriplex lentiformisبررسی زادآوری طبیعی گونه در این تحقیق برای 

با برداری های نمونهکانمانجام شد. در هریک متر مربعی  10*100پالت  25در برداری مکان مرتعی نمونهدر چهار  انجام گرفت.سیستماتیک 

  شد. ششمارطبیعی  حاصل از زادآوریهای رویش یافته تعداد پایههای مادری گیاه آتریپلکس و تعداد پایهبازدیدهای میدانی منظم 
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 نتایج

 

 (.1389)طهماسبی و همکاران، های آتریپلکس در منطقه مورد مطالعهپایهزادآوری مربوط به  اطالعات -1جدول

 درصد زادآوری تعداد پایه رویش یافته تعداد پایه  مکان مرتعی

1 153 4 6/2 

2 344 35 17/10 

3 277 8 88/2 

4 199 15 53/7 

5 188 3 6/1 

 95/4 13 2/232 میانگین

در  .داشته استرویش ها در بین بوتهپایه 4فرمیس موجود پایه گیاه آتریپلکس لنتی 153از مجموع  1در منطقه که ت نتایج حاکی از آن اس

به باشد. پایه می 3متوسط زادآوری  5و مکان  15متوسط زادآوری 4، مکان 8متوسط زادآوری  3پایه، مکان  35متوسط زادآوری  2مکان 

 پایه است.  95/4فرمیس در منطقه مورد مطالعهآتریپلکس لنتیمتوسط درصد زادآوری گیاه طور کلی 

 بحث و نتیجه گیری

-که این گسترش هزینه و زمان وصفجنس آتریپلکس در مراتع کشورمان، های گونهدهد علیرغم گسترش و پراکندگی زیاد ها نشان میبررسی

که این موضوع قابل تامل ،ها ارائه نشده استاین گونه قابل قبول عیزادآوری طبیتاکنون گزارشی مبنی بر ناپذیری را شامل شده است، لیکن 

های تحت کشت های اکولوژیکی آن و عدم برآورد این نیازها در محیطاین گیاه ریشه در خواهشمناسب  رسد عدم زادآوری. به نظر میاست

( بیان 2000)1ه آترلکس لنتی فورمیس است. ریکلفز و میلرموضوعی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، آشیان اکولوژیک گیا دارد.

تواند زنده بماند و تکثیر شود. به طور کلی دهد که در آن یک فرد یا گونه میکردند آشیان اکولوژیک طیفی از شرایط و کیفیت منابع را نشان می

د زنده را شکل زندگی آن دانست. به مفهومی که ما از شغل و ( آغاز گردید که آشیان یک موجو1927)2واژه آشیان اکولوژیک با کاربرد التون

-اش به کار میکنیم. بنابراین آشیان یک موجود زنده به معنای چگونگی زندگی او و نه فقط محل زندگیی انسانی صحبت میحرفه در جامعه

گیاهان با خصوصیات فیزیولوژیکی خاصی که دارند در حقیقت، نامید. رود. در واقع او موقعیت یک گونه در جامعه را آشیان اکولوژیک می

                                                           
1 Ricklefs and Miller 

2 Elton 
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-( را تحمل کنند که این محدوده آشیان اکولوژیک گونه می1قادرند محدوده خاصی از تغییرات در شرایط محیطی)شیب تغییر در عامل محیطی

 (.2باشد)شکل

 

اقتباس از طهماسبی، ): تکثیرR: رشد، G: بقاء، Sمنحنی پاسخ گونه به شرایط محیطی تغییر پذیر)منحنی آشیان اکولوژیک گونه(.  -2شکل

1389.) 

                                                           
1 Environmental gradient 
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وارد مرحله   زمانی گیاهدهد. مطابق شکل باالهای متفاوتی میدهد گونه گیاهی به شرایط محیطی مختلف پاسخ( نشان می2همانطور که شکل)

دهد که گیاه می نکته نشان ارد. اینتحت تاثیر تنش قرار ندشود که، شرایط بهینه رشد برای آن فراهم باشد یا بعبارتی دیگر تکثیر یا زادآوری می

 قادر به انجامهای وارده و تنشهای اکولوژیکی ولی بعلت عدم سازگاری کندطی میرا   GوS فورمیس در مراتع ایران مراحل آتریپلکس لنتی

ی حیطی، فراوانیر در عامل مباشد. با تغییستگاه خود میآشیان اکولوژیک، محدوده تحمل یک گونه به شرایط حاکم بر زباشد. نمی( Rتکثیر)

رای گیاه هینه رشد بشرایط ب وقتیکند که این موضوع نمایانگر تنش و شرایط بهینه رشد گیاه است. ای شکل را دنبال میگونه یک روند زنگوله

منابع  ود که سطوحشال مینش بر گیاه در شرایطی اعمفراهم است، گیاه دارای بیشترین فراوانی بوده و قدرت تکثیر آن در حد عالی است. ت

کاهد. عالوه می تکثیر خود ه و ازغذایی موجود در زیستگاه، پایین بوده و یا با افزایش بیش از حد آن، گیاه بیشتر انرژی خود را صرف بقاء کرد

های نهکولوژیک گوات آشیان شود. در حقیقژیک گونه میهای گیاهی دیگر، باعث تغییر در آشیان اکولوبر عوامل محیطی غیر زنده، حضور گونه

ست دارای دیگر رها ا هایگونه که گونه از اثر رقابتیکند. در شرایطی های دیگر، تغییر میگیاهی با توجه به وجود یا عدم وجود رقابت گونه

 که در حال رقابت با گونه ای را یافتتوان گونهت می، الف(. اما به ندر3( است)شکلFundumental nicheآشیان اکولوژیکی بالقوه یا پایه)

زند که این ونه رقم میبرای گ تغییر در آشیان پایه گیاه شده و آشیان بالفعل را های دیگر موجبدیگری نباشد. در این شرایط رقابت با گونه

 ،ب(.3شتر موارد با کاهش محدوده آشیان همراه است)شکلیتغییر در ب

 

شیان اکولوژیک بالقوه با پایه و )ب(: آشیان اکولوژیک بالفعل: دایره خاکستری رنگ در شکل )الف( آشیان اکولوژیک )الف(: آ -3شکل

دهد که باعث کاهش در محدوده آشیان های در حال رقابت را نشان میهای سفید رنگ در شکل)ب( گونهگونه فرضی بوده و دایره

  (.1389طهماسبی، اقتباس از )شونداکولوژیکی گونه فرضی می

-باشد. یکی از مفاهیم مهم در فرایندهای بوم اکولوژیکیگزینیم، باید این گزینش با دید جامع و وقتی گیاهی را جهت اصالح و احیاء مراتع برمی

-در محیط تاکید می های گیاهی برای زادآوری و تجدیدنسل و ماندگاری طوالنیسازگاری به معنای توانایی گونه باشد.می 1شناختی سازگاری

-( میزان سازگاری هر گونه در محیط را مستقیما با توانایی آن گیاه برای تجدید نسل طوالنی مدت آن در محیط مربوط می2001شود. کربس)

ات سازگاری هایی که فاقد زادآوری باشند، سازگار نبوده و در محیط باقی نخواهد ماند. حتی یک نسل زادآوری نیز برای اثبداند و لذا گونه

                                                           
1 Adaptation 
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های غیربومی و معرفی شده پس از یک یا دوبار های بعدی گونه نیز بایستی دارای توان زادآوری باشند چه بسا گونهکند و نسلکفایت نمی

حشمتی و (. 1385گردند)حشمتی و همکاران، های بعدی آنان فاقد قدرت زادآوری میتجدید نسل، دچار فرسایش ژنتیکی شده و نسل

ای این گیاه که عامل سازگاری وسیع آن در های درون گونهکنند، در ایران به تفاوتبا مطالعه آتریپلکس کانسنس بیان می (،1385)همکاران

کنند با وجود حضور نسبتا طوالنی گونه آتریپلکس در مراتع کشور و بذردهی همچنین بیان میموطن اصلی خویش است توجه نشده است. 

ن فراوان آن، زادآوری این گونه به طور گسترده در ایران گزارش نشده است. اگرچه در مناطق معدودی، نظیر سربیشه بیرجند، زادآوری محدود آ

های ابتدای فصل مناطق تحت کشت، این بذرهای تولد شده و قرقلیکن با توجه به وسعت مناطق تحت کشت و حجم زیاد  شود،مالحضه می

اند. نبود زادآوری طبیعی این گونه در شرایط ایران را شاید بتوان با سرشت اکولوژیک این گونه نمایند و حالت استثنا یافتهموارد بسیار اندك می

دهد که بهترین گیاه آتریپلکس نشان میزنی بذرهای جوانه در زمینهو فراهم نبودن شرایط مساعد زیستگاهی توجیه نمود. تحقیقات انجام شده 

گراد درجه سانتی 15ونه کانسنس، هنگامی است که آب کافی در محیط بذر موجود بوده و دمای خاك بیش از گشرایط برای جوانه زنی طبیعی 

 ایران در رمیسوفلنتی آتریپلکس گیاهیابند. متر تحقق میهای مرتعی ایران این دو شرط به صورت توام کباشد. مشخص است که در اغلب محیط

 با اجرایی مراکز کارشناسان .است رشد به قادر فارس جنوب در بخصوص کشور گرمسیرنیمه و گرمسیر نسبتا نواحی در و است وارداتی ایگونه

 تحقیقاتی انجام بدون و است شده حاصل مثبتی تایجن و گرفته صورت مشابه هایگونه یا گونه روی کشور از خارج در که تحقیقاتی بر تکیه

 کشت به اقدام از قبل است ضروری که آن حال. نمایندمی توجه درخور هایهزینه صرف با وسیع سطح در مذکور هایگونه کشت به اقدام دقیق،

-سرمایه شود ارزیابی منفی جدید، هایونهگ کشت درصورتیکه. گیرد صورت تحقیقاتی هایایستگاه در سازگاری هایآزمایش جدید، هایگونه

 مانع ها،گونه سازگاری عدم نتیجه در طرح موفقیت عدم از حاصل مالی هایخسارت بروز از اجتناب بر عالوه و کرده متوقف را بیشتر گذاری

 از شده حاصل موفقیت نسبت به ودش ارزیابی مثبت جدید هایگونه کشت که صورتی در و شد هاگونه کشت اثر بر جدید نامساعد شرایط ایجاد

(، عدم سازگاری گونه آتریپلکس 1385های حشمتی و همکاران)یافته (.1382)جعفری و همکاران، نمود توصیه را گونه کشت گونه، حضور

زگاری آتریپلکس کنند آنچه که از آن به عنوان خصوصیت سادهد. همچنین محققین مذکور بیان میکانسنس با شرایط محیطی ایران را نشان می

های بسیاری از گیاهان هالوفیت تیره سخت محیطی است و این از ویژگیشود، صفت بردباری این گیاه در شرایط نام برده می

Chenopodiaceae  است که در صورت نبود رقابت، در بسیاری از شرایط محیطی توانایی رشد و بقا دارند. بدین ترتیب هنگامی که پس از

یابد لیکن این امر گردد، توان بقا و تولید میهایی در محل آماده غرس مییابد و سپس همراه با مراقبتایی، بذر این گونه رویش میاعمال تیماره

های وارداتی آتریپلکس شود.دلیل سازگاری آن نیست و پس از پایان چرخه حیاتی خویش، در صورت عدم کشت مجدد، از عرصه حذف می

ها جهت انجام اعمال فیزیولوژیک خود به وجود نمک نیاز دارند. بنابراین نمک را از پسندهای اجباری هستند، که این گونهبه ایران از نوع شور

های جذب شده در سطح خاك نماید و باعث تجمع نمکمحیط ریشه جذب کرده و آن را از طریق غدد موجود در سطح برگ و ساقه ترشح می

کاری آتریپلکس  اراضی(. 1375. خلخالی، 1385دهد)تجلی، یاهان موجود در عرصه را تحت تاثیر قرار میهای تجمع یافته گشوند. نمکمی

های خود در مضیقه بودند، برداران جهت تعلیف علوفه دامشده کشور بیشتر در مناطقی واقع شده است که به دالیل شرایط نامساعد محیطی، بهره
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ها علوفه (، معتقد است در بسیاری از مناطق دام1992سیمپسون)ها بود. یپلکس تامین علوفه مورد نیاز دامبنابراین یکی از اهداف اولیه کشت آتر

شود، که علوفه مناسب دیگری موجود ها واقع میتولیدی این گیاه را به عنوان غذای اصلی مصرف نکرده و آتریپلکس زمانی مورد توجه دام

ای از تیره بقوالت باعث تولید علوفه با مرغوبیت باال و کنند کشت گیاه آتریپلکس به همراه گونهمیبیان ( 2001)1کیسکی و همکاران نباشد. 

 دام در بلکه شود، می گیاهی ترکیب تغییر مدت باعث دراز در تنها نه یپلکسآتر کنند، که(، بیان می1387حنطه و همکاران)شود. مطلوب دام می

- .است سمی ایماده که کرد استخراج از آتریپلکس اکساالت زیادی ، مقدار(1981)2داویس کند.ایجاد می اتیاثر نیز گونه این از کننده استفاده

 یادز مقدار به حیواناتی که .کندمی مشکل نیز غذا را هضم ماده این .شودحیوان می ادراری مجاری و مثانه مخاط دیواره سایش اکساالت موجب

 گیاه که دارد تلخی طعم تانن. کرد استخراج آتریپلکس تانن از همچنین محقق این. شوندمی دچار بود پتاسیمکم مشکل به کنند، مصرف اکساالت

 گیاهان ین ا در است مولکولی زیاد وزن با ترکیباتی که فنولیکپلی ترکیبات همچنین. کندمی پیدا  دفاع قابلیت دام چرای مقابل در این وسیله به

 جیره در یپلکسآتر درصد 25 از بیش مصرف( 1375)چگینی و نیکخواه تحقیقات اساسبر .شودمی غذا مانع هضم شکمبه در که دارد وجود

نتایج تحقیق  .دهد تشکیل را کوچک کننده نشخوار هایدام غذایی جیره از بخشی تنها گیاه این باید و شودمی دام وزن کاهش موجب دام غذایی

افزایش برداران کشت آتریپلکس دارای اثرات مثبت و منفی است. اثرات مثبت شامل هد بر اساس نظر بهرهد(، نشان می1387حنطه و همکاران)

شود. تولید و بهبود ترکیب گیاهی است. اثرات منفی شامل شیوع اسهال و نفخ در دام بوده که بعلت چرای زودرس و خارج از فصل ایجاد می

صورتیکه در برخی موارد تم مرتع، اثرهای نامطلوبی بر عناصر گیاهی و جانوری بومی داشته، بههای غیربومی آتریپلکس به اکوسیسورود گونه

-ها، استفاده از گونههای بومی به علت رقابت و دیگر مسائل شده است، در احتراز از این اختاللباعث طغیان آفات یا از بین رفتن برخی گونه

های غیر بومی که دارای بردباری یا تولید زیاد هستند گونهکاشت  (.1391کنشلو و عامری، ) کندهای بومی نقش مهمی در اصالح مراتع ایفا می

 و در سایر کشورها مطالعاتی روی آنها انجام پذیرفته است، توجیه علمی مناسبی جهت این کار نیست. بایستی به اثرات درازمدت یا میان مدت

های بومی هر منطقه متناسب های کم تولیدتر ولی سازگار و پایدار بومی ترجیح نداد. تولید گونههها توجه شود و آنها را به گونحضور این گونه

با پتانسیل محیطی و ظرفیت آنست و تالش در جهت تغییر آن ممکن است به بروز ناپایداری غیر طبیعی بیانجامد. هنگام ارزیابی اثرات کاشت 

مطالعه نتایج (. 1385اتخاذ گردد و برایند تغییرات بوجود آمده لحاظ شود)حشمتی و همکاران، آتریپلکس در مراتع بایستی نگرشی همه جانبه 

فرمیس در منطقه نشان داد که به طور کلی درصد زادآوری طبیعی گونه آتریپلکس لنتی( در منطقه چپرقویمه 1389)موردی طهماسبی و همکاران

عدم های طور کلی علتبه نسبت به سطح زیر کشت این گیاه بسیار ناچیز است. ری زادآودرصد است. این میزان 5نزدیک به مورد مطالعه 

طبق یافته محققین بیشترین تولید این گونه در بصورت ذیل خالصه نمود:  توانرا میایران مراتع فورمیس در تریپلکس لنتیزادآوری گیاه آ

باشد که شرایط برای رشد و زادآوری متر میمیلی250انگین بارش کشورمان باشد، در صورتی که میمتر میمیلی 350بارندگی ساالنه بیش از 

                                                           
1 Chisci 

2 Davis 
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زنی گردد، زمانی گیاه قادر به جوانهدر بذرهای این گیاه مانع از جوانه زنی میکلریدسدیم وجود  باشد.در همه مراتع کشور فراهم نمی این گونه

های کشت آتریپلکس سدیم فراهم باشد ولی در محیطایط آبی جهت شستشوی کلریدباشد که این ماده از بذر شسته شود، بنابراین بایستی شرمی

دهد که بهترین شرایط برای جوانه زنی بذرهای گیاه آتریپلکس نشان میتحقیقات انجام شده در زمینه جوانهدر ایران چنین شرایطی فراهم نیست. 

گراد باشد. مشخص درجه سانتی 15ط بذر موجود بوده و دمای خاك بیش از رمیس، هنگامی است که آب کافی در محیوفزنی طبیعی گونه لنتی

شود زمانی گیاه وارد مرحله تکثیر یا زادآوری مییابند. های مرتعی ایران این دو شرط به صورت توام کمتر تحقق میاست که در اغلب محیط

ای از نظر اکولوژیکی برای گیاه تنش قرار ندارد ولی چنین شرایط بهینهکه، شرایط بهینه رشد برای آن فراهم باشد یا بعبارتی دیگر تحت تاثیر 

مراتع ایران دلیل اصلی حاکم بر  عدم همخوانی نیازهای اکولوژیک گونه مذکور با شرایط محیطی بنابراینرمیس فراهم نیست. وفآتریپلکس لنتی

شویم که، باید در مبحث احیا و اصالح مراتع ایان مجددا یادآور میدر پ باشد.های طبیعی میفرمیس در محیطزادآوری آتریپلکس لنتی عدم

رسیدن به این هدف نیازمند های اجرایی کنیم. با دید کامال اکولوژیکی وارد برنامههای بومی، سازگار، مقاوم و با توان تولید باال را کشور، گونه

هوایی وهای بومی در شرایط متفاوت آبا شناخت خصوصیات اکولوژیکی گونهباشد. بهای بومی کشور میها و تحقیقات اکولوژیکی گونهبررسی

های خاص خود جهت احیائ مراتع با مناطق رویشی کشور را شناسایی کرد و آنها را برای محیط های شاخص و ارجح همهتوان گونهکشور، می

ی زادآوری طبیعی، مقاوم به خشکی، خوشخوراك برای تعلیف دام و... های بومی که دارایکی از گونهتولید کم یا تخریب یافته استفاده نمود. 

در بازدید محقق از مراتع باشد. می (Zygophylum atriplicoides)گیاه قیچ داردباشد و قابلیت باالیی جهت احیای مراتع بیابانی کشور را می

-مشاهده شد، در اطراف آتریپلکس آن مناطق صورت گرفته استکاری در آتریپلکس های دورسالجنوب استان کهگیلویه و بویراحمد که از 

های بومی منطقه در عرصه حضور های شاداب و با توان تولیدی باال از گیاه قیچ با پوشش زیراشکوب غنی از گونههای صورت گرفته پایهکاری

د که هرکدام قادر به احیای نوع خاصی از مراتع موجود در درمنه و ....( وجود دارن های بومی بسیاری)گون،دارند. نه فقط گیاه قیچ بلکه گونه

شود بنابراین پیشنهاد میها و تحقیقات بیشتری از سوی محققین و مسئولین دارند. های اقلیمی متفاوت کشور است که نیاز به بررسیگستره

صورت گیرد تا ان تولید باال جهت تامین علوفه و مقاوم به لحاظ حفاظت آب و خاك با توارزش  گیاهان بومی باتحقیقات بیشتری بر روی 

 د.نهای غیر بومی آتریپلکس گردق بیابانی کشورمان جایگزین گونهبتوان جهت احیای مراتع تخریب یافته مناط
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Abstract  

In recent decades, the Atriplex genera species especially Atriplexl entiformis have been introduced as tolerant 

and productive plants in their home range (North-West American northern Mexico), by Iranian natural resource 

managers as exotic species for rangeland rehabilitation. It seems that the expansion of this planting in Iran has 

been without necessary ecology studies.  The present research get through a literature review on history of 

cultivation Atriplex lentfiormis in Iran and evaluate some ecological characteristics of this plant and alternative 

plants. Apparently, non-regeneration of this species may be attributed to its ecological demands under cultivation 

medium. Lack of their regeneration to expected range conform this fact. Non-meeting the general ecological 

requirements to environmental conditions in Iran is the main reason for lack of regeneration in Atriplex 

lentiformis under natural environment. Therefore it is recommended to rehabilitate rangelands using native, 

adaptive, robust and high productive species in ecological viewpoint. 

Keywords: Atriplex lentiformis, ecological characteristics, natural resources, native species. 

 


