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چكيده 

کریمی، م. ، بناکار، م ح. و حاتمی، ح. 1401. امکان  سنجی افزایش تولید علوفه از گیاه آتریپلکس لنتیفرمیس با استفاده از منابع آب نامتعارف و کودهای شیمیایی. مجله 
ترویجي علوفه و خوراك دام. 3 )1(: 32-38. 

یکي از روش  هاي پیشنهادی در طرح های شورورزی، تولید گیاهان شورپسند با استفاده از منابع آبی نامتعارف و شور براي تولید علوفه دام است؛ بر این اساس 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف کود اوره )0، 25 و 50 کیلوگرم  در  هکتار( و سوپرفسفات تریپل )0، 25 و 50 کیلوگرم  در  هکتار( بر میزان 
علوفه تولید  شده از گیاه شورپسند Atriplex lentiformis  به  مدت سه سال زراعی، با استفاده از آب شور )با هدایت الکتریکی 14 دسی  زیمنس  بر  متر( انجام شد. 
نتایج نشان داد، برخالف کود سوپرفسفات تریپل که تاثیر معنی  داری در افزایش عملکرد علوفه تولیدی نداشت، با افزایش سطوح کود اوره، عملکرد و اجزای 
عملکرد افزایش مي  یابد؛ به  نحوی که بیشترین مقدار علوفه تر و خشک، به  ترتیب به  میزان 4/69 تن  در  هکتار و 1/11 تن  در  هکتار در تیمار50 کیلوگرم  بر  هکتار 
کود اوره به  دست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد، این میزان به  ترتیب %53 و %44 بیشتر بود. عالوه  براین، بیشترین مقدار نسبت برگ  به  ساقه که می  تواند 
عامل بسیار مهمی در ارزیابی یک گیاه به  عنوان گزینه مناسب برای چرای دام در  نظر گرفته شود، در سطح 50 کیلوگرم کود اوره مشاهده شد. بنابراین، توصیه 
می شود به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح، کود اوره به  میزان 50 کیلوگرم  در  هکتار استفاده شود و نیز از مصرف کود سوپرفسفات تریپل خودداری گردد. 

واژه هاي كليدي: شورورزی، آب شور، Atriplex lentiformis، علوفه 

کردند که با توجه به پس  روی آب دریاچه ارومیه به دلیل خشکسالی 
دهه گذشته، مقدار تولید علوفه خشک این گونه بین 220 تا 250 
بهبود شرایط  با  مقدار  این  انتظار می  رود  و  کیلوگرم  در  هکتار است 
بارندگی، به بیش از 500 کیلوگرم  در  هکتار برسد. اگرچه گونه هاي 
ولي  دارند  وجود  ایران  در  طبیعي  به  طور   Atriplex جنس  بومي 
به  دلیل اینکه رشد و نمو اندکی دارند، از گونه هاي غیربومي نظیر: 
 Atriplex halimus و Atriplex Lentiformis ،Atriplex canescens
نیز استفاده شده است. نیک  نهاد گرماخر و شریفیان بهرامان )13( که 
نظر بهره برداران در مورد تاثیر کشت گیاه آتریپلکس بر احیای مراتع 
تخریب  شده استان گلستان را بررسی نمودند؛ به این نتیجه رسیدند که 
آنها از توسعه کشت گیاه آتریپلکس در استان گلستان رضایت دارند.

   

شكل 1. اراضی شور در شهرستان بافق، استان یزد 

گیاهان  اکولوژیکي  نیازهاي  از  دقیق  اطالع  عدم  به دلیل  متاسفانه 
آنها،  کشت  شده  مناطق  از  وسیعي  عرصه هاي  شورپسند،  غیربومی 
توجیه  غیرقابل  آنها  کشت  به  طوري   که  نداشت؛  چنداني  موفقیت 
اقتصادي گزارش شده  است. به عبارت دیگر، هدف اصلي از کشت 
این گونه ها، اصالح مراتع و در نهایت افزایش تولید علوفه و عملکرد 
اقتصادي بود که عماًل به مرحلة بهره برداري نرسید )1، 8(. یکی از 
دالیل موفقیت کم تولید علوفه در شرایط ایران، عدم تامین نیازهاي 
زیاد سطح حاصلخیزی  بسیار  بودن  پایین  به علت  گیاه  این  غذایی 
خاک های ایران است. چون میزان ماده آلی خاک های ایران، همچنین 
سطح حاصلخیزی آنها به  شدت پایین است؛ لذا به  نظر می رسد که 
مصرف کودهای شیمیایی بتواند ضمن افزایش میزان عملکرد در واحد 
سطح علوفه، کارایی سایر نهاده های بخش کشاورزی مثل آب آبیاری 
را افزایش دهد )5(. این موضوع توسط برخی از پژوهشگران بیان 
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بيان مسئله 
گیاهان علوفه  اي جایگاه خاصی در پرورش دام و طیور و در نتیجه 
آمار،  دارند. طبق  انسان )گوشت و شیر(  نیاز  مورد  پروتئین  تامین 
مجموع تولید نباتات علوفه  ای کشور از جمله یونجه، شبدر، ذرت 
علوفه  ای حدود 20/2 میلیون تن، معادل %24/5 از کل میزان تولید 
به  عدد  این  که  است  بدیهي   .)9( است  کشور  زراعی  محصوالت 
نسبت، رقم کوچکی است و به همین دلیل همواره در تولید گیاهان 
علوفه  ای کمبود وجود دارد و در نتیجه حجم زیادی از نیاز ساالنه 
بخش دام کشور از خارج تامین می شود. این موضوع در بخش علوفه 

باعث وابستگی کشور به خارج و خروج ارز از کشور می شود. 
با توجه به واقع  شدن بخش بزرگي از اراضی کشور در مناطق خشک 
و نیمه خشک و وجود مشکالت شوری آب و خاک، ظرفیت تولید 
نباتات علوفه  ای متعارف در این مناطق بسیار پایین است، در عین حال، 
این موضوع بدین معنی نیست که این مناطق نمی  توانند سهمی در 
تولید علوفه کشور داشته باشند. اخیرا فناوری شورورزی با هدف 
کشاورزی پایدار و اقتصادی می کوشد تا با استفاده از گیاهان شورپسند 
نظیر آتریپلکس در راستای استفاده از منابع آب و خاک شور برای تولید 
محصوالت گیاهی، جانوری و آبزیان، تولید اقتصادی داشته باشد )3(. 
شکل )1( نمایی از اراضی بسیار شور را در شهرستان بافق که گزینه 

مناسبی برای اجرای پروژه های شورورزی است، نشان می دهد.  
یکی از گیاهان شورپسند که بیشتر از نظر علوفه اي مورد توجه محققان 
است، گونه هاي مختلف گیاه آتریپلکس )Atriplex( می  باشد که نمایی 
از شکل ظاهری یک گونه آن در شکل )2( نشان داده شده است. این 
گیاه از مهم ترین گیاهان خانواده اسفناجیان است که با تنوع گونه ای 
گسترده، شرایط مختلف محیطی را به  خوبی تحمل می کند. در واقع 
آتریپلکس از بهترین و با ارزش ترین بوته هاي کویري و بیاباني است 
که با آب و خاک شور سازگاري دارد و عالوه بر نقش بیابان زدایي و 
حفاظت خاک، تولید علوفه هم می کند )11، 12، 15(. استفاده از این 
گیاه شورپسند براي اصالح و احیا مراتع کشور در شرایط شور که 
را شامل می شود )2(، توسط  از کل مساحت کشور   27% از  بیش 
برخی از پژوهشگران بررسی شده است. نتایج تحقیقات میرداودی )7( 
 Atriplex verrucifera و Atriplex canescens نشان داد که گونه  هاي
بهترین گزینه برای کشت در کویر میقان اراک هستند و میزان علوفه 
تولیدی آنها به ترتیب 25/8 و 28/78 تن  در  هکتار مي  باشد. در مطالعه ای 
دیگر، قابلیت تولید باال، رشد رویشی مجدد پس از چرا و محتوای 
باالی نیتروژن در Atriplex تایید شد )14(. معتمدی و همکاران )6( 
نیز در مطالعه  ای به بررسی جنبه  های مختلف اقلیمی و اکولوژیکی 
کاشت گونه  های بومی و غیربومی گیاه Atriplex پرداختند. آن  ها بیان 
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 شده است. به  عنوان مثال عیسی و احمد )10( تاثیر مثبت مصرف 200 
میلی گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک و 100 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم 

خاک بر علوفه و ریشه گیاه آتریپلکس را گزارش نمودند. 
بنابراین، با توجه به موارد یاد  شده مبنی بر نیاز مبرم کشور به تولید 
علوفه از منابع آب و خاک شور و ضرورت افزایش عملکرد در واحد 
سطح علوفه های شورپسند، همچنین پایین بودن سطح حاصلخیزی 
خاک های کشور و ضرورت مصرف کودهای شیمیایی، تحقیق اخیر 
با هدف بررسی نقش کودهای شیمیایي نیتروژنی و فسفری بر میزان 
تیمار  بهترین  ارائه  و   Atriplex lentiformis گیاه  از  تولیدی  علوفه 

کودی، در مرکز ملی تحقیقات شوری اجرا شد. 

شكل 2. تصویری از گیاه Atriplex برای تولید علوفه در شرایط شور 

معرفی دستاورد
هدف این پژوهش، بررسی امکان رشد گیاه Atriplex lentiformis در 
شرایط آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی14 دسی زیمنس  بر  متر، 
و نیز تاثیر کود اوره )0، 25 و 50 کیلوگرم  در  هکتار( و سوپرفسفات 
تریپل )0، 25 و 50 کیلوگرم  در  هکتار( بر میزان علوفه تولیدی از این 
گیاه، در شرایط فضای باز مرکز ملی تحقیقات شوری بررسی بود. 
چون این گیاه در طبیعت می  تواند توسط بذر تجدید حیات شود، لذا 
قبل از کاشت پوسته بذرها، به  آرامی خراشیده شد و در کیسه های 
پالستیکی مخصوص تولید نهال حاوي مخلوطی از خاک سبک و کود 
دامی در گلخانه کشت شدند. این گیاهان در مدت دو ماه در نهالستان 
رشد کرده و با آب شهری با هدایت الکتریکی 500 دسی  زیمنس  بر  متر 
و به  صورت دستی آبیاری شدند. زمانی که ارتفاع گیاهان به 25 تا 

30 سانتی  متر رسید، همه نهال های دو ماهه به گلدان های پالستیکی 
به  ارتفاع 1/2 متر و قطر نیم  متر، منتقل شدند. 

پس از کاشت، آبیاری نهال ها ابتدا با آب دارای هدایت الکتریکی 3/5 
دسی  زیمنس  بر  متر شروع شد و سپس این کار به  تدریج با آب دارای 
شوری باالتر ادامه یافت. 14 روز پس از انتقال نشاها به گلدان اصلی، 
آبیاری گیاهان تا پایان آزمایش با آب دارای هدایت الکتریکی 14 
دسی  زیمنس  بر  متر انجام شد. آبیاری با استفاده از سیستم آبیاری بابلر 
که نوعی گسیلنده آبیاری قطره ای است، انجام شد. این سیستم که 
برای آبیاری موضعی غرقابی مناطق کوچک طراحی شده است، آب را 
به شکل حباب و یا نهر کوچکی در همان موضع، انتقال می دهد. دو 
هفته پس از انتقال گیاهان به گلدان اصلی، تنک شده و در آخر درهر 
گلدان فقط یک گیاه باقی ماند. در شکل )3( تصاویری از مراحل انتقال 
نهال  ها به گلدانها، قبل از برداشت نشان داده شده است. عوامل گیاهی 
شامل وزن علوفه تر، وزن علوفه خشک، وزن خشک برگ و ساقه و 

نسبت وزن خشک برگ به ساقه در پایان برداشت اندازه  گیری شد. 
نیتروژن و  افزودن سطوح مختلف کودهای  اثرات  به  نتایج مربوط 
فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه Atriplex lentiformis در 
نمودار )1( نشان داده شده است. همان  گونه که مشاهده می شود، با 
افزایش سطوح کود نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد باال رفته است؛ 
به  نحوی  که بیشترین مقدار علوفه تر و خشک به  ترتیب به  میزان  4/69 
کود  کیلوگرم  بر  هکتار   50 تیمار  در  تن  در  هکتار  و1/11  تن  در  هکتار 
نیتروژن به  دست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد این میزان به  ترتیب: 
%53 و %44 بیشتر بود. عالوه   بر این، بیشترین مقدار نسبت برگ به 
ساقه که می  تواند عامل بسیار مهمی در ارزیابی یک گیاه به  عنوان گزینه 
مناسب برای چرای دام در نظر گرفته شود، در سطح 50 کیلوگرم کود 

نیتروژن، مشاهده شد. 
این نتیجه بر ضرورت مصرف کود نیتروژن برای تولید علوفه از گیاه 
شورپسند مورد مطالعه، تاکید دارد. نکته قابل توجه اینکه تحقیق انجام 
شده، بیشتر در راستای کشاورزی کم  نهاده انجام شده است و به  نظر 
می رسد مصرف بیشتر کودهای نیتروژن می تواند موجب افزایش بیشتر 
عملکرد شود. در مورد افزایش عملکرد گیاه Atriplex lentiformis با 
مصرف کود نیتروژن باید به این نکته اشاره کرد که اکثر خاک های ایران 
دارای حاصلخیزی پایینی هستند و میزان ماده آلی آنها پایین و عمومًا 
کمتر از نیم  درصد است؛ لذا به منظور جبران سطح حاصلخیزی پایین 
خاک، مصرف کودهای شیمیایی نظیر کود اوره، ضرورت دارد )4(. 
همچنین در مورد میزان تولید علوفه این گیاه، باید گفت که این میزان 
به تراکم کاشت و نحوه مدیریت هرس و برداشت این گیاه بستگی 
دارد که اطالعات موجود محدود است و در این مورد انجام تحقیقات 
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تحقیقات بیشتر ضروری مي  باشد. یکی از دالیل محدود  بودن اطالعات 
در این زمینه، مورد توجه بودن این گیاه به عنوان یک گیاه محافظ خاک 
در عرصه های طبیعی است و به همین خاطر توانایی زراعی  نمودن و 
به تبع آن، تولید علوفه از این گیاه، کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده 

 است. 
برخالف کاربرد کود نیتروژن، نتایج افزودن کود فسفر، نشان داد که 
بیشترین افزایش علوفه تر و خشک به  ترتیب به  میزان 4/25 و 0/97 
تن  بر  هکتار مربوط به تیمار 25 کیلوگرم  بر  هکتار این کود بوده است. 
افزایش  با تیمار شاهد، به  ترتیب تنها موجب  این تیمار در مقایسه 
عملکرد به  میزان %8 و %10 شده است )نمودار 1(. بنابراین، نتایج این 
پژوهش نشان می  دهد که برخالف کاربرد کود نیتروژن، استفاده از کود 
 Atriplex lentiformis فسفر بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه

تاثیر نداشته و لذا کاربرد این کود در راستای مدیریت مصرف بهینه 
کودهای شیمایی توصیه نمی  شود. 

الزم به ذکر است که افزودن همزمان کودهای نیتروژن و فسفر در 
علوفه  عملکرد  افزایش  موجب  مطالعه،  مورد  سطوح  از  هیچ یک 
تولیدی نشد )با توجه به معنی دار نشدن اثرات متقابل، نتایج در مقاله 
ارائه نشده است(. این نتیجه بیانگر این موضوع است که بهتر است، 
به منظور افزایش عملکرد گیاه Atriplex lentiformis در شرایط شور، 
کود  افزودن  به  تنها  نیتروژن،  و  فسفر  کود  هم  زمان  کاربرد  به جای 
نیتروژن اکتفا نمود که این امر خود در مدیریت کوددهی در کشت این 

گیاه حائز اهمیت است. 
چندساله و چندچین بودن Atriplex lentiformis، نکته بسیار مثبت و 
حائز اهمیتی در مناسب  بودن این گیاه به عنوان علوفه است اما از طرف

شكل 3. مراحل انتقال نهال   ها به گلدان )الف(، قبل از اولین برداشت )ب( و بازدید کارشناسان مروج از محل اجرای پروژه )ج(
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دیگر، کاهش میزان عملکرد این گیاه با افزایش عمر و خشبی  شدن 
گیاه، امری گریزناپذیر است. در این میان، بسته به شرایط آب و هوایی 
منطقه و میزان شوری خاک و آب، می  توان با انجام برخی مدیریت  ها 
نظیر چرای مستقیم دام در منطقه، برداشت قبل از گلدهی و کف  بر 
نکردن گیاه )برش از ارتفاع 30 سانتی  متری( موجب افزایش تعداد 
چین  ها )تا چهار چین  درسال( شد که این امر تا حدی خشبی  شدن 
گیاه را به  تاخیر خواهد انداخت؛ بنابراین بسته به شرایط و مدیریت 
اتخاذ  شده، سن مناسب گیاه به  منظور تولید علوفه، متغیر خواهد بود اما 

بیشتر سال  های نخست، به عنوان بهترین زمان در نظر گرفته می  شوند. 
در مطالعه حاضر با توجه به محدود  بودن زمان پژوهش، رشد گیاه 
Atriplex lentiformis در سه  سال، مورد بررسی قرار گرفت و تالش 
شد که روش های مدیریتی پیشنهاد  شده )برداشت قبل از گلدهی و 
کف  بر نکردن گیاه( اعمال شوند اما با توجه به شرایط آب و هوایی 
منطقه، همچنین باال بودن شوری آب آبیاری، از سال اول به بعد، فاصله 
میان چین  ها به دلیل رشد کمتر گیاهان، افزایش یافت که همین امر 
موجب کاهش میزان علوفه تولیدی در سال  های بعدی شد )نمودار 2(. 

 Atriplex lentiformis نمودار 1. اثر سطوح مختلف کودهای نیتروژن )الف( و فسفر )ب( بر عملکرد و اجزای عملکرد

)الف(

)ب(
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 Atriplex-بنابراین، نتایج مطالعات اخیر، بیانگر نقش مفید و اثربخش
lentiformis براي تأمین علوفه با قابلیت تولید باال و رشد رویشی 
مجدد پس از چرا می باشد )16(. این موضوع می  تواند سبب ترغیب 
کشاورزان )که مالک منابع آب و خاک شور هستند( به تولید علوفه از 
گیاه آتریپلکس شود. همچنین، پس از بررسی های بیشتر، به کارگیری 
مورد  کشور  مراتع  از  برخی  احیای  براي  می تواند  آتریپلکس  گیاه 

استفاده قرار گیرد. 

توصيه ترویجی

در مناط��ق ش��ور، اس��تفاده از گیاه��ان شورپس��ندي 	 
  به عنوان گیاهان جایگزین و 

 

Atriplex lentiformis مث��ل
در شرایطی که تولید گیاهان زراعی یا باغی رایج اقتصادی 
نیست؛ مي تواند راهکار مناسبي برای تولید زیست  توده در 
این مناطق باش��د. از طرف دیگر، چون بسیاري از مناطق 
خشک و نیمه  خشک با مشکل شور  شدن زمین  هاي زراعي 
روبه  رو هس��تند و هزینه تولید علوف��ه از مهم ترین موانع 

تولید محصوالت دامي مي  با شد؛ لذا به  نظر می  رسد که در 
مناطق یادشده، کشت این گیاه با هدف تولید علوفه، اقدامی 
مناسب برای استفاده بهینه از پتانسیل کشت اراضی شور 

  باشد. 
بر اس��اس نتایج این تحقیق، تولید متوسط پنج تن علوفه 	 

تر از گیاه آتریپلکس لنتیفرمیس، یکی از گزینه های نسبتا 
مناس��ب تولید علوفه با اس��تفاده از آب آبیاری با هدایت 
الکتریکی 14 دسی  زیمنس  بر  متر است. همچنین، مصرف 
تنه��ا 50 کیلوگرم  در  هکت��ار ک��ود اوره، موجب افزایش 
معن��ی دار و بی��ش از 50 درصدی عملکرد تر می ش��ود. 
بنابراین، به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح، توصیه 
می  شود از مصرف کود فسفری خودداری کرده و نسبت به 

مصرف 50 کیلوگرم  در  هکتار کود اوره اقدام شود. 
به منظور دس��تیابی به حداکثر تع��داد چین و در نتیجه به 	 

تعویق  انداختن زمان خشبی  شدن، برداشت قبل از گل  دهی، 
کف  بر نک��ردن گیاه و برش بوته  ه��ا از ارتفاع حدود 30 
سانتی  متری از سطح و چرای مستقیم دام  ها توصیه می شود.

Atriplex lentiformis نمودار2. اثر سال بر میزان علوفه تر و خشک تولیده شده در گیاه
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