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مقدمه
برای ایجاد پوشش گیاهی و فضای سبز در مناطق بیابانی، 
انتخاب گونه های مناسبی که بتوانند عوامل اقلیمی و شرایط خاک 
مناطق مختلف خشک و نیمه خشک را به خوبی تحمل کنند، در 
اولویت برنامه ریزی قرار دارد. این گونه ها عالوه بر ایجاد پوشش 
و تراکم گیاهی مناسب باید بتوانند در برابر چرا مقاومت کنند، 
علوفه کافی برای تعلیف احشام را فراهم آورند و از عهده حفاظت 
آب و خاک در مناطق حساس به فرسایش نیز برآیند. توجه به 
گیاهان بومی در عرصه های منابع طبیعی ایران به ویژه مناطق 
بیابانی از نظر تولید )علوفه، چوب، مواد مؤثره دارویی و صنعتی( 
نکته مهمی است. به کارگیری گونه های وارداتی در تأمین اهداف 
و  گونه های مناسب  از  استفاده  ولی  نیست،  بی تأثیر  ذکرشده 
سازگار بومی دارای مزیت های متعددی است؛ زیرا گونه های بومی 
هر منطقه با تأثیر گذاری بلندمدت عوامل کلیماتیک1، ادافیک2 
و بیوتیک3 گسترش یافته اند و در مقابل نوسانات دمای محیط، 
خشکی، شوری، آفات، بیماری ها، رقابت با دیگر گونه های موجود 
در عرصه و سایر موارد بردبار شده اند. در عرصه های منابع 

1- آب وهوا
2- خاک

3- زیستی



طبیعی ایران، به ویژه در مناطق بیابانی، گونه های مناسبی وجود 
دارند که عالوه بر سازگاری، از نظر بهره برداری و بهره وری نیز بر 

گونه های وارداتی ارجحیت دارند. 
کشور ما با میانگین بارش کم تر از2۴0 میلی متر سرزمینی 
اقلیمی،  تنوع  دالیل  به  گیاهی  پوشش  تنوع  است.  خشک 
توپوگرافی و ژئومرفولوژیکی1 مطلوب و غنی است؛  وضعیت 
هرچند، به علت تغییرات اقلیمی، وقوع خشکسالی های پی درپی 
تراکم  از مراتع، تنوع و  بهره برداری  نبود مدیریت صحیح در  و 
پوشش گیاهی سیر قهقرایی یافته است. در نتیجه، بسیاری از 
بیشه ها و چراگاه هایی که قباًل منبع تأمین علوفه و تغذیه دام ها 
بودند،  هم اکنون به مراتع فقیر و کم پوشش یا حتی به اراضی 
خشک و عاری از پوشش گیاهی تبدیل شده اند. بررسی اجمالی، 
بازدیدهای صحرایی و جمع بندی مطالعات انجام شده در کشور 
نشان می دهد که با وجود شرایط نامساعد و نامناسب حاکم بر 
اقلیمی و مدیریتی،  از نظر  مراتع قشالقی و میان بند، خصوصاً 
هنوز گونه هایی وجود دارند که سرسختانه با این شرایط  مبارزه 
می کنند که تیپ های گسترده ای را در جوامع گیاهی بیابانی به 
متنوع  گیاهان  به  می توان  نمونه  برای  داده اند.  اختصاص  خود 
از جنس Salsola اشاره کرد که به عنوان یک جنس علوفه ای 

1- ریخت شناسی زمین



در دسترس در مراتع قشالقی و میان بند و در شرایط بحرانی 
 Salsola rigida مطرح است. گونه بوته ای خریت با نام علمی
)S.orientalis( از گونه های خوش خوراک و مغذی این جنس 
به صورت بوته های چندساله در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک 
از  وجود دارند. کمبود منابع غذایی و علوفه قابل برداشت یکی 
ویژگی های بارز مناطق خشک و نیمه خشک است و محدودیت 
اصلی برای بهبود و افزایش بهره وری دام محسوب می شود. در 
خریت،  گونه  اجمالی  معرفی  با  است  شده  سعی  دستنامه  این 
اطالعات مناسبی درباره آن به کارشناسان و بهره برداران از عرصه 
منابع طبیعی خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک ارائه شود. 
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فواید گیاه خریت
 Salsola گونه  از  عراق،  و  ازبکستان  مانند  کشورهایی  در 
 Haloxylon aphyllum ،Kochia prostrata به همراه   orientalis

بازسازی  و  مصنوعی  مراتع  ایجاد  برای   Artemisia sieberi و 
و  شتر  نیاز  مورد  علوفه  تأمین  به منظور  تخریب شده  مراتع 
گونه های  از  بسیاری  بنابراین  می شود.  استفاده  دام های سبک 
مقاوم به خشکی می توانند در تأمین علوفه برای چرای دام به ویژه 
در شرایط خشکسالی یا در پرکردن شکاف تأمین علوفه ناشی از 
تغییرات فصلی نقش ایفا کنند. در مناطق خشک که مشکالت 
با  این گیاهان  افزوده می شود،  نامطلوب  بر شرایط  نیز  شوری 
موفقیت کشت می شوند، با آب شور آبیاری می شوند و علوفه ای 
بوته های  برای مصرف دام ها محسوب می شوند.  پرعملکرد 
و  کشور  کویرهای مرکزی  حاشیه  در  موجود  خشکی پسند 
بیابان های داخلی با شرایط سخت اکولوژیکی مناطق خشک 
را  اراضی  این  حاشیه  در  محصول  تولید  و  شده اند  سازگار 
امکان پذیر می کنند. این گونه ها می توانند بیومس1 مناسبی 
را در مناطق خشک و کم بارش تولید کنند؛ در نتیجه به عنوان 
تغذیه مکمل  منبع  یا  قابل اتکا، ذخیره خشک  منبع غذایی 

از مواد زیستی  انرژی است که  1- بیومس یا زیست توده یک منبع تجدیدپذیر 
به دست می آید. 
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در شرایط خشک و نیمه خشک را فراهم می کنند. بوته هایی 
که به عنوان علوفه دام استفاده می شوند چنانچه کیفیت علوفه 
خواهند بود.  برخوردار  بیش تری  ارزش  از  داشته باشند  بهتری 
غذایی مناسب  ارزش  و  هضم پذیری  بیش تر،  خوش خوراکی 
)پروتئین بیش تر و فیبر و خاکستر و اکساالت کم تر( کیفیت 
سوی دیگر،  از  می دهند.  افزایش  زیادی  میزان  به  را  علوفه 
استفاده از اراضی شور و کم بازده برای تولید علوفه گام مهمی در 
راستای بهره وری بهینه از منابع آب و خاک با کیفیت پایین از 
دیدگاه کشاورزی به حساب می آید. محیط آبی و خاک مناسب 
محیطی  کشاورزی  دیدگاه  از  خشکی پسند  گونه های گیاهی 
نامناسب است که معموالً گیاهان زراعی و باغی تحمل آن شرایط 
را ندارند. بنابراین بهترین گزینه برای استفاده از این نوع اراضی، 
بر خوش خوراکی،  عالوه  که  است  گیاهانی  توسط  تولید علوفه 
امکان استقرار و تولید کافی را داشته باشند. همچنین شناسایی 
یا خالص  برای کاشت توأم  یا گونه های مناسب  و معرفی گونه 
استفاده  بین بوته ای،  از فضای خالی  بهینه  استفاده  در راستای 
و  خشک  مناطق  بهره وری  افزایش  خاک،  سطحی  رطوبت  از 
بیابانی می تواند  بیابانی و در نهایت تقویت اکوسیستم مناطق 
گام مؤثری در افزایش بازدهی تلفیقی احیاء بیابان، تولید علوفه 

و حفظ اکوسیستم شکننده بیابان ها باشد )شکل 1(. 
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شکل 1- پوشش خریت در حاشیه جنوبی کویر دامغان
 همراه با گونه های اشنان، عجوه و درمنه

معرفی خریت
 Salsola S.orientalis (Syn. rigida) خریت با نام علمی
راسته   ،Apetales زیررده   ،Dicotyledones رده  در  که  است 
Chenopodiaceae طبقه بندی  خانواده  و   Centrospermales

می شود. جنس Salsola یک جنس علوفه ای در دسترس در 
شرایط بحرانی محسوب می شود و تاکنون بیش از 120 گونه 
از این جنس در سراسر دنیا گزارش شده که ۴0 گونه از آن در 
نقاط مختلف ایران پراکنش دارند. خریت گونه ای خوش خوراک 
و مغذی است و به صورت بوته های چندساله در مراتع قشالقی 
و میان بند مشاهده می شود. خریت گیاهی است پایا و پرساقه 
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که اغلب به شکل بوته هایی به ارتفاع 1۵ تا ۵0 سانتی متر که در 
پایه به شدت چوبی شده، دیده می شود )شکل 2(.

شکل 2- نمایی از بوته خریت یک ساله مستقر در کلکسیون 
سالسوال ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سمنان

 این گیاه دارای ساقه   چوبی، متعدد، پرپشت و انبوهی است 
که در قاعده انشعاباتی دارای شاخه های سخت، چوبی و پوشیده 
از کرک های کوتاه یا کرک های طویل و مارپیچی یا راست است. 
شاخه های جوان آن نیز ابتدا از کرک های انبوه پوشیده می شوند، 
سپس تقریباً بی کرک می شوند. برگ هایش نیز متناوب، خطی و 
نیمه استوانه ای است که در انتها کند و مدور و در قاعده وسیع و 
پوشیده از کرک های انبوه است. گل این گیاه به رنگ سبز مایل 
به زرد، منفرد یا مجتمع، به صورت گل آذینی منشعب و به شکل 
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پانیکول به گلپوش دارای تقسیمات تخم مرغی با حاشیه غشائی 
و کاغذین است که ابتدا کرک دار و سپس بدون کرک است، نیز 
دارای باله های قلوه ای شکل بنفش یا زرد رنگ پریده )همراه با 
گلپوش( به طول 7 تا 10 میلی متر است. بساک های این گیاه 
فاقد زائده یا دارای زائده غیرمشخص، کالله کوتاه، ضخیم و تخت 
هستند که در داخل کرک دارند و تقریباً برابر با 1/2 خامه است. 
میوه آن هم قهوه ای است و موسم گل دهی اش خرداد، تیر و 

مرداد است )شکل 3(.

شکل 3- شماتیک معرفی شده در فلور ایران
Salsola orientalis از گونه 
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ادامه شکل 3- شماتیک معرفی شده در فلور ایران
Salsola orientalis از گونه 

در کتـاب فلـور رنگـی ایـران، انتشـار جغرافیایـی ایـن گیـاه 
تقریباً در تمام ایران ذکر شـده اسـت. این گونه در ناحیه رویشـی 
مشاهده می شـود:  زیـر  اسـتان های  در  و  ایران و تورانـی 
آذربایجان شـرقی، آذربایجان غربـی، زنجـان، قزوین، البـرز، تهران، 
سـمنان، خراسـان رضوی، خراسان شمالی، خراسـان جنوبی، شمال 
سیستان وبلوچسـتان )دره هریـرود(، کرمان، یزد، فـارس، اصفهان، 
مرکـزی، قـم، چهارمحال و بختیـاری، کهکیلویه و بویراحمـد، 

لرسـتان، ایالم، کرمانشـاه و کردسـتان )شکل ۴(. 
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شکل ۴- نواحی پراکنش Salsola orientalis در کشور 

این گونه عالوه بر خوش خوراکی و مرغوبیت، از نظر حفاظت خاک 
و زمان بهره برداری توسط دام و نیز سطح پراکنش اهمیت زیادی 
برای  لذا  بوته ای دارد،  فرم  و  پایا است  این گیاه گونه ای  دارد. 
ایجاد پوشش گیاهی در مناطق مورد هجوم بیابان و نیز مراتع 
قشالقی و میان بند مناسب است. همچین ساقه هایی چوبی دارد 
به عالوه،  می کند.  رشد  نیز  کم عمق  با خاک  فقیر  مراتع  در  و 
گیاهی است خوش خوراک و بذر زیادی تولید می کند. قوه نامیه 
بذر خریت زیاد است و به سهولت جوانه می زند. خریت به عنوان 
از  بیابانی،  نامساعد مناطق خشک و  یک بوته مقاوم به شرایط 
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نظر کمی و کیفی می تواند علوفه مناسبی تولید کند. زمان تولید 
علوفه آن نیز از دیدگاه بهره برداران از مراتع مناسب است، چرا 
که در فصول پاییز و زمستان که مراتع با کاهش تولید روبه رو 
هستند، علوفه زیادی دارد. از نظر کیفیت نیز عناصر معدنی و 
غذایی متنوعی دارد، گونه ای غنی و باکیفیت است، درصد باالیی 
از احتیاجات غذایی دام را تأمین می کند و جایگاه مناسبی در 
برنامه جیره غذایی دارد )شکل ۵(. در بازدیدهای صحرایی، اثرات 
تثبیت ماسه های روان به وسیله بوته های خریت مشاهده می شود؛ 
بنابراین در صورت استقرار و گسترش این گونه در عرصه های بیابانی، 
به خصوص در مناطق برداشت و حمل ماسه های روان، می توان از 

تحرک آن ها جلوگیری کرد.

شکل ۵- استفاده دام از بوته های خریت در مراتع قشالقی
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 )Cl( و کلر )Na( این گونه در برابر مقدار زیاد امالح سدیم
مقاومت خوبی از خود نشان می دهد. شرایط خشکسالی و کمبود 
رطوبت خاک را نیز به خوبی تحمل می کند و برای کنترل 
از  بادی، قابل استفاده است. پس  از آبی و  اعم  فرسایش خاک، 
استقرار نیز با افزودن برخی عناصر به خاک پیرامون تاج پوشش 
خاک  غذایی  عناصر  افزایش  و  فیزیکی  اصالح  موجب  خود، 
می شود. در نتیجه زمینه را برای استقرار برخی گونه های مرتعی 

باکیفیت تر و خوش خوراک تر فراهم می کند.
باتوجه به تجمع عناصر مغذی در زیر تاج پوشش و تنوع آن ها، 
نیز  مرتعی همراه  گیاهان  و  غذایی خریت  ارزش  و  کیفیت 
بیش تر  آن  در  موجود  معدنی  عناصر  میزان  و  افزایش می یابد 
پتاسیم  مقدار  که  می دهند  نشان  آزمایش ها  مثاًل  می شود. 
با  است.  زیاد  پیرامونی  خاک  در  گونه  این  توسط  تثبیت شده 
افزایش میزان پتاسیم خاک،  مقدار آن در گیاه نیز افزایش می یابد 
که نتیجه اش افزایش ساخت پروتئین در گیاه است. با افزایش 
زیادی  برابر  در  گیاه  مقاومت  غذایی،  ارزش  بر  عالوه  پروتئین، 

برخی عناصر مانند نمک )NaCl( نیز بیش تر می شود.
بنابراین، از گونه خریت که یک گونه بومی مراتع قشالقی و 
مناطق بیابانی و خشک محسوب می شود، می توان به عنوان 
افزایش  گونه ای شاخص در طرح ها و برنامه های مربوط به 



19خریت، گیاه مناسب برای تولید علوفه در ...

تنوع و تراکم پوشش گیاهی در راستای تولید علوفه و کنترل 
بیابان زایی استفاده کرد )شکل 6(.

شکل 6- نمایی از بوته خریت در اواخر فصل تابستان و 
زیست توده تولیدی آن در مراتع قشالقی استان سمنان 

که دام ها به وفور از آن استفاده می کنند.

تولیـد بـذر خریـت زیـاد اسـت و جوانه زنـی آن هـا نیـز 
تحت شـرایط سـخت بیابانـی امکان پذیـر اسـت؛ زادآوری و 
اسـتقرار آن نیـز به آسـانی صـورت می گیـرد. بنابراین نسـبت 
تنـش  بـه  مقـاوم  بوتـه ای  جنس هـای  دیگـر  از  برخـی  بـه 
خشـکی و شـوری مانند Atriplex برای اسـتفاده در طرح های 
باتوجـه  بـه  دارد.  ارجحیـت  مراتـع  پوشـش گیاهی  تقویـت 
گسـترش ریشـه در الیه های سـطحی خـاک می تـوان از ایـن 
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گونـه بـرای تقویـت پوشـش گیاهی اراضـی با خـاک کم عمق 
نیـز اسـتفاده کرد. دامنـه تحمـل گیـاه بـه شـرایط نامسـاعد و 
نامناسـب خـاک و اقلیـم زیـاد اسـت: در مناطقـی بـا بارندگی 
حـدود 200 میلی متـر می تـوان آن را کاشـت و حرارت هـای 

1۸- و ۴0+ درجـه سـانتی گراد را تحمـل می کنـد. 
خریـت به دلیـل خوش خوراکـی و مطلوبیـت و نیـز وقـوع 
خشکسـالی های اخیـر، به شـدت مـورد چـرای دام واقـع شـده 
اسـت؛ تـا حـدی کـه در برخـی مناطـق از عرصـه مرتـع حـذف 
شـده یـا در حـد تک بوته هایـی برجـای مانـده اسـت. دامنـه 
ارتفاعـی رویشـگاه های ایـن گونـه مرتعی از حداقـل ۵00 متر تا 

حداکثـر 1۸00 متـر ارتفـاع از سـطح دریـا متغیر اسـت.
این گونه مرتعی در تمام جهات شیب دیده می شود و در 
عرصه هایی با شیب ۵ تا ۴0 درصد می روید. میانگین بارندگی در 
این رویشگاه ها 100 تا ۴00 میلی متر برآورد شده است. متوسط 
17/۵ درجه سانتی گراد  10 تا  حداقل  از  ساالنه  حرارت  درجه 
در  گیاه  این  )خراسان(،  کشور  شمال شرق  در  است.  متفاوت 
آرتمیزیا دیفوزا  گونه های غالب  با  همراه  رویشگاه ها  بیش تر 
 ،)Poa bulbosa( پوآبولبوسا   ،)Artemisia diffusa)

آرتمیزیا سیبری )Artemisia sieberi( و نیز سایر گونه های جنس 
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Salsola مشاهده می شود. در استان های سمنان، قم، اصفهان و 

یزد نیز این گونه همراه با درمنه )Artemisia sieberi(، اشنان 
)Seidlitzia rosmarinus(، عجوه )Aelenia subaphilla(، قیچ 
 )Astragalus sp.( انواع گون ،)Zygophyllum eurypterum(
این  رویشی  رشد  می شود.  دیده   )Salsola sp.( شور  انواع  و 
گیاه از اواسط اسفند با ظهور برگ های متقابل رشته ای آغاز 
هم  آن  گل دهی  می کشد.  طول  خرداد  اواسط  تا  و  می شود 
بذرها حالت  اواسط مهر  و در  آغاز می شود  اوایل خرداد  از 
از  گیاه  این  بذر  رسیدگی  مرحله  دارند.  خمیری  و  شیری 
اوایل تا اواخر آبان است. بذرهای آن به تدریج از اواخر آبان 
گیاه  این  بذرهای  نامیه  قوه  ریزش می کنند.  آذر  اواسط  تا 
به شدت  طبیعی  نگهداری  شرایط  در  و  زمان  گذشت  با 
کاهش می یابد. زادآوری این گونه مرتعی در طبیعت توسط 
بذر صورت می گیرد. نتایج حاصل از تجزیه ترکیبات شیمیایی 
که  داد  نشان  بذردهی  مرحله  در  گیاه  این  علوفه  قسمت 
باتوجه به ارزش غذایی و مقدار عناصر اصلی گیاه، علوفه خشک 
1۸/2۸ درصد خاکستر،  13/۸ درصد پروتئین،  دربرگیرنده  آن 
2/62 درصد کلسیم و 26/19 درصد فیبر است. بر همین اساس 
بهترین زمان بهره برداری از علوفه این گیاه بعد از ظهور گل و 
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به شکل سبز و تازه است )جدول های 1، 2 و 3(. بنابراین خریت 
و  دام های بزرگ  نیازهای غذایی  تأمین  برای  قابل اتکایی  منبع 

کوچک محسوب می شود. 

جدول 1- ترکیبات خریت بر اساس ماده خشک )مروی، 1372(

12/6درصد پروتئین قابل هضم

61مجموع مواد غذایی قابل هضم

۴7/۵عصاره عاری از ازت

2/6چربی

22/۵فیبر خام

12/2پروتئین

1۵/2خاکستر

Salsola rigidaنام علمی گونه
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جدول 2- ارزش غذایی گیاه خریت

الیاف خام 
%CF

پروتئین خام 
%CP

ماده خشک 
%DM

زمان 
نمونه گیری

قبل از ظهور گل922/6

2۵/۵10/230/2
بعد از ظهور گل 
در حالت سبز 

و تازه

23/2۸/۸9۴/۸
بعد از ظهور گل 
در حالت خشک 

طبیعی

جدول 3- مقدار متوسط عناصر اصلی )درصد ماده خشک( در گیاه خریت

Cl-
S

Mg0/22
P0/۴۴

Ca۸/۴
K1/1۴
Na1/3

Salsola rigidaنام علمی گونه
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خاک شناسی
مطالعات و تحقیقات نشان می دهند که پراکنش و میزان 
عناصر  میزان  و  نوع  با  زیادی  ارتباط  خریت  پوشش  تراکم 
تا  الکتریکی  هدایت  میزان  گونه  این  دارد.  خاک  امالح  و 
26 دسی زیمنس بر متر را به خوبی تحمل می کند. اما با افزایش 
این میزان، شرایط برای استقرار، رشد و تولید محدود می شود. 
بافت  و  تا عمیق  با عمق متوسط  این گونه مرتعی خاک های 
لومی شنی تا لومی سیلتی را می پسندد. البته رویشگاه های این 
گونه مرتعی بیش تر خاک های با اسیدیته )pH( خنثی تا کمی 
قلیایی )7/۴ تا 7/۸( دارند و میزان هدایت الکتریکی در آن ها 
گیاه  این  است.  نوسان  در  متر  بر  7/2 دسی زیمنس  0/۸ تا  از 
دارای ریشه های مستقیم با انشعاب های فرعی فراوان است و 
عمق نفوذ ریشه ها در خاک حداکثر تا 1/۵ متر دیده شده اند. 
گونه  این  پوشش  تراکم  از  خاک،  در  آهک  میزان  افزایش  با 
کاسته می شود. مقدار سدیم ارتباط کاماًل معناداری با میزان 
پوشش گیاهی خریت دارد؛ به طوری که با افزایش سدیم خاک، 
افزایش  می شود.  کاسته  محسوسی  به طور  پوشش  میزان  از 
میزان سدیم در الیه سطحی سبب پخشیدگی خاکدانه ها و 
تخریب ساختمان خاک می شود. در نتیجه نفوذ آب و رطوبت 
به داخل خاک کاهش می یابد. همچنین بذر  بارش  از  حاصل 



2۵خریت، گیاه مناسب برای تولید علوفه در ...

قادر به جوانه زنی نیست و در صورت جوانه زدن، به سبب 
برابر میزان زیاد سدیم، خشک  کم بودن مقاومت جوانه ها در 
می شوند و قادر به استقرار نیستند. وجود کلسیم در خاک تا 
 )Ca( حدی از شدت عمل سدیم می کاهد. افزایش مقدار کلسیم
و منیزیم )Mg( نیز بر تراکم و رشد تاج پوشش تأثیر منفی دارد. 
البته مقدار اثرات منفی و محدودکننده آن ها به تنهایی کم است. 
بین مقدار کلسیم و منیزیم رابطه خاصی برقرار است، 
نبایستی  عنصر  دو  این  میزان  اختالف  که  صورت  این  به 
بیش تر از ۵0 درصد باشد. مثاًل اگر مقدار منیزیم ۵0 درصد 
بیش تر از مقدار کلسیم باشد، محدودیت شدید برای رشد 
محدودکننده  مهم  عوامل  از  یکی  کلر  ایجاد می کند.  گیاه 
بر  عالوه  کلر،  میزان  افزایش  شناخته می شود.  پوشش  میزان 
مسمومیت شدید خاک، در حضور سدیم ترکیب نامناسبی را 
به وجود می آورد که سبب نابودی پوشش گیاهی از جمله گونه 
بر  محسوسی  اثر  نیز  عناصر  و  عوامل  برخی  می شود.  خریت 
مقاومت گیاه  افزایش یا کاهش میزان پوشش ندارند. احتماالً 
به افزایش یا کاهش میزان این عناصر در حدی معین، بیش تر 
تغییرات آن ها  به  واکنش گیاه  بنابراین  از عناصر دیگر است، 
 ،pH محسوس نیست. از جمله این عناصر و عوامل می توان به

گچ )CaSo4(، ازت )N(، پتاسیم )K( و فسفر )P( اشاره کرد.
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مناطق مستعد استقرار خریت
نظر  از  نقاط کشور  از  بسیاری  و میان بند در  مراتع قشالقی 
شرایط اکولوژیکی مستعد ایجاد و تقویت پوشش گیاهی هستند. 
باتوجه به مقاومت خوب خریت در برابر شرایط نامناسب اکولوژیکی، 
گستره وسیعی از مناطق خشک و نیمه خشک مناسب استقرار این 
گونه است. هرچه تنوع و تراکم پوشش گیاهی منطقه بیش تر 
باشد، حاکی از استعداد شرایط اکولوژیکی برای افزایش تراکم 
در  است.  مانند خریت  پرتولید  و  مناسب  برخی گونه های 
مقایسه با سایر گونه های بوته ای مراتع قشالقی مانند اشنان، 
یکه تیشه )Salsola arbuscula(، درمنه ).Artemisia sp(، و 
تولید علوفه  شورهای یک ساله ).Salsola spp(، رشد ساالنه و 
این گونه، خصوصاً در سال های خشک و کم بارش، قابل توجه 
داخلی  کویر های  حاشیه  قشالقی  مراتع  در  اغلب  است. 
 ،)Haloxylon aphyllum( تاغ  مانند  گونه هایی  با  همراه 
درختچه ای  شور  اشنان،   ،)Aellenia subaphylla( عجوه 
)Salsola arbuscula(، شور های یک ساله و درمنه به تواتر 
در نقاط مختلف به شکل تیپ با یکدیگر یا با برخی گونه های 
دیگر مشاهده می شود. بنابراین خریت نیز جزو گونه های مقاوم 
به شوری طبقه بندی می شود. همچنین در برخی مناطق دیگر 
همراه با گونه قیچ ).Zygophyllum sp( نیز مشاهده می شود. 
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لذا گونه ای است که می تواند شرایط اکولوژیکی متنوعی را تحمل 
مراتع  در  مناسب  مناطق  تعیین  و  برنامه ریزی  با  بنابراین  کند. 
قشالقی و میان بند و نیز اطراف مناطق مرطوب در حاشیه پالیا 
برابر  در  مقاوم  گونه ای  به عنوان  با ارزش  گونه  این  از  می توان 
گیاهی  پوشش  به  غنابخشی  برای  خشکی  و  شوری  تنش های 
همچنین  استفاده کرد.  مرتع  علوفه  تولید  ظرفیت  افزایش  و 
سازمان جنگل ها و مراتع کشور می تواند همراه با گونه های تاغ 
این  از   )Atriplex sp.( آتریپلکس  انواع  و   )Haloxylon sp.(
قشالقی  مراتع  در  کند.  استفاده  بیابان زدایی  برنامه  در  نیز  گونه 
کاشت  با  نیز  شتر،  استفاده  مورد  مناطق  خصوصاً  تخریب شده، 
را  گیاهی  پوشش  تراکم  و  گونه ای  تنوع  می توان  آن  استقرار  و 

افزایش داد )شکل 7(.
 

شکل 7- نمایی از کاشت توأم خریت، آتریپلکس و 
تاغ در ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار
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تجدید حیات خریت
حاکمیت شرایط سخت و نامطلوب اکولوژیکی، وقوع تغییرات 
اقلیمی و خشکسالی های متناوب همراه با سوء مدیریت انسانی 
اثرات ناخوشایندی بر پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک 
گذاشته است؛ در نتیجه، بسیاری از مراتع تخریب شده اند و سیر 
قهقرایی را طی می کنند. هرچند، با وجود همه عوامل نامساعد، 
با به کارگیری تمهیداتی در این مناطق می توان زمینه را برای 
کاشت و استقرار گونه های مقاوم فراهم کرد. بنابراین در بسیاری 
برای تجدید  استعداد الزم  و میان بنِد کشور  مراتع قشالقی  از 
حیات پوشش گیاهی به طور طبیعی یا مصنوعی وجود دارد. این 
موضوع درباره خریت نیز امکان پذیر است. تجدید حیات طبیعی 
عوامل  و  اجتماعی  شرایط  اساس  بر  برنامه ای  تدوین  مستلزم 
پیش بینی ناپذیر  باتوجه به شرایط  البته  که  است  بوم شناختی 
موفقیتش  میزان  است  ممکن  پی درپی  خشکسالی های  مانند 
زیاد نباشد؛ اما باتوجه به اهمیت افزایش تنوع و تراکم پوشش 
استقرار  برای  برنامه ریزی  قشالقی،  مراتع  در  خصوصاً  گیاهی، 
این گونه ضروری است. بر همین اساس، برنامه تجدید حیات 
و احیاء پوشش گیاهی خریت بر مبنای تجدید حیات مصنوعی 
شامل بذرپاشی، بذرکاری و نهال کاری پیشنهاد می شود. انتخاب 
صورت می گیرد.  اکولوژیکی  شرایط  باتوجه به  نظر  مورد  روش 
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اراضی  سطح  در  متراکم  کاشت  برای  می توان  خریت  از 
کشاورزی شور و رهاشده استفاده کرد. این اراضی بیش تر در 
حاشیه کویرهای داخلی و انتهای حوزه های آبخیز ایران مرکزی 
به صورت گسترده وجود دارند؛ لذا با شناسایی مناطق مستعد و با 
کم ترین استفاده از منابع آبی، امکان تولید علوفه و ایجاد چراگاه 
فراهم می شود. بر اساس نتایج برخی طرح های تحقیقاتی، میزان 
تولید هر بوته باتوجه به شرایط اقلیمی و نوع اکوتیپ1 از حدود 
وقوع  است.  متغیر  علوفه خشک  از 37۵ گرم  بیش  تا  ۵0 گرم 
نقش  تولید  میزان  افزایش  و  کاهش  در  ترسالی  یا  خشکسالی 

مهمی دارد )شکل ۸(.

شکل ۸- استقرار و رشد خریت در ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار

1- تغییرات ژنتیکی که جمعیت مربوط به یک گونه در نقاط مختلف جغرافیایی 
پیدا کرده اند.
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تهیه بذر
مهم تریـن و اساسـی ترین عامـل موفقیت در تولیـد نهال و 
بذرپاشـی و بذرکاری، تهیه بذر رسـیده، سـالم، دارای قوه نامیه 
بـاال و بـدون آفـت و بیماری اسـت. بـذر مهم ترین بخـش گیاه 
اسـت کـه در بازسـازی، حفـظ و انتقـال مـواد ژنتیکـی گیـاه و 
همچنین سـازوکارهای پراکنش، تکثیر و بقای گیاه در شـرایط 

سـخت زیسـتی نقش اساسـی دارد )شکل 9(. 

شکل 9- بذر خریت شباهت زیادی با بذر سایر 
گونه های بوته ای مراتع قشالقی دارد.



31خریت، گیاه مناسب برای تولید علوفه در ...

معموالً بذر خریت از اواسط مهر آماده برداشت می شود. 
البته شرایط اقلیمی و وضعیت توپوگرافی منطقه در زمان 
رسیدن بذر دخالت دارد. بهترین نشانه رسیدن بذر، جداشدن 
رنگ  به  رسیده  و  سالم  بذرهای  است.  ریزش  و  پایه  از  آسان 
زرد روشن هستند و حدود 1 سانتی متر قطر دارند )شکل 10(. 
مناسب  تهویه  با  و  سایه  مکان  در  برداشت  از  پس  بذرها 
نگهداری می شود. مدت زمان انبارداری بذر نیز به شرایط انبار 
بستگی دارد. البته باتوجه به اینکه بوته های خریت بذر زیادی 
تولید می کند، به احداث انبارهای مدرن برای ذخیره بذر نیازی 
نیست. در برخی منابع گفته شده بذرهایی که حدود 10 روز 
بعد از اولین یخبندان ریزش می کنند بهتر جوانه می زنند. لذا 
بهتر است بذرهای خریت در معرض سرما نیز قرار بگیرند. هر 
چه فاصله زمان بذرگیری با زمان کاشت بیش تر باشد، به همان 
نسبت از قوه نامیه بذر کاسته می شود. بهتر است برای تولید 
نهال یا بذرپاشی از بذر همان سال استفاده شود. پایه مادری 
برای بذرگیری می تواند در میزان تولید علوفه و رشد نهال ها 
مؤثر باشد؛ لذا بهتر است برای این کار بوته هایی انتخاب شوند 
که دارای رشد و شادابی بیش تری هستند. از نظر ژنتیکی نیز 
برخی اکوتیپ ها توانایی رشد و توسعه بیش تری دارند که در 
نهایت میزان تولید علوفه در واحد سطح را افزایش می دهند. 
در شکل های 11 و 12 به ترتیب نمایی از بذردهی بوته خریت و 
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نحوه جمع آوری بذر از بوته ها را در کلکسیون ایستگاه تحقیقات 
منابع طبیعی سمنان مشاهده می  کنید.

شکل 10- اندازه بذر رسیده خریت همراه با باله های اطراف آن

 

شکل 11- نمایی از بذردهی بوته خریت در کلکسیون
 جنس سالسوال درایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سمنان
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شکل 12- نحوه جمع آوری بذر خریت از بوته های مستقر
 در کلکسیون گونه های مرتعی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سمنان

اصول کاشت و استقرار خریت در مرتع
روش هـای مناسـب اسـتقرار خریـت در مرتـع، بسـته بـه 
شـرایط اکولوژیکـی و اقلیمـی، عبارت اند از بذرپاشـی، کپه کاری 
و نهـال کاری. در هـر سـه روش، هـدف تقویـت پوشـش گیاهـی 
موجـود و افزایش تراکم بوته در واحد سـطح اسـت؛ لذا اسـتقرار 

خریـت بـه شـکل میـان کاری صـورت می گیرد. 

الف( بذرپاشی 
در این روش، بذر با استفاده از دستگاه های مکانیکی یا به صورت 
دستی روی سطح زمین ریخته می شود و سعی می شود روی بذر 
با الیه ای از خاک پوشانده شود. پاشیدن بذر با دست  یا با دستگاه 



3۴ خریت، گیاه مناسب برای تولید علوفه ...

بذرپاش انجام می شود. بعد از بذرپاشی و برای اینکه بذر با خاک 
مخلوط شود، می توان یکی از اقدامات زیر را انجام داد: زنجیرکشی1، 
کابل کشی2، هرس3،  غلطک خاردار۴، دیسک  سطحی۵، یا عبور 
بیابانی  و  استپی  خاک های مراتع  انواع  در  بذرپاشی  رمه6. 
قابل  اجراست، اما خاک های عمیق تا نیمه عمیق با بافت متوسط 
میانگین  مناسب تر است. حداقل  کم  قلیائیت  و  شوری  با  و 
200 میلی متر است.  بذرپاشی  موفقیت  برای  بارندگی  ساالنه 
بارش های  از  استفاده بهینه  برای  بذرپاشی  زمان  مناسب ترین 
پاییز و زمستان، اواسط پاییز و بالفاصله پس از بذرگیری است. 
هزینه بذرپاشی کم تر از سایر روش هاست و سطوح بیش تری 
از مراتع را می توان تحت پوشش قرار داد. شیوه دیگر بذرپاشی 
اقدام  دام  مسیر حرکت  در  مرتع دار  که  است  بدین شکل  نیز 
بخشی  دام  عبور  اثر  در  می کند.  خاک  روی  بذر  پاشیدن  به 
بارش  در صورت  که  می رود  خاک  زیر  به  پاشیده شده  بذر  از 
به موقع و کافی می توان به جوانه زنی و استقرار درصدی از آن ها 

1- Chaining

2- Cabling

3- Harrowing

4- Rolling

5- Shallow disking

6- Herding
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امیدوار بود. برای افزایش میزان جوانه زنی و استقرار الزم است 
مناسب  عمق  در  بذر ها  بیش تر  تا  شود  اجرا  طوری  بذرپاشی 
)حدود 1 سانتی متر( قرار بگیرند. میزان بذر الزم برای بذر پاشی 
3 تا ۴ کیلوگرم در هکتار است. به سبب قوه نامیه باال و سرعت 
برای  مناسبی  روش  بذرپاشی  خریت،  بذر  جوانه زنی  زیاد 
استقرار آن است. مخلوط کردن بذر با خاک زراعی یا ماسه، 

بذرپاشی دستی را آسان تر و یکنواختی را بیش تر می کند.

ب( کپه کاری 
از  ایران و یکی  کپه کاری رایج ترین روش اصالح مراتع در 
روش های بذرکاری است و برای استقرار خریت در مناطق مرتفع 
مراتعی برای کپه کاری  و مراتع میان بند مناسب است. معموالً 
دارند  گیاهی کمی  پوشش  تراکم  و  تنوع  که  انتخاب می شوند 
و توان تولید علوفه ندارند. خاک مناسب برای کپه کاری دارای 
بافت سبک، کم عمق تا نیمه عمیق و با شوری و قلیائیت پایین 
است. میزان بارش مناسب برای کپه کاری حداقل 100 میلی متر 
در طول دوره رشد گیاه است. در مناطق بیابانی با بارش ساالنه 
کرد.  اقدام  گونه  این  کپه کاری  به  می توان  1۵0 میلی متر 
دست  با  که  است  چاله ای  واقع  در  کپه کاری  در  کاشت  بستر 
می شوند.  داده  قرار  آن  در  سالم  بذر  تعدادی  و  کنده می شوند 
تراکم یا تعداد کپه ها به درجه اصالح مرتع بستگی دارد و ممکن 
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است به صورت نواری یا پراکنده و نامنظم اجرا شود. در مناطق 
خشک و نیمه خشک که دارای بارش پراکنده و نامنظم هستند 
ماشین آالت  به کارگیری  که  بیابانی  عرصه های  همچنین  و 
بذرکاری مقرون به صرفه نیست و باعث خسارت به پوشش اندک 
روش  این  از  می توان  می شود،  بیابان زایی  افزایش  و  موجود 
استفاده کرد. برای تهیه بستر کاشت کپه ای ابتدا بسته به شکل 
بوته ای خریت و درجه تراکم مورد نظر، به وسیله تیشه چاله هایی 
به عرض لبه تیشه و عمق ۵ تا10 سانتی متر در فواصل معین 
ایجاد می شود و سپس تا عمق ۴ تا ۵ سانتی متری سطح زمین 
توسط خاک سطحی مرتع پر می شود. تعداد 3 تا ۵ عدد بذر زنده 
و خالص در آن قرار داده می شود و روی آن با حدود 2 سانتی متر 
با فشار پا کمی فشرده می شود.  خاک نرم پوشانده می شود و 
تا عالوه  بماند  باالی چاله خالی  بهتر است حدود 2 سانتی متر 
بر وجود محلی برای تجمع رطوبت، امکان استفاده از سنگ و 
سنگریزه به عنوان پوشش مالچ نیز وجود داشته باشد. در مناطقی 
که دارای اندکی فرسایش بادی باشد سطح خالی چاله ها با ذرات 
ماسه پر می شود؛ این الیه به صورت مالچ طبیعی عمل می کند و 
از تبخیر سریع رطوبت چاله ها جلوگیری می کند. احداث هاللی 
بارش  از  حاصل  اندک  رواناب  چاله ها  پایین دست  در  کوچک 
میزان  به  بذر مصرفی  مقدار  به داخل چاله هدایت می کند.  را 
تراکم مورد انتظار بستگی دارد. مقدار مصرف بذر در کپه کاری 
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حدود 30 تا ۵0 درصد بیش تر از سایر روش های بذرکاری است. 
درجه خلوص بذر، میزان قوه نامیه، شرایط اقلیمی و خاک نیز 
در مقدار بذر مصرفی مؤثر است. لذا میزان بذر برای کپه کاری 
مناسب برای  زمان  پیشنهاد می شود.  تا ۸ کیلوگرم در هکتار   ۵
نحوه  به  و  می کند  فرق  مختلف  مناطق  در  نیز  کپه کاری 
زمستان  و  پاییز  در  محیط  حرارت  درجه  و  پراکنش بارندگی 
بستگی دارد. به طور کلی، در مناطقی که زمستان سرد همراه با 
بارش برف و بهار با بارش باران مناسب دارند، بهتر است کپه کاری 
در اواخر اسفند تا اواسط بهار و پس از مساعدشدن درجه حرارت 
زمستان  که  قشالقی  مراتع  و  بیابانی  مناطق  در  گیرد.  صورت 
سرد ندارند و ریزش های جوی بیش تر در فصل پاییز و زمستان 
صورت می گیرد، کپه کاری در اواسط پاییز نتیجه بهتری دارد. در 
این مناطق بهتر است عمق کاشت بذر اندکی بیش تر پیش بینی 
شود تا بهتر و بیش تر از رطوبت حاصل از بارش استفاده شود و 

وقوع تنش خشکی احتمالی خسارت کم تری وارد کند. 
و  سرما  گرما،  خشکی،  قبیل  از  محیطی  نامساعد  شرایط 
باد شدید، فقر عناصر غذایی و چرای دام، باعث ازبین رفتن بسیاری 
چاله های کپه کاری می شود.  در  استقرار یافته  تازه  نهال های  از 
بنابراین کپه کاری در زیر بوته می تواند در کاهش اثرات فوق الذکر 
مؤثر باشد. تجمع بیش تر الشبرگ و مواد آلی، فراهم بودن 
رطوبت، عناصر غذایی و مواد آلی در زیر اشکوب بوته ها، نسبت 
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به فضای بین بوته ها، سبب تسهیل در جوانه زنی بذر و استقرار 
مرتع  در  موجود  بوته های چندساله  بنابراین  می شود.  نهال 
می توانند ابزار مفیدی برای اصالح مراتع کوهستانی و قشالقی 
در  خریت  استقرار  قشالقی  مراتع  برخی  در  شوند.  محسوب 
زیراشکوب اشنان، درمنه و عجوه مشاهده می شود. استفاده از 
مالچ طبیعی مانند سنگ و سنگریزه در اطراف محل کپه کاری 
سبب نگهداری رطوبت در اطراف بذر ها می شود. اما انجام این 
بذر هاست.  از کوبیده شدن خاک روی  کار مستلزم جلوگیری 
در شکل 13 نمایی از استقرار خریت در کنار درمنه و عجوه در 

مراتع میان بند شمال دشت کویر را مشاهده می کنید.

شکل 13- نمایی از استقرار طبیعی خریت در کنار درمنه و 
عجوه در مراتع میان بند شمال دشت کویر
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ج( تولید نهال گلدانی و نهال کاری
نهال کاری عملی است که در آن به جای کشت مستقیم 
خزانه  در  که  بذر  از  حاصل  نهال  از  اصلی،  زمین  در  بذر 
تولید شده استفاده می شود. در این روش بذر گیاه داخل 
گلدان های پالستیکی )با اندازه های مختلف( کاشته می شود 
شروع  از  قبل  و  نهال،  اولیه  رشد  و  بذر  سبزشدن  از  پس  و 
بارندگی های پاییزه، به عرصه مورد نظر منتقل و در چاله های 
حفرشده کاشته می شود. روش گلدانی مناسب مناطقی است که 
نزوالت بهاره کم و میانگین درجه حرارت خصوصاً در فصل 
بهار زیاد است؛ زیرا بذرکاری و بذرپاشی در این مناطق به علت 
ابتدا بذر  کمی رطوبت موفقیتی نخواهد داشت. لذا الزم است 
اندازه کافی  داخل گلدان کشت شود و بعد از آنکه نهال به 
رشد کرد، در موقعیت مناسب به عرصه منتقل شود. جنس 
گلدان ها از پالستیک و با ارتفاع حداقل20 و قطر 1۵ سانتی متر 
پیشنهاد می شود. ایجاد سوراخ هایی در ته گلدان ها به زهکشی 

مناسب کمک می کند. 
مراحل کاشت گلدانی در خزانه :

 ابتدا ترکیب مناسبی از 2 قسمت ماسه نرم، 1 قسمت کود  _
دامی پوسیده و 2 قسمت خاک زراعی تهیه کنید و به خوبی مخلوط 
باید طوری باشد که هنگام کاشت نهال در  کنید. ترکیب خاک 
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محل اصلی، عالوه بر حفظ رطوبت، خاک اطراف ریشه فرو نریزد. 
گلدان ها با این خاک پر می شوند و آماده کاشت بذر می شوند.

 بذر خریت به آسانی جوانه می زند و نیازی به تیمار خاصی  _
ندارد. اگر بذرها قبل از کاشت به مدت حداقل 2۴ ساعت در 
آب شیرین و روان قرار داده شوند، باعث می شود امالح موجود 
برای  شرایط  و  شوند  شسته  بذر  اطراف  پوشش  و  باله ها  در 
این تیمار زمانی اجرا می شود که  جوانه زنی بهتر فراهم شود. 
است  بهتر  باشد.  آماده  گلدان ها  در  بذر  کاشت  برای  شرایط 
قبل از گرم شدن هوا اقدام به بذرکاری در گلدان ها شود. در 
اکثر مناطق کشور زمان مناسب کاشت بذر از اواسط اسفند تا 

اوایل فروردین است.
 قبل از کاشت بذر بهتر است گلدان ها آبیاری شوند.  _
 برای کاشت بذر، در مرکز گلدان کمی گودی ایجاد کنید،  _

بذر را داخل آن قرار دهید و روی بذر را با خاک برگ یا آمیزه ای 
از کود دامی و خاک برگ بپوشانید. 

رعایت نکات زیر در کشت گلدانی در افزایش میزان 
موفقیت در تولید نهال حائز اهمیت است:

شود.  بیش تر  2 سانتی متر  از  نباید  بذر  کشت  عمق   -1
عمق کم تر یا بیش تر باعث کاهش میزان جوانه زنی بذر می شود.

2- اگر مقدار کود دامی در ترکیب خاک گلدان زیاد باشد، 
یا کود دامی پوسیده نباشد، باعث ازبین رفتن بذر می شود.
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3- هنگام پرکردن گلدان الزم است حدود ۵ سانتی متر از 
سطح گلدان خالی باشد. این اقدام باعث می شود آب به اندازه 

کافی در اختیار گیاه قرار بگیرد.
۴- بهتر است بذر هنگام کاشت ضدعفونی شود. قارچ کش 

بنومیل ۴ در هزار برای این منظور پیشنهاد می شود.
۵- اگر بیش از یک نهال در هر گلدان رویید، در زمان مناسب 
بهترین و قوی ترین نهال را نگه دارید و دیگر نهال ها را با احتیاط 
این  به  که  بکارید  گلدان هایی  دیگر  در  و  درآورید  قاشقکی  با 
منظور آماده شده اند. بهتر است بالفاصله بعد از حذف نهال های 

اضافه، گلدان ها آبیاری شوند.
6- بهتر است آبیاری گلدان ها در هوای خنک )صبح زود 

یا عصر( انجام شود.
7- تازمانی که بذور جوانه نزنند و سبز نشوند، نباید رطوبت 

گلدان ها کمتر از 70 درصد ظرفیت زراعی باشد. 
باتوجه به میانگین درجه حرارت محیط و میزان رطوبت خاک، 
حدود ده روز بعد از کاشت بذر، جوانه ها از خاک بیرون می آیند. 
دارد.  بستگی  آب  کیفیت  و  آبیاری  به  نهال  شادابی  و  رشد 
نهال کاری خریت در بسترهای طبیعی بدون آنکه سطح خاک 
و پوشش موجود دستخوش تغییرات شود، به شکل میان کاری 
یا  باشد  نامناسب  پوشش  شرایط  اگر  البته  می گیرد.  صورت 
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عرصه طبیعی جزو اراضی کشاورزی شور و کم بازده باشد، 
نحوه کاشت نهال به شکل نواری یا شیاری و با تراکم زیادتر و 
منظم نیز امکان پذیر است. نهال کاری در اقلیم های خشک و 
از1۵0 میلی متر  کم تر  ساالنه  بارش  میانگین  با  نیمه خشک 
طریق  از  رطوبتی  نیاز  تأمین  صورت  در  می شود.  توصیه 
بارندگی های کم تر  سفره های زیرزمینی )حاشیه کویر ها(، در 
نیز امکان نهال کاری وجود دارد. مهم ترین شاخص مورد نظر 
در تعیین نقاط مناسب برای چاله کنی، استفاده از رواناب برای 
تأمین نیاز آبی نهال است. تولید نهال خریت به آسانی صورت 
9۵ درصد  باالی  معموالً  تازه  بذر های  نامیه  قوه  و  می گیرد 
را  خریت  نهال  تولید  خزانه  از  نمایی  شکل 1۴  در  است. 

مشاهده می کنید.

 

شکل 1۴- نمایی از خزانه تولید نهال خریت
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با این توضیحات، بهتر است محل استقرار نهال در حاشیه و 
اطراف آبراهه ها باشد. در حد فاصل بین دو آبراهه نیز می توان 
ابتدا با استفاده از دستگاه شیارزن )فاروئر( شیارهایی با فاصله 
حداقل ۴ متر روی خط تراز ایجاد کرد و سپس روی هر خط 
تراز با مته چاله کنی به فاصله هر ۴ تا ۵ متر یک چاله حفر کرد 
)شکل 1۵(. البته از این روش در مناطقی استفاده می شود که 
شیب کم تر از 10 درصد است و نفوذپذیری خاک کم است. 
بهتر است شیارها کمی حالت انحنا و نیم دایره داشته باشند. 
زمان انتقال نهال به شرایط اقلیمی و عوامل مهمی مانند میزان 
بارش و درجه حرارت بستگی دارد. معموالً مناطقی که دارای 
بارندگی زمستانه هستند مناسب کشت پاییزه اند و مناطقی که 
در بهار و تابستان به اندازه کافی بارندگی دارند مناسب کشت 

بهاره هستند )خوزستان(. 

شکل 1۵- نمایی از ایجاد شیار حدفاصل بین آبراهه ها )از این شیارها 
به عنوان سطوح آبگیر برای تأمین رطوبت نهال های کاشته شده استفاده 

می شود. البته در مناطق خشک و کم بارش بهتر است برنامه نهال کاری در 
داخل و حاشیه آبراهه ها صورت گیرد تا با استفاده از رواناب های احتمالی، 

درصد موفقیت استقرار نهال بیش تر شود(.
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در موقع انتقال نهال گلدانی به زمین اصلی، ته کیسه ها را 
به آهستگی بدون آنکه صدمه ای به ریشه ها وارد شود و خاک 
اطراف آن بریزد، پاره کنید و گیاه را داخل چاله آماده شده 
آبیاری  و  تشتک  ایجاد  و  نهال  اطراف  فشردن خاک  بگذارید. 
است.  مؤثر  نهال  استقرار  موفقیت  در  کاشت  از  بعد  بالفاصله 
از بارش در  از رواناب سطحی و رطوبت حاصل  برای استفاده 
و  توپوگرافی  وضعیت  به  بسته  نیمه خشک،  و  مناطق خشک 
استقرار  و  کاشت  محل  است  بهتر  منطقه،  آبراهه های  نیز 
نهال ها طوری طراحی شود که حداکثر بهره وری از رواناب ها و 
سیالب های احتمالی صورت گیرد. همچنین برای ذخیره سازی 
و حفظ رطوبت خاک اطراف نهال، عالوه بر استفاده از مالچ 
طبیعی یا مصنوعی مانند پالستیک و ماسه و شن درشت، سعی 
شود با احداث هاللی در جهت شیب، رواناب حاصل از بارش به 
کنار نهال های کاشته شده هدایت شود. البته در هدایت رواناب 
باید رسوبات ریزدانه مد نظر باشد. این رسوبات ممکن است با 

تجمع در اطراف نهال سبب صدمه به طوقه نهال شوند.
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کاشت زراعی خریت
امروزه استفاده بهینه از منابع آب و خاک در عرصه های کشاورزی 
به صورت کاشت تلفیقی گونه های مختلف اجتناب ناپذیر است. در 
این روش  از  استفاده  با  نیز  احیاء پوشش گیاهی مناطق خشک 
از  علوفه دام  تأمین  یافت.  بیش تری دست  بهره وری  به  می توان 
راه منابع جدید و با استفاده از تنوع گونه ای، ریسک برهم خوردن 
تعادل اکوسیستم را کاهش می دهد و موفقیت تولید علوفه را 
افزایش می دهد. در این میان گونه Salsola orientalis به عنوان 
گونه ای مقاوم، از مرغوبیت خوبی در تغذیه دام نیز برخوردارست. 
بذر خریت به آسانی جوانه می زد؛ لذا امکان کاشت این گونه با 
استفاده از روش های زراعی معمول مانند بذرپاشی امکان پذیر 
گونه  این  کاشت  برای  شور  و  رهاشده  کشاورزی  اراضی  است. 
و  شخم  )شامل  زمین  آماده سازی  از  پس  هستند.  مناسب 
صورت  بذرکار  دستگاه  یا  دست  توسط  بذرپاشی  دیسک(، 
حداقل  به مدت  آب  در  بذر  خیساندن  همچنین  می گیرد. 
استقرار  و  جوانه زنی  موفقیت  میزان  افزایش  در  2۴ ساعت 
بذر مؤثر است. استفاده از مخلوط خاک زراعی و ماسه با بذر 
باید  بذرپاشی  را بیش تر می کند.  بذر  امکان پخش یکنواخت 
به گونه ای صورت گیرد که عالوه بر قرارگرفتن بذر در عمق 
مناسب )حداکثر 2 سانتی متر(، تراکم مناسب را نیز ایجاد کند. 
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رطوبت خاک نیز تا زمان جوانه زنی بذر باید تأمین شود و از 
خشک شدن سطح خاک جلوگیری شود. 

روش دیگر زراعت این گونه، استقرار با استفاده از نهال کاری 
در اراضی شخم خورده یا بایر است )شکل 16(. نتایج تحقیقات 
در خصوص استقرار این گونه نشان می دهد نهال کاری به وسیله 
نهال گلدانی در اراضی کشاورزی نامرغوب و رها شده با کم ترین 
میزان آماده سازی، به آسانی امکان پذیر است و با تأمین رطوبت 
به وسیله آبیاری و حفاظت در برابر چرای دام، امکان رشد مناسب 
و برداشت دستی علوفه کاماًل مهیاست. فواصل کاشت به شرایط 
خاک و آب بستگی دارد. بر اساس تجربیات موجود، نهال گلدانی 
را می توان با فاصله ۸0 سانتی متر روی ردیف و 100 سانتی متر 
بین ردیف کاشت. همچنین بسته به شرایط اقلیمی و ساختار 
خاک بستر، به 6 تا 10 بار آبیاری طی فصل رشد نیاز است. 
بوته ها  رشد چشمگیر  باعث  محیطی  مناسب  شرایط  وجود 
می شود، به طوری که میزان تولید بوته ها از حداکثر 37۵ گرم 
در هر بوته در شرایط کاشت بدون آبیاری به حدود 171۴ گرم 
در هر بوته می رسد. اگر به طور میانگین 12,000 بوته در هر 
هکتار کاشته شود می توان حدود 20 تن علوفه خشک در هکتار 
برداشت کرد. در شکل 17 نمایی از رشد تاج پوشش خریت طی 
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یک دوره رشد شش ماه پس از بذرکاری در گلدان و انتقال به 
زمین را مشاهده می کنید.

در سالیان اخیر توسعه کشت گیاهان شوررو به خصوص در 
اراضی پست و حاشیه ای بیش تر مورد توجه واقع شده است؛ 
لذا انتخاب گونه هایی با خصوصیاتی زیر از مؤلفه های اصلی 
موفقیت محسوب می شود: ارزش باالی علوفه، عملکرد باالی 
تولید علوفه تحت شرایط شور، مقاومت زیاد به شرایط نامساعد 
اقلیمی از جمله شوری و خشکی، کارایی زیاد مصرف آب، 
تثبیت ماسه های روان، و سهولت تکثیر و انتقال و استقرار. با 
درنظرگرفتن موارد مذکور گونه خریت به عنوان یکی از بهترین 
گونه ها پیشنهاد می شود. کشت این گونه ارزشمند برای بهبود 
مراتع پایین دست )قشالقی( مناسب است و پیشنهاد می شود 
در مراتع باالدست )ییالقی( هم کشت آن به صورت جزیره ای 
انجام شود و بهره برداری از آن نیز به صورت چرای تکمیلی 
)مانند چرای دام ها هنگام برگشت برای استراحت( صورت گیرد. 
در شکل 1۸ کاشت نهال و استقرار بوته های خریت در اراضی 

شور ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار را مشاهده می کنید.
برای ایجاد چراگاه های دائمی در اراضی شور و کم بازده 
به صورت  گونه  این  می شود  پیشنهاد  کشاورزی،  دیدگاه  از 
مخلوط همراه با سایر گونه های بوته ای و علفِی خشکی پسند 
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 ،)Atriplex canesences( کاشت شود، از جمله سلمکی سفید
چمن شور )Aeluropus littoralis(، درمنه، اشنان، عجوه، قیچ، 
 .)Salsola sp.( شور  انواع  و   )Astragalus sp.( گون  انواع 
مخلوط  و  در کشت خالص  ماده خشک  عملکرد  در جدول ۴ 
خریت با برخی گیاهان نیمه بوته ای مقاوم به خشکی در مرحله 

گل دهی مقایسه شده است.

جدول ۴- مقایسه عملکرد ماده خشک در کشت خالص و مخلوط خریت با 
برخی گیاهان نیمه بوته ای مقاوم به خشکی در مرحله گل دهی

گیاه مورد نظر برای کاشت
متوسط محصول در 5 سال 

)تن در هکتار(

Salsola rigida0/6۸

 kochia prostrata +
Salsola rigida0/9

 Artemisia herba – alba
 + kochia prostrata +

Salsola rigida
0/72

 Ecrotia ceratoides +
 kochia prostrata +

Salsola rigida
0/97
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شکل 16- استقرار خریت در اراضی حاشیه مزارع بدون
 آماده سازی زمین در سال 1392

شکل 17- نمایی از رشد تاج پوشش خریت طی یک دوره رشد
 شش ماه پس از بذرکاری در گلدان و انتقال به زمین 
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شکل 1۸- کاشت نهال و استقرار بوته های خریت 
در اراضی شور ایستگاه تحقیقات بیابان گرمسار
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خاک وآب  مسائل  بررسی   ،1379 غالمرضا،  زهتابیان،   -
مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. 

در  اکولوژیکی سالسوال  بررسی  نجاتعلی، 137۴،  - ساالر، 
استان سمنان، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع کشور، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور 

دام استان سمنان.
بررسی   ،13۸6 محمد،  جعفری،  و  داریوش،  قربانیان،   -
روابط متقابل برخی خصوصیات خاک و گیاه در گونه مرتعی 
سالسوال ریجیدا در مناطق بیابانی، فصلنامه پژوهشی تحقیقات 

مرتع و بیابان ایران، جلد 1۴، شماره 1.
- قربانیان، داریوش، خسروشاهی، محمد، عامری، حسین، 
ژئوهیدروپدولوژی  ویژگی های  بررسی   ،1391 امیر،  جعفری، 
احیاء  برای  ایران  مرطوب  کویرهای  حاشیه  گیاهی  پوشش  و 
سمنان،  استان  رویشگاه(  پتانسیل  )شناخت  آن ها  بیولوژیک 
و  جنگل ها  تحقیقات  مؤسسه  تحقیقاتی  پروژه  نهایی  گزارش 

مراتع کشور، 9۵ صفحه. 
ایران، طرح مشترک  - قهرمان، احمد، 137۸، فلور رنگی 

مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و دانشگاه تهران.
 ،137۴ )ترجمه(،  حمید،  خیابانی،  عوض،  کوچکی،   -
بهره برداری از بوته زارهای مرتعی، انتشارات دانشگاه فردوسی 

مشهد، شماره 177، ۸33 صفحه.
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- مقدم، محمدرضا، 1377، مرتع داری، انتشارات دانشگاه 
تهران.

- مظفریان، ولی اهلل، 137۵، فرهنگ نام های گیاهان ایران، 
انتشارات فرهنگ معاصر، 73۸ صفحه.
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