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 دهیچک
های زیادی از آن به صورت مناطق کویری و بیابانی درآید. در این شرایط آب و هوایی ایران باعث گردیده تا قسمت

ق، مقدار بارندگی کم و ناچیز بوده، تابش شدید آفتاب هم سبب شده تبخیر آب بسیار باال باشد. در چنین شرایطی رشد و مناط
گسترش پوشش گیاهی بسیار کم و مراتع و گیاهان موجود نیز شدیداً در حال از بین رفتن است. که نتیجه آن گسترش 

های سازگاری دارد که بتواند با شرایط نگونه مراتع نیاز به کشت انواع گونهها و مناطق کویری است.. احیاء و اصالح ایبیابان
توان گیاه بوته ای آترپلکس مینامساعد منطقه سازش داشته و عوامل نامساعد اقلیمی منطقه را تحمل نماید که از آن جمله 

های مناسب برای احیا و مدیریت ن محلگیاهی و خاک از موارد مهم تعییرا نام برد. از آنجا که کشف روابط بین پوشش
دهد باشد لذا در این پژوهش رابطه آتریپلکس و خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان میمناطق بیابانی می

تر را پذیراست. همچنین که این گیاه خاک با بافت سبکبافت خاک بیشترین تاثیر را بر استقرار آتریپلکس دارد چنان
دهد لذا تاحدودی گردد و عناصر غذایی را در خاک افزایش میلکس باعث شورتر شدن خاک تحت اشکوب خود میآتریپ

 .گرددباعث احیاء مراتع می
 

 آتریپلکس، رابطه خاک و گیاه، استقرار کلیدی: کلمات

 
 

 مقدمه. 1

های آن همزیستی داشته است. ا و محدودیتههای آن همراه و همساز بوده و با دشواریانسان از دیرباز با بیابان و پدیده 
زایی نمودی های انسان و قدرت تحمل اکوسیستم، تعادل برقرار بوده و پدیده بیابانبرداریهای مدید بین بهرهمدت

های اقلیمی خاص از یک سو و افزایش ناگهانی جمعیت و های خشکی و بروز پدیدهاست. با پیدایش دوراننداشته
های باالی تولید را زدائی آغاز گردید و مناطق با قابلیتی آزمندانه و نابخردانه از منابع آب و خاک، پدیده بیابانهابرداریبهره

. یکی از [81]استنیز تحت تأثیر قرار داده بطوریکه این موضوع به عنوان یکی از معضالت مهم جوامع بشری قلمداد شده
های لخت و بدون پوشش )شنزارها و کاری در عرصهاحیاء اراضی بیابانی نهالهای روان و های بیولوژیکی تثبیت ماسهروش

 .[81]باشدهای مناسب و مقاوم به شرایط خشک میاراضی بیابانی( با گونه
های خاصی از جمله سازگاری و استقرار آسان، مقاومت در مقابل چرای دام و گونه مناسب جهت نهالکاری باید دارای ویژگی

و رشد مجدد پس از چرای دام، تولید علوفه در فصل مورد نظر و دارا بودن دوره رویش طوالنی، امکان زادآوری قدرت ترمیم 
 .[2]طبیعی بعد از استقرار اولیه باشد
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شود گیاه آتریپلکس یکی از گیاهانی که به طور گسترده جهت احیاء مناطق بیابانی از سالیان گذشته در ایران کشت می
 باشد.می

است گونه شناسایی شده 22های متنوع یکساله و چند ساله است. تاکنون در این جنس حدود ها و واریتهکس دارای گونهآتریپل
های ونهتوان گهای این جنس دو پایه بوده و در برخی از اجتماعات میاست. گونهگونه آن در سراسر ایران پراکنده 81که 

 .[1]یک پایه را نیز پیداکرد
Atriplex canescens( از تیره اسفناجیانChenopodiaceaeو جنس آتریپلکس است از جمله گیاهان ب ) یابانی

طوری که این کند، بههای انباشته از آوار به خوبی رشد میاین گیاه در اراضی بایر روی خاک .[8]رودمیشورپسند به شمار 
ترات و پتاس هستند، مشاهده کرد. سلمه صحرایی شوری و توان اغلب در حوالی نقاط مسکونی که سرشار از نیگیاه را می

کند. توانایی زیستن یا تحمل شوری به وسیله این جنس به اختصاصات ریخت قلیایی بودن خاک را به خوبی تحمل می
به  شناسی و ساختمان درونی آن مربوط است. افزون بر سازش به شوری، گاهی بر اثر تراکم آب در اندام رویشی و گاهی نیز

های غشایی و یا ایجاد پوشش بر های معمولی و یا تبدیل برگ به فلس و پولکها، برگعلت از دست دادن برخی از اندام
 .[1]گیردها صورت میروی برگ و ساقه

 

 معرفی گیاه آتریپلکس.2
های جوان پوشیده د و یا در شاخهمتر، دو پایه و یا به ندرت یک پایه، گردآلو8ای به ارتفاع و قطر تا حدود آتریپلکس درختچه

میلی متر، قاشقی خطی و 2و عرض تا  52و  22ها به طول های ریز و متراکم، افراشته، با انشعابات زیاد از پایین. برگبا کرک
میلی متر، متناوب، نوک گرد، در قاعده باریک شونده ؛ برگهای باالیی  2یا خطی، بدون دمبرگ و یا با دمبرگ کوتاه تا 

ای متراکم در امتداد انشعابات انتهایی. گلهای های گویچه مانند و یا استوانهتر. گلهای نر در مجموعهعموالً کوتاهتر و باریکم
و قطر حدود  7تا1های میوه به طول . برگک[81] [8]های باالیی و یا در امتداد انشعابات انتهایی. ماده در محور برگ

میلیمتر، در 2و عرض حدود  82به طول تا 1ها باله پشتی ؛ باله1ت چوبی و فندقه مانند با میلیمتر، تا انتها پیوسته، سخ2
 .[8]ایمیلیمتر، قهوه 2/8میلی متر. دانه به قطر  1تا5ای؛ پایک میوه به طول حاشیه دندانه

ی و از اواخرآذر شروع و شروع رشد رویشی اواسط اسفند، گلدهی اوایل خرداد، بذردهی از اواخر مهر، دوره ریزش بذر طوالن
های باشد. با شروع بارندگیتااوایل فروردین سال بعد ادامه دارد، این مرحله تقریباً همراه و هنگام خواب زمستانه گیاه می

پاییزه و کاهش دما رشد مجدد آغاز که در تمام طول پاییز ادامه دارد، این مرحله مصادف با مرحله رسیدن و شروع ریزش بذر 
رسند. بذور پاییزه کیفیت بهتری داشته و نماید که بتدریج از اوایل پاییز تا فروردین سال بعد مید. بذر زیادی تولید میباشمی

 .[81]ها دارای بذر رسیده باشنددرصد میوه22است که حدود ترین زمان برداشت بذر هنگامیمناسب
خشک شمال آمریکا ه صورت پراکنده در مراتع نیمهاین گیاه بومی ایران نیست و بطور گسترده در مناطق غرب و ب

ها، به بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران وارد و کشت شده شود. به واسطه سازگاری باال و سایر ارزشمیدیده
. [81]استشدههای وارداتی از این جنس در بیشترین سطح و عمدتاً در مناطق خشک کاشتهاست.این گونه در میان گونه

و اقلیم ایران تورانی  [8]باشدپراکندگی آتریپلکس در ایران در شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق، شرق و جنوب شرق می
 .[1]برای این گیاه مناسب ترین است

 

 های آتریپلکس جهت احیاء ویژگی.3
شد به آب نیاز دارد، ولی در کند. در سال اول رمیآتریپلکس نسبت به هوای خشک مقاوم بوده و سرما را به خوبی تحمل 

میلیمتر به  822تا 822دهد. در اکثر مراتع خشک و نیمه خشک با بارندگی میهای بعد در مقابل کم آبی مقاومت نشان سال
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میلی متر اگر شرایط خاک نیز مهیا باشد، دارای رشد بسیار زیاد و قابل 822دهد. در بارندگی ساالنه بیش از میرشد ادامه 
میلی متر، در صورت کشت در مصب رودخانه، رشد مناسبی را به همراه 822ه است. در مناطق با بارندگی ساالنه کمتر از توج

درجه سانتی گراد  -2کند. حساسیت محسوسی به سرمای بیش از درجه سانتی گراد را تحمل می -22تا22دارد. حرارت بین 
کند. مناسب ترین خاک برای رشد گیاه میسنگین به خوبی رشد های آهکی و رسی دهد. این گیاه در خاکنشان می

به خوبی رشد دارد. حساسیت آن به  2/1تا 7بین  pHهای با های متمایل به قلیایی و شنی رسی است. در خاکخاک
قلیا به رشد های شور و های خنثی و یا کمی اسیدی نیز مستقر شده و در خاکهای امالح زیاد سدیم باالست. در خاکغلظت

های شنی، های شنی لومی و یا لومی رسی، تپههای عمیق و نیمه عمیق، شور و قلیا، خاکدهد. به طور کلی در خاکادامه می
متر از سطح  2112تواند مستقر شود. دامنه ارتفاعی آن از کمتر سطح صفر تا های مراتع ساحلی میهاو آبرفتها، دشتجلگه

 .[1]دریا متغییر است
متر و 5دوانی گیاه عموماً خوب و به عمق آب زیرزمینی و بافت خاک بستگی دارد. عمق ریشه اصلی عموماً حدود ریشه

های ههای زیرزمینی موجب کاهش رشد ریشه اصلی و افزایش ریشآبباشد. باال بودن سفرهمتر می1گسترش افقی آن حدود 
 شوداهی مناسب جهت احیاء مراتع بیابانی محسوب میها گیکه با وجود این ویژگی [81]گرددافقی می

 

 آتریپلکس جهت احیاء  محدودیت.4

کاری شده، های آتریپلکسگیرد و در عرصههای طبیعی، به خوبی صورت نمیزادآوری آتریپلکس در طبیعت، حتی در رویشگاه
زدن بذر وجود ماده باشد. مانع اصلی جوانهصفر می با وجود تولید بذر فراوان، زادآوری طبیعی و استقرار بسیار پایین و در حد

ساعت و یا تامین رطوبت کافی، 1ساپونین در میوه و بذر است. این ماده در آب محلول است و با خیساندن بذر به مدت حدود 
 .[81]این ماده بازدارنده از بین خواهد رفت

مانند تولید علوفه زیاد در شرایط نامساعد محیطی، تثبیت خاک، های مثبت، این گونه و سایر گونه ای وارداتی در کنار ویژگی
ها، تولید چوب و هیزم و ذخیره کربن هوا، اثرهایی منفی بر خاک، گیاهان بومی رویشگاه، ایجاد اختالل متابولیکی در دام

ی آن الزم است کشت در ها در عرصه مورد کاشت دارد. بدین منظور برای کاهش اثرهای منفافزایش تعداد جوندگان و آفت
تر دیگری نتوان استفاده کرد. در ضمن برای کاهش آثار آن بر خاک و گیاهان مناطقی انجام شود که از گونه گیاهی مناسب

شود که علوفه آن برداشت شود و به صورت علوفه خشک به مصرف دام برسد. افزون بر این، برای کاهش همراه توصیه می
برداری نشود. همچنین مصرف باید چرای دام طوری تنظیم شود تا در ابتدای رشد از این گیاه بهرهاثرهای منفی آن در دام 

کنند. بنابراین با های کم سن و باردار نباید از علوفه این گیاه استفادهها نباشد. دامآتریپلکس، به تنهایی غذای کامل دام
 .[1]د بدون آنکه به محیط و دام آسیبی وارد شودتوان از علوفه آتریپلکس استفاده کرمیمدیریت صحیح 

 

 احیاء مراتع بیابانی بوسیله آتریپلکس.5
آتریپلکس جهت احیاء مراتع بیابانی ابتدا باید در خاک مستقر گردد. خاک بستر رویش گیاهان است و در نتیجه تاثیر متقابل 

وجود آمده است. از دیدگاه مرتعداری خاک ی بههای طوالنهای مادری در طول زمانآب و هوا و گیاهان بر روی سنگ
کنند و بدون آن دامداری و دامپروری وجود نخواهد داشت. با دید ای است که گیاهان مرتعی برروی آن رشد میواسطه
های تک سلولی ،گلسنگ و بعضی گیاهان اک، هیچ نوع زندگی گیاهی به استثنای خزهتوان گفت بدون وجود ختر میوسیع

 گیرد.بنابراین با وجود عوامل متعدد بر استقرار گیاه خاک مورد بررسی قرار می.[1]آبزی وجود نداشت
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ه موادغذایی و ذخیره هوا را ذخیرهاخاک به عنوان بستر رشد گیاهان، چهار نیاز اساسی ایجاد حالت تعادل گیاه و استقرار ریشه
های مختلف از جمله عوامل مهمی است که در پراکنش گیاهان مختلف کند. عوامل مذکور در محیطبرای گیاهان تامین می

 .[2]گذاردموثر است.لذا بر ساختمان و عمل کلی اکوسیستم تأثیر می
در مناطق خشک و بیابانی، شناخت ارتباط خصوصیات گیاهی با توجه به ثابت بودن شرایط اقلیمی و سختی کار احیای پوشش

باشد زیرا که با شناخت این ارتباطات و کاشت بهترین و سازگارترین گونه های طبیعی منطقه امری ضروری میخاک با گونه
 ترین شرایط، بیشترین پیشرفت را در امر احیای پوشش گیاهی خواهیم داشت. در مناسب

باشد و از آنجا که بستر کشت و تیمارهای گیاه شرط اول موفقیت در احیاء منطقه می در مناطق خشک استقرار موفق
شود، لذا خاک بر استقرار گیاه سازی بستر اولین محلی است که نهال جوان آتریپلکس در عرصه طبیعی با آن مواجه میآماده

 . آتریپلکس تاثیرگذار خواهد بود
همچنین هدایت الکتریکی، اسیدیته خاک، [2] گرددهای آتریپلکسمیبهتر گونه وجود خاک ریزدانه با بافت نرم موجب رشد

یون سدیم و کلر و درصد رس بر پارامترهای فیزیولوژیکی آتریپلکس تاثیر منفی و درصد شن و مواد خنثی شونده تاثیر مثبت 
 .[81]س نداردگذارد، اما درصد گچ، پتاسیم و نیتروژن تاثیر معناداری بر پارامترهای آتریپلکمی

ی کشت شده برخاک مناطق تحت کشت های احیای مناطق خشک ونیمه خشک الزم است تأثیر متقابل گونههادرطرح
شود. از آنجا که اثری که گیاهان برخاک زیرکشت خود میگذارند، سبب تغییرات فیزیکی وشیمیایی خاک می .بررسی شود

ردیده است لذا باعث تغییر خصوصیات خاک گردیده که شناخت این گیاه آتریپلکس در مساحت زیادی از کشور کشت گ
 باشد. تغییرات جهت اصالح و احیاء مناطق کویری ضروری می

سانتی متری  2-22گردد مقدار پتاسیم ،فسفر، نیتروژن، اسیدیته، ماده آلی و هدایت الکتریکی در عمق آتریپلکس باعث می
در نتیجه این  [1]یابد با افزایش عمق خاک، تأثیر گونه بر خصوصیات خاک کاهش و [82] [1] ها افزایش یافتهزیر بوته

  .[7]دهد و مقاومت خاک را در برابر فرسایش افزایش می [1] [7] [22]باعثافزایش حاصلخیزی خاک شدهگیاه 
باشد. نتایج و نقیض میدر برخی موارد تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه تاثیر آتریپلکس بر خاک زیراشکوب به صورت ضد 

که هدایت الکتریکی در زیراشکوب گیاه آتریپلکس کمتر از منطقه مجاور فاقد آتریپلکس گر آن استها بیانبرخی بررسی
. در [82]باشدوکاهش تبخیر سطحی و افزایش جذب گیاهی می [5]هاکه دلیل آن سایه اندازی بوته [82] [5]باشدمی

دار شوری م نمودند بوته آتریپلکس بر خواص خاک منطقه تاثیرگذار است و باعث افزایش معنیمقابل برخی پژوهشگران اعال
تاثیر منفی بر محیط اطراف خویش داشته است. این آثار به حذف یا تغییر گیاه غالب و  [22] [85] [87] [1]گرددخاک می

بتاً شورپسند وغیرخوشخوراک درمنطقه کشت های نسدر نتیجه گونه.[87]منطقه و شورتر شدن خاک سطحی انجامیده است
با وجودیکه این گیاه باعث افزایش شوری خاک می  از طرفی برخی از محققین براین باورند که .[88]شده افزایش یافته است

 ی آتریپلکسهایشور، قرار نمی دهد. بطور کلی در این تحقیق اثرات بوم شناختشود اما این افزایش، خاک را در گروه خاک
 .[7]استهای تحت کشت مثبت ارزیابی شدهرمحیطب

 

 نتیجه گیری:. 6
های تشدید ها، وجود فرسایشهای خشک و بدون بارندگی، باال بودن میزان تبخیر، عدم تکامل خاکطوالنی بودن دوره

ییرات شدید دمای هوا شونده بادی و آبی، تمرکز امالح گچ، آهک، نمک طعام و سایر امالح محدود کننده رویش گیاهی، تغ
ها، وزش در شب و روز، کمبود منابع آب سطحی و زیرزمینی، انباشت رسوبات ناشی از فرسایش مناطق مرتفع در دشت

های سازگار با در چنین شرایطی استفاده از گونه .[1]های مناطق خشک ایران استهای شن از ویژگیبادهای شدید و طوفان
ای است که استفاده از آن در اغلب کشورهای قرارگرفته در های کارآمد و دیرینهروش های خشک، یکی اززیست اقلیم
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های که آتریپلکس یکی از گونه [82]مناطق خشک جهان سابقه دارد. ایران زمین نیز از این قاعده مستثنی نبوده است
ات مثبت در کاهش فرسایش خاک، سازگاری است که به طور گسترده در ایران کشت گردیده است. این گیاه با وجود اثر

شود چرا که باعث اختالالت متابولیکی در دام گردیده و همچنین باعث افزایش جوندگان در برای مصرف دام توصیه نمی
 گردد این گیاه کشت گردد. شود بنابراین در شرایطی که گیاه دیگری را نتوان در منطقه مستقر نمود پیشنهاد میمنطقه می

ین عوامل موثر بر استقرار آتریپلکس می باشد و هنگامی که گیاه مستقر گردید این تاثیر متقابل خواهد بود و خاک از مهمتر
های دور مورد توجه بوده و آگاهی از چگونگی گیاه آتریپلکس بر خاک تاثیر گذار خواهد بود. ارتباط بین خاک و گیاه از زمان

 پی داشته است. این ارتباط بیشترین منافع را برای انسان در 
تر که این گیاه خاک با بافت سبکدهد بافت خاک بیشترین تاثیر را بر استقرار آتریپلکس دارد چناننتایج این بررسی نشان می

گردد و عناصرغذایی را در خاک افزایش را پذیراست. همچنین آتریپلکس باعث شورتر شدن خاک تحت اشکوب خود می
 دهد.می

 

 منابع .7

 

(، چاپ اول، انتشارات chenopodiaceae: تیره اسفناج، چغندر )51(، فلور ایران،  شماره 8512فی )اسدی مصط .8
 صفحه221موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 

های مرتعداری در ایران، چاپ دوم، انتشارات (، سیاست8517اسکندری نگهدار، عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی) .2
 صفحه 812پونه، 

 پایان افضل، چاه منطقة خاک شوری تغییرات فرمیس بر لنتی آتریپلکس کشت بررسی . (8511) محمد، افخمی، .5

 .ص 12 زابل، دانشگاه منابع طبیعی، دانشکدة زدایی، بیابان رشته در ارشد نامة کارشناسی
 صفحه 521، انتشارات دانشگاه تهران، 8517آذرنیوند حسین، محمد علی زارع چاهوکی، اصالح مراتع،  .1
 Atriplex( تاثیر عوامل خاکی بر ارتفاع و تاج پوشش گونه گیاهی اسفناج وحشی )8518علی ،)آریانپور  .2

canisens چکیده مقاالت پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران، چاپ اول، ناشر موسسه تحقیقات ، )
 21جنگلها مراتع کشور، صفحه 

 511ابانی، چاپ  چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ( احیای مناطق خشک و بی8512جعفری محمد و علی طویلی ) .1
 صفحه

بررسی برخی اثرات ،  (8512)جعفری محمد,چاالک حقیقی سیدمرتضی,حبیبیان سیدحمیدرضا,آذرنیوند حسین .7
Atriplex lentiformis 21، مجله منابع طبیعی ایران ، جلد  های تحت کشتهای خاک در محیطبر ویژگی 

 527 تا 528، صفحه 5، شماره 
 Atriplexگونه  کشت تاثیر . (8511) محمد جعفری، نصرت اله ضرغام، محمد علی زارع چاهوکی عباس، حنطه .1

canescens  11، پائیز 11ساوه، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی،شماره  زرند روی خاک مراتع بر ،
 28تا  82صفحه 

بررسی ارتباط متقابل خصوصیات فیزیکوشیمیائی خاک ( ، 8511خلخالی سید علی، مسعود گودرزی ، محمدجعفری) .1
، صفحه 2، شماره 82در دو منطقه متفاوت اقلیمی، مجله بیابان ، جلد  Atriplex canescensو صفات گیاهی 

 522تا 588
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 اط خاک و گیاه )کشتذخیره نزوالت در ارتب هایبررسی نقش پروژه (8511)بهرام امیری چمبلی بهروز،  رسولی .82

Atriplex canescens کشاورزی همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون، فارو همراه با کنتور 
 با توام Atriplex canescensکشت  تاثیر (، بررسی8517چمبلی) امیری امبهر جعفری، محمد رسولی بهروز، .88

 موردی مطالعه( گیاهی پوشش و خصوصیات خاک از برخی روی بر )فارو کنتور(جوی ذخیره نزوالت

 225تا 811، صفحه 12،مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره )زنجان
 صفحه211ی دست کاشت مناطق خشک،چاپ اول، ناشر پونه، ها(، مدیریت جنگل8517رضایی سید عطاء ،) .82
بر تغییر خصوصیات  Atriplex canescens ( بررسی اثرات گیاه8512ساغری محمد، حامد فروغی فر) .85

، زمستان 75شیمیایی خاک در مراتع دست کاشت بیرجند، مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی ، شماره 
 812تا  827، صفحه 8512

 صفحه212( بیابان و مقابله با بیابان زدایی در ایران،انتشارات پونه، 8511اد غالمعباس، داود ناطقی،)عبدی نژ .81
تا  51شماره یک ،صفحه  بیابان، مجله خاک، روی شوری بر آتریپلکس و گز کاشت اثر . (8572) علیرضا، گیتی، .82

22 

سعه و اصالح مراتع ایران، چاپ اول، های مهم مرتعی مناسب برای تو(، معرفی برخی گونه8511مقیمی جواد) .81
 صفحه 111انتشارات آرون، 
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 دانشگاه طبیعی منابع دانشکدة ارشد مرتعداری، کارشناسی پایانامة خراسان(، استان در موردی کشت)مطالعه

 .ص 11 تهران،
 صفحه221( نگرشی تازه به بیابان، چاپ اول، انتشارات موسسه توسعه روستایی،8571ناطقی داود ) .81

91. Dehghani poodeh Hedayat, Amin Mojiri,(2192) Relationship between Growth of Atriplex species 

and Some SOIL Properties in Khoor (Iran), journal BIOL.ENVIRON.SCI,6(91) :919-916 
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numularia. J.Range Management .264126-111 
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