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 چکیده

مدزچ بلند هی یخشاات اایا چ اگلخینه ازاثرمحنطی مینند هییی از قبنل مشاات ز زی اا در طی ساایانیم مادید چ لیا 

س ییزایبیمنب شیورز  و منیبع  هی ب نو  سبب بحرام طبنعیتخریب کننده مزارع ک ش-هی  اجادیعیافزای  ییفاه و  صید    ده اقا

  بیید ینبنیبرا .اساا  کیه  ییفاه یو صاانعا یرف خینگیمصاا ی به عل  افزا زمننی یرو ز یسااطح هی منیبع آب . از طرفیاساا 

شند تر ننیز آبی کم  چیندهآ ندبخ مورد توجه و ام یمحصوالز زراع شاه بی شر بم أاه .دا شور    دیگر  که ب شدهچ  ی آم مواجه 

آفرین شده اس . در این شرایط بیشد که به صورز طبنعی و هدچننن در اثر فعیان  بشر در ب نیر  از نقیط جهیم مشتلخیک می

نژاد  گنیهیم مقیوم به شور  هی  مؤثر در این شرایط اناخیب و بهاساخراج آب توسط گنیهیم برا  رشد دشوارتر شدهچ و یتی از راه

س . شده که  م یئل و مشت ز مذکور ا س نفگ ارش ط  برا یدجد هی کیرراهایجید  نیز بهنبیعث     راب نیهیگ  هیاز گونه نعیو

کیرهی برا  از جدله راه. اساا  ی گردیدهبررسااننز  یمانوع نیهیگ  هیمنظورچ گونه به هدنن اح اایش شااودچ وعلوفه و غذا  تأمنن

شت ز مزبور و  کیه  سافیده از گچ دامی-هی  زراعیسن ام ور بهبود بهرهم سیزش غنررایجی یهیمنا س  که  ی ب یخوب  ریپذا

هزار گونه گنیه  01ان اایم تیکنوم بن  از  .یشاادبمیهی منیسااب آم ییو ارزش غذا رنددا یزنن یکد  هیچ نهیدهرنددا یطنمح طیشاارا

گونه از آنهی  01یهی در مقنیش جهینی توساعه ییفاه اسا  که گونه گن 051خوراکی را مورد اساافیه قرار داده اسا چ امی امروزه تنهی 

درصااد آم محدود به لهیر محصااور جبرننچ گندمچ ورز و  01کند و بن  از تأمنن می درصااد انر   مورد ننیز ان اایم را 01تقریبیً 

شدزمننی( میسنب سعه گنیهیم علوفهدر ایرامچ علی .بی صنع  دامپرور چ تو شرف  در  صنع  ا  مانرغم پن شرف  این  سب بی پن ی

  اس . ا. به نحو  که تنهی علوفه سنلویی راینچ ورز علوفهه اس ا  محدود گردیدبلته عددتیً به ورز علوفه همورد توجه قرار نگرفا

ش  آم پییدار نخواهد بود. بنیبراینچ بی توجه  سعه ک شور تو شرایط کم آبی ک شرایط بدر حیای که ننیز آبی این گنیه بیال بوده و در  ه 

 شود. ا  امر  ضرور  مح وب میاقلندی کشور و محدودی  تأمنن علوفهچ مطیاعه در راسای  تنوع بخشی به منیبع علوفه

اسااا  که محصاااوای تجیر  بی گ اااارش جهینی  0آرتنچوک نیم گنیهی بی چقیبل توجه و امندبخ  برا  آیندهیتی از گنیهیم  

شدمی شرایط محنطی مخالفچ و در  بی شرایط و در  س .یرنآبتی  میدمحدوده  شد ا شد  گنیه مذکور   کیمل قیدر به ر ر دپاین نل ر

  یدیدر منیطق مخالف تی حد ز   زراعی آموربهرهله اگر  چدارددر تدیم فصااور ساایر یی را آب و هوا شاارایط از  اگ ااارده فنط

 چ رشااد زیید جتی ارتفیعل روی  مجدد هر ساایاه از غده(جبه دان دائدی بودم چاین گنیهچ تواند غدهجیاب هی  از ویژگی .اساا  مافیوز

ی  هاز دیگر ویژگی .بیشاادمیبنومیش رویشاای جتوده هوایی( و غده  چ ترکنب شااندنییی منیسااب و عدلترد تواند زییدمار( 3 بن  از

شنهمهم آم می شک و منیطق حی شد در منیطق خ شور  جقیدر به ر شتی و  سیحلی(چ توام به مقیوم  به خ مقیوم  در برابر ا  و 

سیزگیر  خوب به روزهی  طوالنیِ خنکچ  شد در خیکسرمی و  ضعنف و قلنیییچ مقیوم  به بندیر ر شیره  هی  هرزعلف هی وهی   ا

هی  گنیهی منیسب برا  کش  در خیک. ننیز کود  آم در حداقل مدتن اس بیشد. میهی قیدر به رشد در اغلب خیک این گنیه .ندود

   .عنوام یک محیفظ و یک گنیه جییگزین برا  کیه  فرسیی  خیک به کیر بردتوام آم را بهشک اس چ و میشنی ضعنف و خ

                                                      
 



صورز تأمنن آب کیفی می شد مجدد خوبی داردچ و در  سیر لنن  4تی  3توام آم را این گنیه توانییی ر ش  کرددر  بی توجه  .بردا

به  .تواند علوفه بنشار  داشاه بیشد پاین نل مدتن اس  ورز مقیی ه بی بردار  جداشان لند برداش  در سیر(چ درامتیم لننبه 

   وربهره  یافزا متواآم برا  تغذیه دام منیسااب اساا چ و  دندچ کشاا ارزشاا یییندنشاا بنو ترک زییدمحصااور عل  توام تواند 

 و چدام هک منبع ارزشاادند در تغذیعنوام یبه آرتنچوکهی  رویشاای بخ بی توجه به عدلترد کدّی و کنفی دامپرور  را داراساا . 

دید ا  جبه عنوام یک منبع علوفه آممعرفی آب و دارا  خیک فقنرچ ویژه منیطق کمهب چبی شرایط سخ  محنطی گنیهسیزگیر  این 

  .اهدن  دارد کننده در کشورارهی  نشخودر تغذیه دام

 

 

 


