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 دهيچك
ن منظـور   يبـد . تع زرند ساوه انجام شد    اپلكس در مر  يبرداران در ارتباط با كشت آتر       نظرات بهره  يابيه منظور ارز  ن پژوهش ب  يا

اقـدام  طقـه    من ي روسـتا  9 در نفر پاسخگو    35ل آن از    يه و نسبت به تكم    يتهاثرات كشت آتريپلكس    ارزيابي  در زمينه    يا پرسشنامه
بـرداران بعـد از       از بهـره   يج نظرسنج يبر اساس نتا  .  انتخاب شدند  يطور تصادف   و به  يه اهال ين كل ي از ب  ين بررس يان ا يپاسخگو. شد

پلكس تنهـا   ياه آتـر  يـ نـده و از گ    ا منطقه ثابـت م    يها ب دام ي، ترك افتهي منطقه بهبود    ي بوم ياهيت پوشش گ  ي وضع ،پلكسيكشت آتر 
ت يـ فيد علوفـه شـده و ك      يش تول يپلكس باعث افزا  يبراداران معتقدند كه كشت آتر      بهره غلبا. شود يستفاده م عنوان خوراك دام ا    به

ر ييـ برداران معتقدند كه فون منطقه تغ      بهره. افته است يش  ي و گوشت افزا   يد مواد لبن  يجه تول يو در نت  ده  يز بهتر گرد  ي ن يديعلوفه تول 
وع اسـهال و  ي، شـ يا عات رودهيهـا دچـار ضـا    اه، دامين گي دارند كه بر اثر استفاده از ا   دهيز عق يبرداران ن   از بهره  يگروه. كرده است 

پلكس يتـوان از آتـر   يح مـ يت صـح يري مـد  بـا نيكدست و زودرس است، بنابراي يل چراياثرات مذكور به دل  . اند ن شده يسقط جن 
 . كرديبردار عنوان علوفه بهره به

 
 ، زرند ساوهيظرسنجنكاري،  بوتهپلكس، ي آتر:يدي كلواژه هاي

 
 مقدمه
 معمول اصالح مراتع مناطق يها  از روشيكار بوته

ر در كشور ما ي اخيها  است كه در دههيابانيخشك و ب
 كه در ياهانياز جمله گ. مورد استفاده قرار گرفته است

پلكس ي جنس آتريها شود، گونه ي استفاده ميكار بوته
 جمله آتريپلكس هاي غيربومي از گونهباشد كه از آنها  يم

 فورميس  آتريپلكس لنتي،(Atriplex canescens)كانسنس 
(A. lentiformis)  و آتريپلكس هاليموس(A. halimus) را 

 گونه نوع كانسنس كه از سال 3از بين اين  . توان نام برد يم
 براي اولين بار در دشت قزوين كشت شد، 1344

). 1352، مقدم(رواج يافت تر از دو گونه ديگر  گسترده
امروزه سطح وسيعي از مراتع خشك توسط اين گونه 

. شود كاري شده است و هر ساله بر ميزان آن افزوده مي بوته
ك منطقه يد در ي جدةك گونياز آنجا كه در اثر كشت 

 وجود يعيط طبي در محيا منفيرات مثبت يياحتمال بروز تغ
مورد كشت ضروري است تا اثرات آن بر محيط دارد، 
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در اين زمينه تحقيقاتي توسط خلخالي . ابي قرار گيردارزي
، چاالك حقيقي )1378(، ناصري )1376(، ناصري )1375(
انجام شده كه در آنها اثرات كشت ) 1382(و حنطه ) 1379(

هاي خاك و پوشش گياهي بررسي  آتريپلكس بر ويژگي
 اثرات  در زمينهبرداران اما تاكنون نظرات بهره. گرديده است

بدين منظور در اين .  نشده استارزيابيتريپلكس كشت آ
برداران در مورد اثرات كشت   از بهرهيبه نظرسنج تحقيق

 .ط پرداخته شديپلكس بر محيآتر
 

 هامواد و روش
دگاه يــ از ديكــار پلكسي اثــرات آتــريبــه منظــور بررســ

 سـوال   33 ي حـاو  يا ن منطقه پرسشنامه  يبرداران و ساكن   بهره
 ي روسـتا  9 نفر پاسخگو از     35 آن از    ليه و نسبت به تكم    يته

آبـاد، قـشالق     گنگ، رحمـت   يآباد، آغذ   عباس يمنطقه به اسام  
گلـو  ي آباد، نجف آبـاد، ب     يخلر، عل ي، قشالق سردار، ش   يسبز عل 

د علوفـه، فـون     يـ ب دام، تول  يـ پلكس بر ترك  ي آتر تأثير. اقدام شد 
اه ين گيبرداران در مورد ادامه كشت ا ن نظر بهرهيمنطقه و همچن

ن يـ ان ا يپاسـخگو .  عمده سئواالت پرسشنامه بود    ياز محورها 
عالوه  . انتخاب شدند  يطور تصادف  هب يه اهال ين كل ي از ب  يبررس
بـرداران و مـصاحبه      از روش مشاهده، مصاحبه با بهـره      ن،  يبر ا 

 .  استفاده شدي محلي با چند تن از اعضاء شوراهاعميق
 
 جينتا

ت پرسـشنامه و     داده شده به سـئواال     يها بر اساس پاسخ  
ل آنها  يو تحل  ها يبردار ادداشتي و   ين اطالعات محل  يهمچن

 :)1جدول  (دست آمد هر بيج زينتا
 

 ياهان بوميپلكس بر گي آترتأثير
  يان در اثر عوامل   ي درصد پاسخگو  74بنا به اظهار حدود     

 

 كاشـته شـده،     يهـا  پلكس و قـرق عرصـه     يمانند كاشت آتر  
. افتـه اسـت   يز بهبود   ي منطقه ن  ياهان بوم يت پوشش گ  يوضع

اهـان بعـد از     ين گ يـ  معتقدند كه نسبت ا    ي از اهال  يالبته بعض 
. افته اسـت  يش  يپلكس ابتدا كم شده و سپس افزا      يكشت آتر 

 يات اصـالح  يـ  بعد از عمل   ياهان بوم ي علل كاهش گ    از يكي
 بـستر كـشت     ي مقـدمات  يسـاز  توان در رابطه با آمـاده      يرا م 
و حفر گودال موجب از     ار  يجاد ش يپلكس دانست كه با ا    يآتر
ن يـ ب ا ين ترت يبد. گردد ي م ياهان بوم ي از گ  ين رفتن بخش  يب

 موجـب حـذف   يپلكس بـه طـور كلـ      يمسئله كه كاشت آتر   
 . رديگ يم ن قرارتأييدشود، مورد  ي مياهان بوميگ
 

 يدات داميد علوفه و توليپلكس در تولينقش كشت آتر
انـد كـه     ان اظهـار نمـوده    ي درصد پاسـخگو   83 حدود   -

د علوفـه  يـ ش قابل توجـه تول يپلكس موجب افزا ياشت آتر ك
ت علوفـه   يـ فياند كـه ك     عنوان نموده  ي درصد اهال  57شده و   

ت و يـ ش كميافـزا . ز نسبت به قبل بهتر شده است ي ن يديتول
ش يان موجب افزا  ي درصد پاسخگو  54ت علوفه به نظر     يفيك

 .  و گوشت شده استيمواد لبن
 و  يش كمـ  ي افـزا   كه معتقدند  ي درصد كسان  54 حدود   -

 و گوشت شده است،     يش مواد لبن  ي علوفه موجب افزا   يفيك
 ي خانوار از محل دامدار    يزان درآمدها ياند كه م    اظهار داشته 

ن يـ انـد كـه ا     ز گفتـه  يـ  درصـد ن   46البته  . افته است يش  يافزا
 نداشـته   تأثير يش درآمد خانوار از دامدار    يها در افزا   شيافزا

 .درآمدشان كم شده استاند كه  ز گفتهي درصد ن3. است
 

 پلكسياه آتريمصارف گ

پلكس فقـط   ياه آتـر  ي از گ  ي درصد اهال  94 بنا به گفته     -
 ماننـد   يگريشود و مصرف د     ي خوراك دام استفاده م    يبرا

 ز يه ن ي درصد بق  6. رديگ  ي سوخت صورت نم   ي برا يكن بوته
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 .اند ن سئوال جواب ندادهيبه ا
 
 پلكسيت علوفه آتريفيك

 ي و تلخـ   ي معتقدند كه شور   يد اهال  درص 40 حدود   -
اه باعث صدمه به روده گوسفندان و بـروز    ين گ ي ا يها برگ
. شود يوع اسهال و نفخ در آنها م      ي مشكالت مانند ش   يا پاره

ن دام  يا سـقط جنـ    ي يز به عدم باردار   ي از آنها ن   يتعداد كم 
 . پلكس اشاره كردنديبر اثر چرا از آتر

 
 ب داميپلكس در تركي آترتأثير

ق مـورد   يـ ن تحق يـ  كه در ا   يكار پلكسي در منطقه آتر   -
پلكس به چرخه   يه است، با وارد شدن آتر     ت قرار گرف  يبررس
 ي اهلـ  يهـا  ب دام يـ  در ترك  يرييـ  منطقه، تغ  يها  دام ييغذا
ر در نـوع    ييـ ن بـدان معناسـت كـه تغ       يا. جاد نشده است  يا
ه دامـداران   ه دام، موجـب آن نـشده كـ        يـ اهان مورد تغذ  يگ

ا بـه  يـ  خود از گوسفند بـه بـز       يها دامر نوع   يير به تغ  يناگز
انـد    اظهـار داشـته  ي از اهال  يالبته بعض . گر شوند ي د يها دام

ـ    يها چرا م    ها از بوته   ه دام يكه بز بهتر از بق     ن يـ كن ا يكنـد، ل
را به نظـر    يز،  ب دام نشده است   ير در ترك  ييمورد موجب تغ  

 .آنها كنترل بز مشكل است

 يكـار  پلكسيبعد از آتـر   رات تعداد دام    يي در مورد تغ   -
 كه  يطور به.  اظهار شده است   ي توسط اهال  ينظرات متفاوت 

ل يـ دل اند كه تعداد دام خانوارهـا بـه         درصد اعالم نموده   60
 26. افتـه اسـت   يش  يشتر علوفـه افـزا    يفراهم شدن مقدار ب   

 يل عدم تكافو  ياند كه به دل    ان اعالم نموده  يدرصد پاسخگو 
 دام در تمام طول سال      ين عدم امكان چرا   يعلوفه و همچن  

ر ييـ ، تعـداد دام تغ    ي علوفه دسـت   تأمين ةنيو گران بودن هز   
انـد كـه     ز عنـوان كـرده    يـ  درصـد ن   14 نداشته و    يمحسوس

 از آن و    يبـردار  ل كاهش مقدار علوفه و مـدت بهـره        يدل به

 يهـا   علوفـه از تعـداد دام      تـأمين نـه   يش هز ين افـزا  يهمچن
 درصـد از  66مجمـوع  در  البتـه   . منطقه كاسته شـده اسـت     

انـد كـه وزن      شوندگان هر سه گـروه اعـالم داشـته         پرسش
 ير اهـال  ي به تعب  يا در موارد  يافته و   يش  يها افزا  متوسط دام 

 .)1شكل  (نژاد گوسفندان بهتر شده است

اه يـ گر كه در رابطـه بـا عـوارض كاشـت گ      ي د ةمسئل -
ر در  ييـ رد، تغ يـ گ يش مورد بحث قرار م    يپلكس كم و ب   يآتر

 بـه   يت موش، مار و پرندگان شـكار      ي جمع شيفون و افزا  
ن خرگوش،  ي از موجودات مرتبط و همچن     يا رهيعنوان زنج 

گـر  ي ديا رهيـ روباه، شغال، گـرگ و كفتـار بـه عنـوان زنج           
 . باشد يم

 تـأثير ن موجـودات چـه      يـ ت ا يـ ش جمع يا افزا ينكه آ يا
جـاد  ي ا يستم مصنوع ي اكوس ياتي در چرخه ح   يا منف يمثبت  

كن طبـق   يل. باشد ي م ين بررس يوله ا شده دارد، خارج از مق    
ت يان، جمع ي درصد پاسخگو  68نظرات عنوان شده توسط     

ك مـشاهده   يـ ن نظـر    يـ  البتـه ا   .افته اسـت  يش  يموش افزا 
 يار نبودن اطالعات قبليباشد كه به علت در اخت ي ميمقطع

سه آن وجـود    يـ امكـان مقا  ) يعـ يپوشش طب ر  ييتغش از   يپ(
ت مـار   يت موش، جمع  يش جمع يل افزا يظاهراً به دل  . ندارد

ت يـ ن جمع يكنـد و همچنـ     يه مـ  يـ كه عمدتاً از مـوش تغذ     
ن يـ  ا ي و عقاب كه از هـر دو       ي مانند قرق  يپرندگان شكار 
 در  ياهـال . افتـه اسـت   يش  يكنند، افزا  يه م يموجودات تغذ 

ت خرگوش، روباه، گرگ، شغال     يش جمع يل افزا يمورد دال 
ل ي را تــشكييره غــذايــك زنجيــ يو كفتــار كــه بــه نحــو

جـاد  يهـا و ا     چون بـزرگ بـودن بوتـه       يدهند، به موارد   يم
 ي  در بخـش    يكار پلكسي آتر يها پناهگاه، قرق بودن عرصه   

انـد   ن جانوران اشاره كـرده    ي از شكار ا   يرياز سال و جلوگ   
 .باشد يكه جالب توجه م
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ت يـ ش جمع يبـرداران بـه افـزا       درصد بهره  48حدود   -
بـر اسـاس    . انـد  اشـاره كـرده    يكـار  انه در منطقه بوته   يمور

ر يـ انـه در منطقـه ز     يت مور يـ  جمع يمشاهدات، كانون اصل  
 كه از آنجـا     استر گون   ي خشك شده نظ   ي بالشتك يها بوته

با . شود يپلكس منتقل مي آتري خشك شده چوبيها به بوته
انه چوبخوار بـوده و اساسـاً از چـوب          ينكه مور يتوجه به ا  

 شيرسد كـه بـا افـزا       يكند، به نظر م    يه م ي خشك تغذ  يها
 يهـا  پلكس در سـال   ياه آتـر  يـ  گ ي چـوب  يهـا  رشد قسمت 
ن موجود فراهم شده و موجـب       ي ا ي الزم برا  يخشك غذا 

شـكل   (ده اسـت  يـ ها گرد  ن سال يت آن در ا   يش جمع يافزا
 ير خـشب  ي زنده و غ   يها  و در بوته   ي ترسال يها در سال . )2

 .هده نشدانه مشايت موريجمع
 

 پلكسيبرداران  در مورد آتر نظر بهره
 يش گفتـه در سـئوال     ي موارد و مسائل پ    همةه به   ا توج ب

اه را  ين گ يا ادامه توسعه كاشت ا    يده شد كه آ   ي پرس ياز اهال 
 37 درصد جواب مثبت و      60د؟ در پاسخ    يدان يبه صالح م  

 .  اند  درصد جواب نداده3 داده و يدرصد جواب منف
اند كـه    اه در منطقه اعالم داشته    ين گ يموافقان با كاشت ا   

در پاسخ بـه  . كنند ي ميربط همكار ي با دستگاه ذ   ن امر يدر ا 
 چون درخواسـت اداره منـابع       يط مشاركت به موارد   يشرا
ار گذاشـتن ابـزار و وسـائل الزم،         يـ  از آنهـا، در اخت     يعيطب
هــا و  افـت وام و فــراهم شــدن اســتفاده بهتــر از دامنــه يدر

 يدر مورد شكل همكـار    . اند  كاشت اشاره كرده   يها عرصه
 كـار خـود اشـاره    يرويـ ار قرار دادن ني اختز اغلب به در ين

 .اند كرده
 از ورود دام يري چـون جلـوگ  يلي دال يدر مقابل گروه  

ش ي بـا افـزا   يعي از سال و ممانعت اداره منابع طب       يدر بخش 
تعداد دام را علت مخالفـت خـود بـا توسـعه و گـسترش               

ش يز افــزايــ نيبرخــ. انــد  اظهــار داشــتهيكــار پلكسيآتــر
س را علـت عـدم   كپلي اثر چـرا از آتـر      بر ي دام يها يماريب

 . ت خود اعالم كردنديرضا
 منطقـه بـه   يعيشود كه اداره منابع طب ينجا اشاره ميدر ا 

 ي شـده اعمـال    يكار پلكسيمنظور استفاده بهتر از مراتع آتر     
نـه قابـل توجـه و بـا هـدف        يرا انجام داده كه با صرف هز      

 صورت گرفته اسـت     ي بوم ياهيت پوشش گ  ي  وضع  ياياح
ت فصل چرا از بهار تا آخر آبان هر سـال           يبه منظور رعا  و  

ــا       ــه آنه ــوده و ار ورود دام ب ــالم نم ــرق اع ــه را ق عرص
بـق بـا    ن اقـدام كـه منط     يـ  است ا  يهيبد. كند ي م يريجلوگ

 يكـار  پلكسي آتـر  يها عرصه درست از    يبردار اصول بهره 
 بـر   ي خـوراك دسـت    يها نهيل شدن هز  ياست، موجب تحم  

هـا در    هـا و مقاومـت      مخالفـت  يا  پاره دامداران و لذا بروز   
 يافتي در يها كن به استناد پاسخ   يل.  از آنها شده است    يبعض

ا يـ نـده و    ياه در آ  يـ ن گ يـ  با كاشت و توسـعه ا      ياغلب اهال 
 . حداقل حفظ وضع موجود موافق هستند
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 زمينه اثرات كشت آتريپلكس برداران در   براي ارزيابي نظرات بهرههاي انتخاب شده پرسشنامه نهيفراواني گز -1جدول 
 بدون تغيير افزايش كاهش موضوع

 20 74 6 ؟اند در اثر كشت آتريپلكس گياهان غير بومي چه تغييري كرده
 14 83 3 كشت آتريپلكس چه اثري در توليد علوفه داشته است؟

 40 57 3 بعد از كشت آتريپلكس كيفيت علوفه چه تغييري كرده است؟ 
 43 54 3 بعد از كشت آتريپلكس توليد گوشت و مواد لبني چه تغييري كرده است؟

 26 60 14 بعد از كشت آتريپلكس تعداد دام هر خانوار چه تغييري كرده است؟
 28 66 6 بعد از كشت آتريپلكس وزن هر دام چه تغييري كرده است؟

 46 51 3 ؟بعد از كشت آتريپلكس درآمد هر خانوار چه تغييري كرده است
 26 68 6 بعد از كشت آتريپلكس جمعيت موش چه تغييري كرده است؟

 29 48 23 بعد از كشت آتريپلكس جمعيت موريانه چه تغييري كرده است؟
    
    

 
 )زييفصل پا(رد يگ ي دام صورت ميپلكس كه در آن چراي شده با آتريكار  منطقه بوته-1شكل 
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  چوب خشك بوته آترپلكسيانه بر روي حضور مور-2شكل 

 
 بحث 

بـرداران در رابطـه بـا         از بهـره   يج نظرسنج يبر اساس نتا  
نـد كـه بعـد از كـشت         يگو ين مـ  يپلكس، سـاكن  يكشت آتـر  

افته، ي منطقه بهبود    ي بوم ياهيت پوشش گ  يپلكس، وضع يآتر
پلكس تنهـا   ياه آتـر  ي منطقه ثابت مانده و از گ      يها ب دام يترك

بـردارن   اكثـر بهـره   . شـود  ي مـ  به عنوان خوراك دام اسـتفاده     
د علوفـه   يـ ش تول يپلكس باعـث افـزا    يمعتقدند كه كشت آتر   

جـه  ي در نت  ،ده اسـت  شز بهتر   ي ن يديت علوفه تول  يفيشده و ك  
ن يسـاكن . افتـه اسـت   يش  ي و گوشـت افـزا     يد مواد لبنـ   يتول

ت مـوش، مـار،     يـ ر كرده و جمع   ييمعتقدند كه فون منطقه تغ    
ل، گـرگ و كفتـار      ، خرگوش، روبـاه، شـغا     يپرندگان شكار 

ده دارنـد بـر اثـر       يـ ز عق يـ  ن يامـا گروهـ   . افته است يش  يافزا
وع ي، شـ  يا عات روده يهـا دچـار ضـا      اه، دام ين گ ياستفاده از ا  

با توجه به موارد مـذكور اكثـر        . اند ن شده ياسهال و سقط جن   
اه در منطقه   ين گ يبا توسعه كشت ا   )  درصد 60حدود   (ياهال

قـات در  ي تحقيطـ ,  Chisci et. al.,(2001) .موافـق هـستند  

 Hedysarum و Atriplex halymus كــه بــا   يا منطقــه

coronarium كننـد كـه كـشت        يان م ي شده بود، ب   يكار   بوته
د يـ  باعـث تول   بقـوالت ره  يـ  از ت  يا  پلكس به همراه گونه   يآتر

 .شود يت باال و مطلوب دام ميعلوفه با مرغوب
س پلكيز عدم موافقت با كشت آتر     ي از دامداران ن   يگروه

ن كـه   يـ با توجه به ا   . را محدود شدن فصل چرا ذكر نمودند      
 كه  يپلكس كانسنس در فصول بهار و تابستان در صورت        يآتر
اهان خوشخوراك در مرتع وجود داشته باشد، كمتر مورد         يگ

 بـه آن    يبي دام آسـ   ي بـا چـرا    يرد و حت  يگ ي دام قرار م   توجه
ب  مرغـو  يها رسد با حضور گونه    يشود، به نظر م    يوارد نم 

كرده و   دام را كمتر     يت چرا يتوان محدود  ي در مرتع م   يعلف
 . ن گروه دامداران را جلب نمودينظر ا
مـدت   پلكس نه تنهـا در دراز     يد توجه داشت كه آتر    يبا

ــث تغ ــباع ــر تركيي ــب گي ــياهي ــه در دام   ي م ــود، بلك ش
ــتفاده ــده از ا اسـ ــكننـ ــه نيـ ــن گونـ ــيـ ــاد ي ايز اثراتـ جـ

 اكــساالت از ياديــمقــدار ز , Davis(1981).كنــد يمــ
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اكـساالت  .  است ي سم يا پلكس استخراج كرد كه ماده    يآتر
وان ي ح ي ادرار يواره مخاط مثانه و مجار    يش د يموجب سا 

 يواناتيح. كند يز مشكل م  ين ماده هضم غذا را ن     يا. شود يم
اد اكساالت مصرف كنند، به مشكل كمبـود        يكه به مقدار ز   

ـ   ين محقق همچنـ   يا. شوند يم دچار م  يپتاس پلكس يرن از آت
ن يـ اه بـه ا   يـ  دارد كه گ   يتانن طعم تلخ  . تانن استخراج كرد  

. كنـد  ي مـ  دايـ  پ يت دفـاع  يـ  دام قابل  يقابل چرا له در م  يوس
 ي با وزن مولكول   يباتيك كه ترك  يفنول يبات پل ين ترك يهمچن

اهان وجود دارد كـه در شـكمبه مـانع    ين گياد است در ا  يز
 كـه   ييهـا  نيپلكس كانسنس در زم   يآتر. شود يهضم غذا م  

ره يــاد دارد آن را جــذب كــرده و در خــود ذخيــم زيســلن
ـ  5شتر از   ي به مقدار ب   يوانين اگر ح  يكند، بنابرا  يم ـ  ي پ ام  يپ

سـم آن   . شـود  ي دچـار مـ    يكـور  ميم مصرف كند به ن    يسلن
شود و در صورت ادامه مـصرف تلـف خواهـد            ي م يعفون
 قــرار ي كــه در معــرض خــشكييهــا پلكسيدر آتــر. شــد

 يا ل آب مقدار قابل مالحظه    يش پتانس يزا اف يرند، برا يگ يم
 ين ماده در شكمبه برا    يا. ديآ يها بوجود م   ن در سلول  يتبائ

 . از داردي نيادي زيشكسته شدن به انرژ
ل يـ د بـه دل   ياه بر دام شا   ين گ ياثرات نامطلوب مصرف ا   

 يدانيقات م ين تحق يدر ح . كدست و زودرس باشد   ي يچرا
 يداران سـاكن و محلـ     بر  از بهره  يمشاهده شد كه دام بعض    

. كنـد  ير مجاز در مرتع چرا مـ      يدر فصل تابستان به طور غ     
در . كنـد  ي م تأييدن مورد را    يز ا يبرداران ن   از بهره  ينظرسنج

اه نـسبتاً خوشـخوراك     يپلكس تنها گ  يفصل تابستان كه آتر   
گـر كمتـر وجـود دارنـد،        ياهان خوشـخوراك د   ياست و گ  

امـالح و مـواد      يپلكس كه دارا  يكدست دام از آتر   ي يچرا
ك اسـت بـه همـراه كمبـود آب شـرب در منطقـه               يآللوپات

كخـواه و   ين.  بـر دام شـود     يتواند موجب اثرات نامطلوب    يم

كدســت ي ي چــرايز بــه اثــرات منفــيــن) 1375 (ينــيچگ
 .ژه با كمبود آب شرب اشاره دارنديپلكس بويآتر

اه يـ ن گ يـ  ا يز گزارش شده است كه چرا     ي ن يدر موارد 
 يژه اسهال، نفخ و كم خون     ي به و  ي دام ياه يماريمنجر به ب  

برداران   از بهرهيدر نظرسنج. )Walter, 1982(شود  يدام م
ــر چــرا يبعــض ــه اســهال و نفــخ دام در اث ــا ب  از ي از آنه
گـر از   ي د ياند كه بـه اعتقـاد گروهـ        پلكس اشاره كرده  يآتر

كدسـت دام از    ي خارج از فصل و      يدامداران علت آن چرا   
توانـد اثـر     يپلكس مـ  ياد آتـر  يـ زمصرف  . پلكس است يآتر
 شكمبه بگـذارد كـه      يها سميكروارگاني م ي بر سالمت  ئيسو

ابد و موجب نزول رونـد      ي يجه مصرف دام كاهش م    يدر نت 
بـر اسـاس   . گـردد  يل غـذا مـ  يب تبـد يش وزن و ضر يافزا
ـ   ) 1375 (ينيكخواه و چگ  يقات ن يتحق  25ش از   يمـصرف ب

 وزن   دام موجب كـاهش    ييره غذا يپلكس در ج  يدرصد آتر 
 ييره غـذا  يـ  از ج  ياه تنهـا بخـش    ين گ يد ا يشود و با   يدام م 
 . ل دهدي نشخوار كننده كوچك را تشكيها دام

پلكس يد توجه كرد كه هنگام چـرا و مـصرف آتـر           يبا
از يـ اه باال باشد، آب مـورد ن      ي كه نمك گ   يژه در مواقع  يبو

افـت و اگـر در چراگـاه همـراه بـا            يش خواهـد    يدام افزا 
ر يپـذ  اهـان آبـدار امكـان     يفاده از گ  پلكس است يمصرف آتر 

 ياهـان علفـ   يرا گ يـ  ز ، خواهد داشـت   يجه بهتر يباشد، نت 
اد و  ي ز تأمينيدرات كربن و و   ي آب فراوان، ه   يآبدار حاو 

ن يباشد، بنـابرا   ياد م ين و نمك ز   ي پروتئ يپلكس دارا يآتر
تـر شـده و اثـر سـوء          ره دام كامـل   يبا مصرف توام آنها ج    

 ).1375،ينيه و چگكخواين(ابدي يهاضمه كاهش م
ن، تـانن   ير ساپون يك نظ ي مواد آللوپات  يپلكس دارا يآتر

 دفاع  ين مواد برا  ي از ا  اغلباه  يباشد كه گ   يو اكساالت م  
 . كند يه دام استفاده ميرو ي بياز خود در مقابل چرا
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 دام  ييره غـذا  يـ ن مـواد در ج    يـ ش از اندازه ا   يوجود ب 
ــروز بعــض  .شــود ي مــي دامــيهــا يمــاري از بيباعــث ب

Divice(1981) ,ك در يبات فنوليبه وجود اكساالت و ترك
رسوبات اكساالت موجب   . پلكس اشاره دارد  ي نوع آتر  14
 گوسـفند   ي ادرار ي مثانـه و مجـار     يواره مخاط يش د يسا
سازد و موجـب   ين ماده هضم غذا را مشكل م    يا. شود يم

ت لخته شدن خـون     ي، كاهش خاص  يوي، كل يعوارض قلب 
 وزن  يك دارا يفنول يبات پل يترك. شود يم م يو كمبود كلس  

 بـه   يوسـتگ ي پ ييبات توانا ين ترك يا. اد هستند ي ز يمولكول
ها را دارند و باعث رسوب آن شده و در شكمبه            نيپروتئ

 كـه در معـرض      ييهـا  پلكسيآتـر . شـوند  يمانع هضم مـ   
د يـ ن تول يين تبـا  يسيـ  گال يرند، مقدار يگ ي قرار م  يخشك

 يدر شكمبه به انرژ    شكسته شدن    ين ماده برا  يا. كنند يم
 . از داردي نياديز

 يپلكس دارا ي كشت آتر  گفته شده، با توجه به مطالب     
اثـرات مثبـت شـامل شـامل        .  اسـت  ياثرات مثبت و منف   

 ياثـرات منفـ   .  است ياهيب گ يتركد و بهبود    يش تول يافزا
 يوع اسهال و نفخ در دام بوده كه به علت چـرا           يشامل ش 

ن بـا  ي، بنـابرا شـود  يجـاد مـ  يزودرس و خارج از فـصل ا   
 يهـا  تـوان از عرصـه     ي مـ  يبـردار  ح بهـره  يت صح يريمد
 .نه استفاده كرديصورت به  شده بهيكار پلكسيآتر
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Abstract 
This study was conducted to evaluate Atriplex canescens planting in Zarand-e-Saveh 

rangelands. For this purpose, a questionnaire about effects of  Atriplex planting was prepared to 
be replied by randomly selected people whose herds use the rangelands. The questions were 
answered by 35 persons in 9 different villages. According to the answers, vegetation cover of 
the subject  rangelands has been improved, the composition of herds is constant, and Atriplex 
plants are used only for grazing. Most of the herders believe that planting by Atriplex resulted in 
increase of production and quality of  range forage, and consequently dairy products and meat 
production were boosted.  Herders think that the fauna of the area has been changed. 
Conversely, some herders declare that grazing of  Atriplex  caused some gut damages, diarrhea 
and abortion in grazing animals. We believe that the reasons of these problems are early season 
grazing and also lack of diversity in plant composition (mono culturing). 
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