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 مقدمه

های با شورزی و سازگار با آب، یکی از گیاهان علف ترنجبین یا خارشتر

رشد در شرایط بیابانی خشک و قابلیت این گیاه  درجه سختی باال است.

. شودتکثیر میو بذر خشک را دارد و به وسیله اندام رویشی )قلمه( نیمه

های بسیار ریشهبه . با توجه و بسیار کم استنیاز آبی این گیاه متغیر 

تواند هم میدر سال میلیمتر  111-151عمیق خارشتر، بارندگی کمتر از 

بطور عمده در مناطق  این گیاه. باشدگیاه نیاز آبی این پاسخگو 

 ،بیابانی شوره زار ایران، عربستان، صحرای سینا، هند، سوریه

 در حال حاضر، .رویدمیاسترالیا و بخش شرقی ایاالت متحده آمریکا 

رشد این گیاه ناشناخته  را برایهای مرکزی ایران بهترین شرایط بیابان

. پروتیئن خام و ماده آلی آن به ترتیب باشد، دارا میزراعی از نظر

کیلوکالری  4111 انرژی خام آن نیز بصورت تقریبیو درصد  91و  11حدود 

بصورت علوفه خشک یا توان رم برآورد شده است. از خارشتر میدر کیلوگ

زین مخلوط کاه و یونجه ه عنوان جایگب خصوصاسیلو شده در تغذیه دام 

-میزبانی حشرهقابلیت این گیاه،  هایویژگیاز دیگر . یکی استفاده کرد

. استای به نام زنجرک جهت النه گزینی و تولید مانی به نام ترنجبین 

مهمی برای ترنجبین ذکر شده  فراوان ودرمانی  هایکاربرددر طب سنتی، 

از جوشانده اندام ترنجبین طبیعت بسیار گرم و خشکی دارد.  .است

به عنوان مدر و مسهل، از روغن برگ آن جهت درمان روماتیسم و  خارشتر

محصوالت  یطور کله شود. باز گل آن برای التیام بواسیر استفاده می

حاصل از تولید و فراوری گیاه خارشتر در صنایع خوراک دام و داروسازی 

ها و منابع و تطبیق ویژگی هادر صورت شناسایی نیاز .دکاربرد دار

 از طریق آن و هپرداختآن توان به توسعه کشت موجود در این گیاه، می

 راه یافت. حاضر حالتوسعه فراوری و جایگزینی الگوی کشت کشاورزی  به

ای، مصاحبه با فعاالن در طرح حاضر، ضمن بررسی اسناد و مدارک کتابخانه

، دانشگاهی و خصوصی، تالش های دولتیتی و خوراک دام در بخشحوزه طب سن

سازی گیاه خارشتر را با رویکرد زنجیره پذیری زراعیشده است امکان

کاربردی که هم از منظر علوم  -پیشنهادهای علمی کرده وارزش بررسی 

 .شودارائه  ،دنپذیر باشکشاورزی و هم علوم اقتصاد و بازرگانی توجیه
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 خارشتر: معرفی -8-8

خارشترجنس 
1

چندساله از خانواده بقوالت، گیاهانی 
2

. این جنس هستند 

گونه دوگونه در دنیا است که تنها  12دارای 
3

از آن در ایران رویش  

درکشور پراکنش وسیعی داشته و گونه دیگر صرفا  Alhagi maurorumگونه دارد. 

 .رویدمیدر نواحی جنوب و جنوب غرب کشور 

 

 گیاهشناسی: -8-2

دارای که  متر سانتی 121تا  21گیاهی است چندساله به ارتفاع خارشتر 

. طول خارها، از باشدمی رنگ سبز تا سبز مات  های متعدد خاردار به شاخه

بوده و زاویة آنها، تقریبا راست است. متر متغیر  سانتییک تا شش 

ها،  متر و ُگل میلیسه تا پنج  و عرض 15تا  11طول  شکل به  ها، بیضی برگ

در هر خار ظاهر  دو تا هشت عددتعداد  که معموال در محور خارها و به

رنگ قرمز ارغوانی تا جگری هستند. کاسة ُگل، بدون ُکرک است  شوند، به می

باشد.  می چهار تا هفت دانهتسبیحی، حاوی  م دانهصورت نیا و میوه، به

 .سطح نیام، صاف یا دارای خارهای کوتاه است

 

 

 

                                                           
1 Alhagi 
2 Papilionaceae 
3 Alhagi maurorum و   Alhagi graceum 

 Medik Alhagi maurorum. نام علمی

 خارشتر، خاربز، دوه تیکانی، یانداق، علف ترنجبین نام فارسی

نام 

 انگلیسی

Camel thorn, Caspian manna, Persian manna 

نام های 

 مترادف

Alhagi graecorum, Alhagi camelorum Fisch., Alhagi persarum Boiss. & Buhse, Alhagi 

pseudalhagi, Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Fisch., Hedysarum alhagi L., Hedysarum 

pseudalhagi M. Bieb., Alhagi maurorum Medik. subsp. maurorum, Alhagi pseudalhagi subsp. 

persarum (Boiss. & Buhse) Takht., Alhagi camelorum var. spinis-elongatis Boiss 

 . نمایی از گیاه خارشتر1شکل 
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 بذر گیاه خارشترسرشاخه گلدار و. 2شکل 

 :پراکنش جغرافیایی -8-9

گستره پراکنش طبیعی این گیاه از قبرس و مصر در شرق تا مغولستان در 

جنوب بوده و همچنین به سایر مناطق هند و عربستان سعودی در غرب و 

 .گسترش یافته استچون استرالیا و آفریقای جنوبی هم 

 

 (/www.cabi.org/isc/datasheet) پراکنش جهانی گیاه خارشتر. 3شکل 

 :زیستگاه -8-4

است که با مناطق بیابانی، به خوبی  ارشتر یکی از گیاهان علفی شورزیخ

سازگار است. گزارش شده که خارشتر در مرکز عربستان صعودی با میزان 

متر، در مرکز و شمال جزیرامیلی 54ندگی سالیانه کمتر از ربا
4

در عراق  

افغانستان متر، در دشت های شمالی میلی 151-311با بارندگی سالیانه 

ای گرم و در مناطقی از پاکستان با بارندگی با آب و هوای مدیترانه

متر، در خاک های خاکستری درشت با اسیدیته حدود میلی 121-171سالیانه 

ای بایر پاکستان به خوبی رشد هق کوهستانی آهکی و حتی زمین، در مناط1

های شنی احلهایی از رویش این گیاه در سکند. در هند نیز گزارشمی

                                                           
4 Jezira 



7 

 

های گنگ، ساراسواتیرودخانه
5

و یامونا، در رسوبات آبرفتی حاوی کربنات  

ها تواند در طیف وسیعی از خاکم وجود دارد. بنابراین خارشتر میکلسی

های آهکی را این گیاه خاک .ای و خاک رس رشد کنداز جمله شنی، ماسه

کند م و خشک تعداد زیادی گل تولید تواند در شرایط گرداده و می حترجی

 در حالیکه گلدهی آن در شرایط مرطوب و سایه محدود است.

کند ی و گسترده دارد که به آن کمک میای بسیار عمیق، قوریشه این گیاه

نموده و از رطوبت موجود در اعماق رشد یری و بیابانی در نواحی کو

حضور این رد. از این رو در گذشته بجهت رشد و نمو خود بهره بخاک، 

یابی جهت مکان ،ای از وجود آب در عمق خاکگیاه را به عنوان نشانه

تواند به صورت علف همچنین میاند. گرفتهبرای احداث قنوات در نظر می

این گیاه به  گسترش یابد. هاضی زراعی و باغی و زمینهرز سمج در ارا

وفان شن و شوری مقاوم بوده و ط، دمای باال، یخ زدگی، شرایط خشکی

زیرزمینیدارای قابلیت استفاده از آبهای 
6

در بستر  تواندبوده و می  

 های کشاورزی رشد کند.ها و زمینهرودخان

 

 

 زیستگاه خارشتر. 4شکل 

 

 

 

 

                                                           
5 Saraswati 
6 phreatophytic 
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های های شور، خاکهای مختلف )نوار ساحلی ، خاکخاکدر  رویش خارشتر. پراکندگی 5شکل 

 ...(سنگین و 

 

 :فنولوژی -8-5

رشد رویشی این گونه گیاهی در قم، به تدریج از نیمه دوم اسفند شروع 

یابد. گلدهی از اواخر تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه می شده و

بذردهی در این گونه از اواخر  واردیبهشت ماه آغاز و تا اواخر خرداد 

خرداد و تا اواخر تیر ماه ادامه دارد. گیاه تا اوایل مهر ماه کامال 

های پاییزه ا آغاز فصل پاییز و شروع بارندگیخشک شده و رشد مجدد آن ب

انجامد و ه از رشد حدودا یک ماه به طول میگردد. این مرحلآغاز می

شود. ارتفاع میانگین رشد مجدد میماه به طور کامل خشک  گیاه در آبان

ولوژی بررسی مراحل فن .متر استسانتی 15گیاه در این مرحله حدود 

-روز به طول می 211د که این دوره دهخارشتر در یزد نیز نشان می

روز کاهش یافته  211تفت این دوره به -انجامد. در حالیکه در منطقه چم

و طوالنی ترین دوره فنولوژی  است. در هر دو منطقه یاد شده کوتاه ترین

روز( است. عالوه  91روز( و رسیدن بذر ) 22به ترتیب مرحله غنچه دهی )

بر این، کوتاه ترین فاصله زمانی از آغاز یک مرحله تا آغاز مرحله 

بعد در هر دو منطقه، بین آغاز رویش خارشتر از سطح خاک تا ظهور 

بین آغاز مرحله میوه دهی  اولین ساقه اصلی و طوالنی ترین فاصله زمانی

تا شروع مرحله رسیدگی بذر است. در استان گلستان گزارش شده است که 

قال -گیرد. در شهرستان آقخارشتر در اواخر زمستان صورت می شروع رشد

انجامد که روز به طول می 114لوژی این گیاه این استان مراحل فنو

 23تیب مرحله غنچه دهی )ترین دوره فنولوژی به ترترین و طوالنیکوتاه

 روز( است. 74روز( و رسیدن بذر )

رشد  ها در ماه اکتبرها از ریزومهند نیز گزارش شده است که جوانه در

های زمستان از اکتبر تا فوریه ادامه کرده و رشد رویشی در کل ماه
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داوم طی دهد. خارشتر به طور مد و در مارس و آوریل گلدهی رخ میدار

رسد )و توده میمی به حداکثر تولید زیستکند و در ماه میزمستان رشد 

اند در برداشت شدهاینگونه زمانی که گیاهان دیگر به خواب رفته یا 

قسمت وسطی و توده در شود(. در زمان اوج رشد، زیستمنطقه غالب می

ی عمودی و هاهای زیرزمینی گیاه که ریشهیابد. بخشباالیی گیاه تجمع می

-یک تا دو متری یا بیشتر رشد می دهند تا عمقگیاه را تشکیل میافقی 

های جدید در طول زمستان از رسد(. ساقهکنند )گاهی تا هفت متر نیز می

جدید با قطعه قطعه  هایآیند. جوانهها به وجود میهای خفته ریزومجوانه

یابند و عکس العملی به نور یا هوادهی ندارند. در شدن تکثیر می

افتد. و تکثیر رویشی در بهار اتفاق می ترالیا نیز جوانه زنی بذوراس

در فصل  گلدهی 

تابستان  بهار و 

و در  رخ داده 

اندام  پاییز 

-خشک می هوایی 

هوای  شود. در 

در ایاالت  معتدل 

امریکا،  متحده 

فصل  گیاه در 

در اثر  زمستان 

سرمازدگی 

رود و می از بین 

ها مجددا  جوانه 

 .روینددر فصل بهار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . چرخه زندگی گیاه خارشتر6شکل 

 

 

 

 

 :کاربردها -8-6

  )درمانی )طب سنتی 

 بهار زمستان

 پاییز تابستان
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   تولید ترنجبین 

  تعلیف دام 

  زنبورداری و تولید عسل 

   کاربردهای اکولوژیکی )تثبیت نیتروژن، تثبیت خاک و مقابله با

 فرسایش بادی(

 :کاربردهای درمانی -8-6-8 

سنتی به علت مواد موثره و ترکیبات ثانویه کاربرد خارشتر در طب 

بسیار مهم این گیاه است که سبب شده تا از عرق، جوشانده و محصوالت به 

های این گیاه به منظور پیشگیری و درمان بسیاری دست آمده از سایر بخش

ترکیب از  21ها و از امراض استفاده شود. شانزده ترکیب متفاوت از برگ

ناسایی و استخراج شده است. میزان اسانس استخراج ساقه گیاه خارشتر ش

درصد گزارش  7/76درصد و  1/56شده از برگ و ساقه خارشتر به ترتیب 

 شده است.

 

 : ترکیبات موجود در اسانس خارشتر1جدول 

مقدار  اندام نام ترکیب

 )درصد(

مقدار  اندام نام ترکیب

 )درصد(

 کتون ها
 2/5 برگ هتروسیکل ها 4/4 برگ

 2/1 ساقه آلدهیدها 2/5 ساقه

مشتقات 

 اسیدی

 5/1 برگ
سسکوئی ترپن های 

 اکسیژنه
 6/24 برگ

 1/1 ساقه

 هیدروکربن ها

 3/19 برگ

 ترپنوئیدها
 1/26 برگ

 6/51 ساقه
 7/11 ساقه

 منابع:

Al-Snafi AE. 2115 

Samejo M.Q. Memon S. 2112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیاه خارشتر )اعداد به درصد می باشند(: اجزای اسانس برگ و ساقه 7شکل 
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 اثرات درمانی گیاه خارشتر به شرح زیر می باشد:

 گوارش تاثیر مثبت بر دستگاه 

 اثرات ضد باکتری 

 اثرات آنتی اکسیدانی 
 اثرات ضد التهابی 

 های اسکلتیتاثیر مثبت بر ماهیچه 

 قلب بهبود کارکرد 

 خاصیت مدری 
 اثر حفاظت کبدی 

 ترنجبین: -8-6-2

های ریز )یک تا سه میلیمتر( سفید و زردی هستند که در ترنجبین دانه

آیند. اثر چرای حیوانات یا تغذیه زنجرک از این گیاه به وجود می

درصد  44/26درصد ملزیتوز،  7/47تركیب شیمیایي ترنجبین شامل 

درصد صمغ و موسیالژ  4/12درصد قند احیاكننده فروكتوز،  64/11ساكاروز، 

دهنده دردهاي  ترنجبین ماده ملین، تسكین. رصد خاكستر استد 1/5و 

بر و نیز صفراآور است و جهت درمان زردي  روماتیسمي، سینه، سرفه، تب

 خلط. شودنوزادان و در اطفال مبتال به سرخجه در طب سنتي استفاده مي

طي پژوهشي . هاي عفوني در اطفال كاربرد داردآور است و در درمان تب

روبین خون و زردي در نوزادان نسبت ترنجبین بر كاهش بیلي یاثر درمان

 .به شاهد ثابت شده است

 تعلیف دام: -1-6-3

به  ایران، در خارشتر علوفه غذایی ارزش در مورد گسترده مطالعات به توجه با

 ها،دام غذایی در جیره مناسب، مغذي مواد تامین با رسد خارشتر بتواندمی نظر

 خارشتر که است داده نشان جهان از نقاط بعضی در هاپژوهش .شود استفاده

 آبی، نیاز بودن پایین پتانسیل خوبی برای تعلیف دام دارد. زیرا ضمن

 هادام براي غذایی ترکیبات محدودکننده از عاري و داشته مناسبی توان تولیدي

 در اي علوفه یک منبع عنوان به گیاه این که است ذکر به البته الزم باشد.می

آشنایی  آن با دامداران و گیردمی قرار هاچراي دام مورد مراتع از بسیاري

 وجود مزارع هرز علف عنوان گیاه به این که کشور نقاط از بسیاري در دارند.

 بوده مرسوم از قدیم کوچک هایدام تغذیه در آن از استفاده و آوريجمع دارد،

 است.

 دام، خوراك عنوان به خارشتر غذایی گیاه ارزش مورد در شده انجام هايآزمایش

 علوفه با کیفیت از نظر کلی طور به را گیاه این توانمی که آن است از حاکی

 در آن مواد مغذي و شیمیایی ترکیب به مربوط اطالعات .نمود مقایسه متوسط

 نظر میزان از که دهدنشان می (1 )جدول از گیاه برداري نمونه مختلف مراحل

 میزان نظر از باشد.می یونجه از نیز باالتر آن فسفر و بوده توجه قابل پروتئین

 ویژه )به ايعلوفه هايخوراك سایر مشابه نیز خام الیاف و آلی درصد ماده

نسبتا خوب باشد.  نیز آن هضم قابلیت رودمی انتظار بنابراین و بوده یونجه(

با استناد به مقاله مقایسه گیاهان داروئی و آنالیز مواد ماکرو و 
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هن مقام اول، مس دوم و میکرو پروتئینی، انرژی خارشتر به لحاظ وجود آ

 باشد.ضد استرس مقام اول را دارا می هایاکسیدانوجود آنتی

 

 در خارشتر) خشک ماده گرم در کالري( خام انرژي و شیمیایی، درصدماده خشک ترکیب .2 جدول

 (1316منبع: باشتینی) برداري نمونه مختلف مراحل

 ماده رشد مراحل

 خشک

پروتئین 

 خام

چربی 

 خام

الیاف 

 خام

انرژي  خاکستر

 خام

 فسفر کلسیم

 مرحله

 رویشی

31.21 11.73 2.46 25.16 9.23 4129.3 1.54 1.49 

 مرحله

 گلدهی

31.31 11.11 1.21 33.56 1.15 4142.6 1.44 1.56 

 چرا گلدار

 شده

36 11.11 1.32 31.3 7.41 - 1.56 1.42 

 انتهاي

 گلدهی

36.3 11.92 1.37 21.11 11.44 4131.1 1.41 1.45 

 اوایل

 بستن دانه

31.52 11.41 1.11 34.14 1.74 3913.5 1.45 1.42 

 دار دانه

 سبز

39.96 11.51 2.27 23.74 7.33 4131.9 1.51 1.46 

 

 خشبی( مواد ویژه )به خوراکی منابع سایر مانند که است ذکر به الزم البته

 به محیطی، و ايمنطقه شرایط تاثیر تحت نیز خارشتر غذایی ارزش و ترکیبات

 مشاهده 3 جدول در که طورن هما  باشد.می متغیر برداشت مرحله و بارندگی ویژه

 دهد.میرا تشکیل  درصد در ماده خشک 65/7خارشتر  خام پروتئین شودمی

 

 درگرم( خام )کالري انرژي خشک( و ماده در )درصد شیمیایی ترکیبات مقایسه .3 جدول

 (1316منبع: باشتینی) گندم وکاه خشک یونجه با خارشترخشک

ترکیبات 

 شیمیایی
 کاه گندم یونجه خارشتر

 3/94 2/93 4/94 ماده خشک

 32/3 9/14 65/7 پروتیئن خام

ADF 1/44 4/33 34/46 

NDF 2/51 9/41 27/71 

 62/9 9/9 1/9 خاکستر خام

 9/1 35/1 2/1 چربی خام

NFE - 1/42 13/46 

 3932 4117 4113 انرژی خام

NFE ،عصاره عاری از نیتروژن =NDF ،فیبر نامحلول در شوینده خنثی =ADF فیبر =

 نامحلول در شوینده اسیدی
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 خشک صورت به که خارشتر هضم قابلیت کشور، در شده انجام هايآزمایش اساس بر

 میزان و شودمی برآورد درصد 55 تا 51حدود  است، شده مصرف گوسفند تغذیه در

 در گرم 1411 حدود ، کیلوگرم 35 حدود وزن با گوسفندان توسط آن روزانه مصرف

 که شودمی محسوب حیواناتی جمله از گوسفند که آنجایی است. از شده تعیین روز

 این توسط خشک خارشتر گرم 1411 روزانه مصرف د،باشمی حساس خوراك انتخاب در

 .باشد می گیاه این خوراکی خوش نشاندهنده حیوان

 :زنبورداری و تولید عسل -8-6-4

 .دخرداد ادامه دار 21تا  غاز وآاردیبهشت  1۱از  خارشتردهی فصل گل

این گیاه  ،عمیق بودن ریشه در مناطق کویری و آب به علت باال بودن سطح

ریز  های این گیاه قرمز رنگ وباشد. گلی برخوردار مییاز شهد باال

-از شهد آنها عسل تولید میهای خارشتر شده زنبور عسل جذب گل .هستند

 ایرانشاخص های فراتحلیل ارزش غذایی علوفه خارشتر در 

 DM OM CP Ash EE NDF ADF NFC CE هاشاخص

میانگین 

 کل
33/9 91 11 9 1/6 41/1 33/5 37/1 

4119/

2 

SEM 1/71 1/24 1/34 1/24 1/19 2/96 2/16 2/91 1/61 

CV 49/7 
372/

9 
32/1 37 11/2 14/1 15/5 12/5 46/9 

MD(Fix) 
1.21

- 

1.15

- 

1.44

- 

1.19

- 

1.14

- 
7.4- 

4.16

- 

4.45

- 
1.57- 

MD(Random

) 
1.11 

1.15

- 

1.11

- 
1.16 

1.11

- 

2.76

- 

1.65

- 
1.59 1.57- 

)%( 

Heterogenity 
 صفر 92/4 17/4 11/6 94/4 74/6 11/3 صفر 54/5

H Index 1/41 1 2/32 1/91 4/21 2/96 2/92 3/92 1 

P(Fix) 1.63 1.97 
1.11

3 
1.43 

1.11

1 

1.11

1 

1.11

1 

1.11

1 
1.99 

P(Random) 1.99 1.97 1.59 1.12 1.94 1.55 1.64 1.73 1.99 

P (Hetero.) 
1.11

1 
1 

1.11

1 

1.11

1 

1.11

1 

1.11

1 

1.11

1 

1.11

1 
1 

 = مااده خشاک،   DM*همه ترکیبات شیمیایی براساس درصد در مااده خشاک مای باشاند. 

OM ،ماده آلی=CP  خاام، = پروتئینEE خاام، =چربایAsh   ،خاکساترخام =NDF  دیاواره =

 Crude= کربوهیادرات غیرفیباری،    NFC= فیبرنامحلول در شوینده اسایدی،  ADFسلولی، 

Energy(CE)  .)انرژی خام )کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک =SEM  خطای استاندارد بین =

= اخاتالف از میاانگین )مادل ثابات(،  MD(Fix Model)ضاریب تغییارات،   CV=میانگین ها، 

MD(Random Model)  انگین )مدل تصادفی(، = اختالف از میHeterogeneity  ضریب نااهمگنی یاا =

=  P(Random)= سطح احتماال )مادل ثابات(،  P(Fix)= شاخص اچ،  H Indexعدم تجانس)درصد(، 

 = سطح احتمال ضریب ناهمگنی)عدم تجانس(.  P(Heterogeneity)سطح احتمال)مدل تصادفی(، 
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در شرکت  رنگ عسل این گیاه سفید رنگ و طعم بسیار مالیمی دارد.کند. 

حدود پنج پیوند خاوران در استان خراسان جنوبی، از هر هکتار خارشتر 

 شود.و عسل تولید میکیل

کاربردهای اکولوژیکی )تثبیت نیتروژن، تثبیت خاک و مقابله با  -8-6-5

 :فرسایش بادی(

ها ازت موجود قادرند در همزیستي با ریزوبیوم  بقوالت خانوادهگیاهان 

هایي كه از نظر در اتمسفر را تثبیت نمایند. این گیاهان در خاك

كیلوگرم ازت در هكتار را تثبیت  161هستند حدود  نیتروژن معدني، فقیر

 از يیهاهاي تثبیت كننده ازت كه روي قسمتنمایند. فعالیت باكتري مي

سبب تأمین ازت مورد نیاز  ،ریشه گیاهان تیره بقوالت وجود دارد

در اثر فعالیت باكتري ریزوبیوم گردد. مي
7

روي ریشه گیاهان تیره بقوالت  

هایي غده
1

شود كه قادرند ازت مولكولي هوا را تثبیت نمایند و  تشكیل مي 

 را تأمین نمایند. به کود ازت تا حدودي نیاز گیاه

است و  رسایش خاک عبارت از انتقال خاک توسط عواملی نظیر آب و بادف

. این عمل های دنیا استاز بین بردن خاکترین عوامل در یکی از مخرب

باعث  در نتیجه غذایی خاک گردیده ومنجر به از دست رفتن آب و عناصر 

خاک فرسایش یافته از یک محل به محل  .گرددکاهش توان بیولوژیک خاک می

ها اتنآنجا نیز سبب تخریب مزارع و پرشدن ق دیگر منتقل شده و در

غیره نیز ها و کشودهای شیمیایی و علفگردیده و مواد محلول آن نظیر ک

هم فرسایش یکی آب و دیگری باد عامل م دو. شودسبب آلوده کردن آبها می

باشد. از دست رفتن خاک ممکن است به صورت فرسایش سطحی، فرسایش می

خاک به صورتی است که شیارهای  فرسایش باشد. شیاری یا فرسایش آبکندی

کنترل های اصلی یکی از راه. شودشته میعمیق در سطح مزرعه به جای گذا

است. یکی از مناطق پراکنش گیاه  اهیپوشش گی یجاداز طریق افرسایش 

 باشند و بنابرایناست که دارای فرسایش زیاد خاک میخارشتر، مناطقی 

تثبیت خاک و مقابله با د جهت توانکشت و کار آن در این مناطق می

 فرسایش بادی پیشنهاد گردد.

توان میکروکلیمای خوبی برای اکثر بنابراین از طریق کاشت این گیاه می

د. گیاهان دارویی ایجاد نموده و به گیاهان هم جوار ازت انتقال دا

های د از آب زیرزمینی موجود در ریزومتواننهمچنین گیاهان هم جوار می

 خارشتر تغذیه کنند.

 

 

                                                           
7 Bacterium rhizobium 
8 Nodulation 
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 های طبیعی )مقابله با فرسایش بادی(رصههای عزیستی خارشتر با سایر گونه. هم1شکل 
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 کشت و زراعت
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رشد و نمو ها و در تمام خاک کشوردر تمام نقاط تقریبا  گیاه خارشتر

. ریشه آن بسیار عمیق است و در مقابل کم آبی مقاومت زیادی دارد

گردد ولی معموال در مزارع تکثیر  از طریق ریشه و بذر تکثیر می. دارد

های حاصل از بذر در مراحل  گیرد زیرا گیاهچه آن از طریق رویشی صورت می

و برای  استبذر آن دارای پوسته بسیار سخت  .ضعیف هستند ،اولیه رشد

بینی شده است که . با این وجود، پیشدارددهی جوانه زدن نیاز به تیمار

 شود.می تریتر و عمیقهای قوییشهکشت بذر )پس از استقرار( سبب ایجاد ر

 

  
 . بذر خارشتر و آزمایش قوه نامیه بذر9شکل 

 

 بذر و جوانه زنی:تولید  -2-8

بذرهای این گیاه در فصل تابستان بسته به شرایط آب و هوایی منطقه، 

کنند و تولید کل ها دانه تولید میدرصد از گل 21حدود ایجاد می شوند. 

عدد در بوته است. گزارش شده است که دمای بهینه و  6111دانه حدود 

-درجه سانتی 27حدود خارشتر دمای عمق خاک مناسب برای جوانه زنی بذور 

رای جوانه باشد. همچنین وجود نور بمتری خاک میگراد و عمق یک سانتی

باشد. بذور خارشتر قادرند برای مدت دست کم زنی این گیاه ضروری می

های نیمه خشک بدون هشت ماه در زیر آب و نیز برای چندین سال در خاک

ذور این گیاه به از دست دادن قوه نامیه زنده بمانند. قوه نامیه ب

 یابد.مرطوب پس از گذشت یک سال کاهش میهای سرعت در معرض سرما و خاک

باشد. ذر این گیاه میبطوالنی های موفقیت خارشتر، خواب یکی از جنبه

کند تا حتی با وجود شرایط نامساعد به بقای بذر کمک میاین ویژگی به 

ارشتر خواب فیزیکی است دهند خواب بذر خیج نشان میخود ادامه دهد. نتا

. در پژوهشی به منظور حذف ی از عدم نفوذپذیری پوسته بذر استکه ناش

خواب بذر خارشتر، اثر تیمارهای متعددی از قبیل سرمادهی مرطوب، خراش 

دهی مکانیکی، آب داغ، اسید سولفوریک و نور بررسی شدند. نتایج این 

دار نبوده و ر معنیاثیر نور در جوانه زنی بذوتحقیق نشان دادند ت

موثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر به ترتیب آب داغ و خراش دهی 

درصد جوانه زنی در  55و  65مکانیکی بودند که به ترتیب منجر به 
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شرایط آزمایشگاهی شدند. جوانه زنی کم همچنین توسط زیمرمن
9

CDFAو  
11

 

نیز گزارش شده است. در تحقیقی بازوبندی و همکاران
11

پوسته سخت بذر  

را عامل جوانه زنی کم این گیاه معرفی کردند. مرادی و همکاران در 

خارشتر بذر شمسی، باالترین درصد جوانه زنی 1393سال 
12

یی را دامنه دما 

که باالترین سرعت جوانه زنی  اند در حالی گراد دانستهدرجه سانتی 35-21

آنها براساس رگرسیون اند. انتیگراد مشاهده کردهدرجه س 25را در دمای 

بین سرعت جوانه زنی و دما در بیوتیپ بذری خارشتر، دماهای کاردینال 

-1/1جوانه زنی )کمینه، بهینه و بیشینه( را به ترتیب در دامنه )

 اند. ( تشخیص داده42-5/51( و )6/31-5/27(، )2/7

 :تولید نهال و کاشت قلمه -2-2

بنا به گزارش محمدحسن دهمرده
13

الزم است در شهریور  تولید نهالبرای ، 

یز یدرپا بذور را از غالف جدا نمود. وکرد آوری های بذر را جمعماه غالف

های پالستیکی را با ترکیبی از خاک رس و شن و کود حیوانی پر گلدان

 3سپس در هر گلدان  .(کندکفایت می 25در 15ها ابعاد گلدان)نمایند 

 یک الیه یک سانتیمتری شن بپوشانند. بار را ذروی ب بذر ریخته و 4الی 

در فصل سرما خزان دارد در نتیجه  چون خارشتر به سرما حساس است و

ل اسفند ایها در اوباشد تا نهالای تولید نهال نیاز به گلخانه میبر

کنون در سطح کشور )البته این کار تا ماه برای انتقال آماده گردند

  انجام نپذیرفته است(.

 

 
 . ریزوم خارشتر11شکل 

 

 

                                                           
9 Zimmerman (1996) 
10 California Department of Food and Agriculture 

   
11 Bazoobandi 
12 Alhaji pseudalhagi 

 کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی ومدیر کل سابق منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان 13. 

https://www.cdfa.ca.gov/
https://www.cdfa.ca.gov/
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 کاشت: -2-9

جهت حفظ رطوبت خاک و یکنواختی در کاشت، نیاز است به زیرشکنی )با 

استفاده از ساب سویلر( در مهرماه )پیش از آغاز بارندگی( اقدام شود. 

هایی ایجاد یا جوی و پشتهپیشنهاد شده است در این زمان ابتدا کرت 

شود تا بتواند آب اولین بارندگی را در خود جای دهد و سپس اقدام به 

 .شودکشت 

تولید شده را باید از اول تا پایان اسفند ماه به  نشاهایکشت ریزوم: 

 .کشت نمود 51در  51به فاصله  عرصه منتقل نمود و

را با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده، میزان بذر در هکتار کشت بذر: 

اند که در صورتی که از  کیلوگرم در هکتار پیشنهاد کرده 11-12در حدود 

توان این مقدار را کاهش نیز داد. بهتر بذر پلیت شده استفاده شود می

است بذور را پیش از کشت با اسید هیومیک مخلوط کرده و سپس با بذرکار 

سب و اقدام به کشت آنها نمود. به منظور دستیابی به تراکم کشت منا

سهولت کار با ردیفکار یا یونجه کار، بهتر است فاصله کاشت بین ردیف 

 سانتیمتر درنظر گرفته شود. 21سانتیمتر و روی ردیف  41

 :داشت -2-4

در مناطقی که خارشترهای موجود در زمین چندساله شده اند، بهتر است 

عملیات ها و افزایش تراکم گیاه، در فصل بهار به منظور تحریک ریشه

 دیسک صورت گیرد.

ال( و متر در سمیلی 311یر باال است )باالتر از در مناطقی که سطح تبخ

 411بسیار کم است )کمتر از  های سالیانهدر صورتی که میزان بارندگی

تواند صورت گیرد اما این یک یا دو مرتبه آبیاری می متر در سال(،میلی

روید و نیاز آبی بسیار میا به صورت خودرو در بیابان ها گیاه عموم

 کمی دارد. 

اق در عرنیز مقاوم است. ها این گیاه پس از استقرار به آفات و بیماری

-کنند شناسایی شدههای خارشتر حمله میپنج گونه از حشرات که به دانه

 Bruchophagus mutabilis و Tychius morawitiz ،T. winkleri ،T. urbanus، Bruchidius fulvusاند که شامل 

 باشند.می

های هرز اجازه رشد جمی خارشتر به سایر گیاهان و علفرشد سریع و تها

های طبیعی بر سایر گیاهان برتری شود در عرصهدهد و این باعث مینمی

 داشته و گونه گیاهی غالب منطقه باشد.

 :برداشت -2-5

 علوفه:  -2-5-8

-میوه و گلدهی زمان در که است صورت بدین خارشتر علوفه نگهداري و برداشت روش

 و آوريجمع دروگر، هايهدستگا حتی تیشه( و و دستی )بیل ابزارهاي توسط دهی،

 تغذیه جهت و شده خرد خرمنکوب توسط و نموده خرمن شدن، خشک و هوادهی از پس
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 با کردن مخلوط و نمودن مرطوب از پس زمستان در  .شود می نگهداري دام زمستانه

 رسد.می مصرف به تغذیه دام در خوراك اجزاي سایر

بهترین زمان تولید و برداشت علوفه خارشتر نیز باشتیانی و همکاران 

پس از سه شاخه شدن خارشتر اند. ا زمان گلدهی و بذردهی آن دانستهر

امکان درو با موور وجود دارد. تعداد تولید آن در سال دو بار با 

-که پس از برش میتن علوفه تر است  25عملکرد هفت تن علوفه خشک یا 

به سیلو کردن اقدام  سایه نگهداری و سپس نسبت-بایستی در محل آفتاب

گرم  151، یک مشت یا گردد. بهتر است در هر یک متر مکعب از این علوفه

زمانیکه علوفه روی هم  نمک یددار جهت خوش خوراکی افزوده گردد و

کیلو مالس به آن اضافه  11 یمترسانت 21هر به ازای گردد، تلمبار می

شود که در این صورت هر یک کیلو علوفه خارشتر معادل دو کیلو یونجه 

 تر به لحاظ مواد غذایی ارزش خواهد داشت.

فه خارشتر برای اولین بار، به طور نیمه مکانیزه در ایران برداشت علو

صورت گرفته است. بدین صورت که ابتدا با دستگاه موور علوفه برداشت 

شود. بندی میر، پرس و سپس بستهشده و بعد با استفاده از دستگاه بیل

تواند دو تا سه مرتبه برداشت شود و در هر علوفه خارشتر در سال می

  آید.توسط چهار تن ماده خشک به دست میم چین به طور

 
 هکتاری مرتع خار شتر در موسویه )خراسان جنوبی( 21. سایت 11شکل 
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 . برداشت علوفه خارشتر از مراتع12شکل 

 

  ترنجبین: -2-5-2

 حشره مولد ترنجبین -2-5-2-1

است Poophilus nebulosus Leth . حشره مولد ترنجبین نوعي سخت بالپوش با نام علمي

تعلق دارد. حشره كامل به طول  Homoptera راستهو   Cercopideaبه خانواده که 

 است که اي و یا خاكستري تا سیاهمیلیمتر، به رنگ كرم تا قهوه هفت

مفصلي است. ساق  سههاي داراي سر مثلثي، چشمان مركب سیاه و شاخك

زایده خارمانند است. حشره زمستان را  دوپاهاي عقبي جهنده و داراي 

دو تا هاي ها زرد و كشیده، به صورت دستهگذراند. تخمبه صورت تخم مي

ماده دفعي  ،شوند. مان ترنجبینتایي در زیر پوست طوقه گذاشته مي سه

هاي حشره در سنین مختلف پورگي و حشره كامل است كه طي تغذیه از پوره

هاي مرداد، شهریور و مهر به حداكثر ماهشیره گیاه میزبان در طول 

نسل در سال  دو تا سهشود. حشره مولد مان ترنجبین میزان تراوش مي

در اروپا به عنوان مان ایران معروف است. اگرچه دامنه ترنجبین دارد. 

متر  4111زیاد است و در اكثر مناطق ایران تا ارتفاع  خارشترپراكنش 

، اما فقدان حشره مولد مان، تولید انتشار داردنیز از سطح دریا 

-ترنجبین را محدود به مناطق گرم و خشك به ویژه حاشیه كویر در استان

 .هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و یزد نموده است

 جمع آوری ترنجبین -2-5-2-2

شوند. بوته های نر های خارشتر به دو گروه نر و ماده تقسیم میبوته

های ماده گرچه رشد کنند. ولی بوتهمان تولید نمیرشد سریعی دارند ولی 

دهند، ها نشان میای دارند ولی قادر به تولید مان هستند. بررسیآهسته

هایی که در کوه ها و دشت ها قرار دارند تولید مان بیشتری دارند بوته

های واقع شده در مزارع تولیدات کمتری دارند. مقدار و برعکس بوته

ن بارش باران خصوصا در فصل بهار نیز بستگی دارد و محصول به میزا
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بارندگی سبب افزایش تولید مان در تابستان می شود. فصل برداشت مان 

گیرد. از پایان بهار تا پاییز )بسته به شرایط آب و هوایی( صورت می

-شود. این کار با تکان دادن بوتهآوری میمان در طول شب و در صبح جمع

آوری آنها صورت روی پارچه بزرگ و سپس پاک کردن و جمعهای خرد شده بر 

ها چسبیده اند، بوته را در هایی که به ساقهآوری مانگیرد. برای جمعمی

ها حل شوند و بعد با تبخیر آب، ذرات کوچکی ور ساخته تا مانآب غوطه

 تری دارند. آیند که البته کیفیت پاییناز مان بدست می

های توپوگرافی، خصوصیات  خصوصیات رویشگاه شامل ویژگیمطالعه تأثیر 

های خارشتر در  خاک و گیاه بر مقدار تولید مان ترنجبین در رویشگاه

مقدار تولید نشان داد که  مراتع گناباد در جنوب استان خراسان رضوی

از رویشگاه حاشیه زمین زراعی،  مان ترنجبین در رویشگاه دشت بیشتر

ارتفاع از سطح دریا بر میزان تولید مان ترنجبین  .کوهپایه و کوه بود

تاثیر مشخصی نداشت ولی شیب بر میزان تولید مان ترنجبین تاثیر منفی 

تاثیر مشخصی بر تولید مان نیز ارتفاع گیاه از سطح خاک . داشت

لی با افزایش قطر گیاه میزان تولید مان ترنجبین . وترنجبین نداشت

ات خاک، مواد آلی و رطوبت خاک، مواد آلی از بین خصوصی. افزایش یافت

تاثیر مشخصی بر تولید مان ترنجبین نداشت ولی با افزایش رطوبت، 

 .میزان تولید مان ترنجبین افزایش یافت

 

 (1397قیمت کنونی ترنجبین )نیمه دوم سال : 4جدول 

 هزار تومان )هرکیلو( 55-61 قیمت فروش بهره بردار

 هزار تومان )هرکیلو( 121-131 ها قیمت فروش عمده به عطاری

 هزار تومان )هر سیر( 17-11 قیمت مصرف کننده

 

برداران برداری از ترنجبین )منبع: بهرهاطالعات میدانی بهره -2-5-2-3

 های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی(استان

  :پراکندگی تولید ترنجبین در کشور 

گناباد(، خراسان جنوبی خراسان رضوی )خلیل آباد، کاشمر، خواف، 

)خوسف، قائن، نهبندان، بیرجند(، خراسان شمالی )راز و جرگالن، مانه 

 و سملقان، فاروج، بجنورد(

  برداشت:و زمان نحوه 

 پهن کردن توری زیر گیاه خارشتر 

 ضربه زدن به بوته گیاه جهت تحریک تولید ترنجبین 

 14تا  11ساعت آوری زمان جمع  

 یور ماه )زمانی که دمای هوای شب کاهش هرفصل برداشت اواسط ش

 (یابدمی

  روز 51تا  41برداشت مدت زمان 

  عملکرد 
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  2حدود : هکتار(  2/1ساعت )در زمینی به مساحت  3-4با برداشت 

 کیلو ترنجبین 

  :نفر 6-1نیروی کارگری مورد نیاز در هکتار 

 :عملکرد تولید ترنجبین در هکتار 

 :روش اول

  کیلوگرم 2=  11-14ساعت هکتار، برداشت  2/1هر 

  = روز، یک روز در میان 41مدت زمان برداشت 

 2/1  *5  *21  =211 کیلوگرم در هکتار 

 روش دوم:

  = 11گرم )متوسط  1-21میزان ترنجبین تولیدی هر بوته 

 گرم(

  11111-31111هکتار )غیر زراعی( =  یکتراکم بوته در 

 (21111)متوسط 

 11  *21111  =211 کتارکیلوگرم در ه 

 عملکرد اقتصادی در هکتار 

  = کیلوگرم 211عملکرد در هکتار 

  = تومان 61111قیمت هر کیلو 

  = نفر/روز 1نیروی کارگری 

  = تومان 31111هزینه کارگری روزانه 

  = روز 21تعداد روز برداشت محصول 

  = 4111111تومان =  31111روز *  21نفر *  1هزینه ها 

 تومان

  = تومان 12111111تومان =  61111کیلو *  211درآمد 

  = تومان 7211111=  4111111 – 12111111سود ناخالص 

 

 

 (Poophilus nebulosusزنجرک با نام علمی ) مولد آنحشره . تشکیل ترنجبین و 12شکل 
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 ترنجبین. برداشت 13شکل 

 

 

 . ترنجبین به عنوان داروی مفید در طب سنتی41شکل 

 عرق خارشتر: -2-5-9

به منظور استحصال عرق خارشتر، در فصل پاییز اقدام به برداشت کل 

اندام هوایی گیاه می کنند. این کار در مکان هایی صورت می گیرد که 

با گیاه همزیست نباشد )به منظور حفظ زیستگاه حشره مولد ترنجبین 

لیتر عرق  41حشره(. عرق از کل اندام گیاه حاصل می شود. برای حصول 

 کیلوگرم اندام هوایی نیاز است. 6-11ه خارشتر ب

در حال حاضر  عرق خارشتر 

به قیمت  7-1لیتری 

به دست مصرف  هزار تومان 

کننده می  رسد.

 

 : عرق گیری از گیاه خارشتر15شکل 
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 توسعه زنجیره ارزش
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 :محصوالت و کاربردها -9-8

مستقیم بطور حاصل از آن هم  تولیداتگیاه خارشتر از گیاهانی است که 

دام و طیور  ، زنبورداری ودارویی ،غذاییدر صنایع هم غیر مستقیم، و 

د. از مهمترین محصوالتی که نیاز به تجهیزات نگیر میمورد استفاده قرار 

، اندام هوایی خارشتر نیستبرداری از آن خاصی برای استحصال و بهره

کاربرد . از موارد شوداستفاده  در تولید خوراک دامتواند میاست که 

های آن توسط زنبورداران جهت ، استفاده از گلگیاه خارشترغیر مستقیم 

در طب سنتی نیز از پیکره پرورش زنبور عسل و تولید عسل خارشتر است. 

نظور درمان های و اندام رویشی، مان تولیدی و سایر اجزای خارشتر به م

مستقیم حاصل از کشت و زرع گیاه تولیدات شود. طبیعی استفاده می

 به تصویر کشید. 1توان در قالب نمودار خارشتر را می

 

 

 

 

 . محصوالت گیاه خارشتر1نمودار

خوراک دام نه به صورت موارد استفاده پیکره رویشی خارشتر در صنعت 

در بسیاری از نقاطی که این گیاه  صنعتی بلکه در قالب چراهای سنتی

-دلیل خودرو بودن، مورد استفاده قرار میکند، بهبصورت خودرو رشد می

 گیرد.

-بطور کلی موارد استفاده محصوالت خارشتر هنوز به صورت صنعتی و در حجم

های بزرگ و البته بصورت مداوم و پایدار در هیچ صنعت یا کسب و کاری 

های های بزرگ توسعه، اتصال حلقهیکی از چالشمورد استفاده نیست و 

 است. این گیاهسیستم ارزش 

 گیاه خارشتر محصوالت

 پیکره رویش ی گل   ترنجبین
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 و کارها شده تولیدات خارشتر در کسب. موارد کاربرد شناخته 2نمودار 

 :سیستم ارزش خارشتر -9-2

سیستم ارزش
14

با  . در حال حاضر،شودهای مختلفی تشکیل میصنایع از حلقه 

و محصوالت قابل  خارشترهای کاربردی بسیاری از جنبهتوجه به اینکه 

از آن نامشخص است، سیستم ارزش این محصول از پیچیدگی  بهره برداری

در توسعه علمی این  گذاریزیادی برخوردار نیست. در صورتی که سرمایه

محصول در قالب رویکرد سیستم تامین
15

توان به توسعه و شکل بگیرد، می 

صنعتی شدن خارشتر و تقویت زنجیره ارزش
16

یستم ارزش در آینده و س 

 امیدوار بود.

 

 . سیستم ارزش خارشتر3مودار ن

 

 :زنجیره ارزش تولید خارشتر -9-9

در این است که سیستم ارزش بطور کل تفاوت سیستم ارزش و زنجیره ارزش 

شود که در های سیستمی تشکیل میهای ارکان حاکمیتی و از حلقهاز دغدغه

                                                           
14 Value System 
15 Supply System 
16 Value Chain 

 موارد کاربرد تولیدات خارشتر

(شتر، بز و گوسفند)تولید عرق و اسانس، تعلیف دام : پیکره رویشی   

، طب سنتی (تغذیه زنبور عسل)صنعت زنبورداری : گل  گیاه  

...(درمان یرقان و درد دل  و)طب سنتی : ترنجبین  

...(بهبود رماتیسم و)طب سنتی : روغن برگ  

(نگهدارنده طبیعی)صنایع غذایی : عصاره  

تولید 

 نهاده

)بذر، 

 ریزوم(

کاشت/ 

داشت/ 

 برداشت

)روش 

 سنتی(

 تولید اندام

)تعلیف دام، 

عرق خارشتر، 

 روغن اسانسی(

 تولید ترنجبین

)استفاده در 

غذایی و صنایع 

 دارویی(
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ها نوع خاصی از زنجیره ارزش مختص به همان حلقه هر کدام از این حلقه

های آن بطور عمده از وجود دارد، در حالی که زنجیره ارزش و چالش

داری مورد بحث و بررسی گاههای بخش خصوصی است که در سیستم بندغدغه

های ساختاری که بین سیستم ارزش و گیرد. با توجه به تفاوتقرار می

های یک سیستم ارزش دارای زنجیره ارزش وجود دارد، هر یک از حلقه

زنجیره ارزشی مختص به خود است. با توجه به عدم توسعه یافتگی تولید 

موجود در سیستم ارزش  گیاهان دارویی، در حال حاضر، بزرگترین دغدغه

توسعه کشت از طریق فعال کردن خارشتر، توسعه کشت آن و الگویی جهت 

های غیردولتی است. بدین ترتیب با مطالعات انجام شده و گفتگوهایی بخش

که با فعاالن تولید و مصرف خارشتر صورت گرفته، زنجیره ارزش تولید 

 است.  شدهمشخص  3این گیاه را به شرح نمودار 

ساله  11با میانگین  در یک هکتار زراعی حلقه تولید خارشتر. زنجیره ارزش 3نمودار 

 دوره زندگی گیاه

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه حاشیه سود: 5جدول 

 مبلغ )لایر( شرح ردیف

8 
 درآمد

تن علوفه در طول  41بر مبنای عملکرد 

 سال 11مدت 
211.111.111 

سود  خالص تولید ترنجبین به قمت 

 211عملکرد  لایر در هر کیلو و 611.111

 ساله 1کیلو در هر سال و بازدهی 

1.211.111.111 

 1.411.111.111 جمع کل درآمدها

 576.256.111 (6)نقل از جدول  های تولیدشود: هزینهکسر می 2

 123.744.111 ساله 11 حاشیه سود

 

 

 

 

 

 

 حاشیه سود

ساله 81   

129274421

11 

آهکی در نواحی  آب و خاصیت خاکهای  m3  3زمین زراعی )با حداقل  ها:زیرساخت

 گرم  و خشک( 

  میلیون لایر 61ساله  81میلیون لایر در هر هکتار:  6ارزش اجاره: 

 نیروی انسانی مدیریتی و اداری  منابع انسانی:

میلیون  21نفر با هزینه حقوق ماهیانه  2/1ارزش منابع انسانی: بطور متوسط 

 میلیون لایر 411ساله  81ماه؛ لایر در 

دانش زراعی در صورتی که با ریزوم توسعه داده شود، نیاز تکنولوژی: 

آنچنانی ندارد ولی در حوزه ابزارها نیاز به توسعه تکنولوژی ابزارهای 

 شت دارد.کاشت، داشت و بردا

 میلیون لایر 11ساله:  81طول مدت میلیون لایر(:  1ارزش تکنولوژی: دانش فنی )

های منابع پشتیبان تامینی شامل امور حمل و نقل و اداری و هزینهتامین: 

 ستادی است که بطور متوسط و برای هر هکتار

ری و بذرکار و خرمنکوب و آبیا تجهیزات اجاره ارزش تامین منابع پشتیبان:

 میلیون لایر 211ساله :  81: (لایر میلیون 21) حمل و نقل و ... سالیانه

تدارکات 

 ورودی

نهاده 

تکثیری 

)ریزوم یا 

بذر(: 

ری1.111.111

 ال

آب: 

1.611.111 

 لایر

عملیات 

 تولید

نیروی 

انسانی: 

511.111.11

1  

هزینه های 

 داشت: 

11.111.111 

 لایر

 

تدارکات 

 خروجی

 بسته بندی:

1.111.111 

 لایر

 انبارش: 

2.111.111 

 لایر

 

بازاریابی و 

 فروش

 5.111قیمت: 

 kgلایر/

 تن 41سال  11

علوفه خشک: 

میلیون لایر+  211

1.211.111.111 

لایر فروش 

 ترنجبین 

+ 

 

 خدمات

تولید -

 پایدار

)اتصال با 

 صنایع(

تولید -

سالم و 

ارگانیک 

)قانونگذار

 ی(
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 12.374.111 سود ساالنه

 

 :(BEPمحاسبه نقطه سربسر فروش ) -9-4

 نقطه سر به سر. محاسبه 6جدول 

واحد  عنوان

 شمارش

 مقدار عددی 

   هزینه های ثابت:

 61 میلیون لایر تکنولوژی

 11 میلیون لایر زیرساخت

 211 میلیون لایر تامین

 341 میلیون لایر (Fجمع هزینه های ثابت )

   های متغیر:هزینه

 6/2 میلیون لایر تدارکات ورودی

 511 میلیون لایر عملیات تولید

 11 میلیون لایر تدارکات خروجی

 6/531 میلیون لایر (Vهای متغیر )جمع هزینه

  میلیون لایر فروش و درآمد

درصد  14قیمت واحد علوفه )ضریب وزنی: 

141/21) 

 14/1*1115/1= 1117/1 میلیون لایر

 41.111 کیلوگرم عملکرد کل 

 21 میلیون لایر فروش علوفه )با تعیین ضریب وزنی(

درصد  16واحد ترنجبین )ضریب وزنی:  قیمت

141/121) 

 16/1*6/1=516/1 میلیون لایر

 2.111 کیلوگرم عملکرد

 1132 میلیون لایر فروش ترنجبین )با تعیین ضریب وزنی(

 1.151 میلیون لایر (Pکل فروش )

 5/64 کیلوگرم (Q) تولید کل نقطه سربسر

 14/1نقطه سربسر برای علوفه )با ضریب 

 (ترنجبین 16/1علوفه و 

 کیلوگرم علوفه 9 

 کیلوگرم ترنجبین 55

 

هایی که این گیاه هم از نظر اکولوژیکی و هم از با توجه به قابلیت

ای برای آن ترسیم شود که نه نظر اقتصادی دارد، باید الگوی توسعه

ف نماید، بلکه باعث ی و حاکمیتی را در کمترین حد مصرتنها منابع دولت

رونق اقتصادی و افزایش تقاضا و ترویج کشت آن در مناطق مستعد  ایجاد

 .شودتوسط بخش خصوصی و غیردولتی 

با توجه به موارد مطروحه، در انتهای مباحث تالش خواهد شد الگوهای 

توسعه کشت مناسب در راستای تقویت حلقه بازاریابی و فروش این محصول 

اتصال حلقه های پیشین و پسین سیستم ارزش  نیزدر زنجیره ارزش و 

 .شودپیشنهاد 
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 وضعیت حلقه های سیستم ارزش -9-5

 :تولید نهاده -9-5-8

های موجود در راه توسعه های تکثیری به عنوان یکی از چالشتولید نهاده

انجام های بررسی به انکشت خارشتر در سیستم ارزش این گیاه است. ب

و البته با  باشدمیو ریزوم امکانپذیر توسعه کشت از طریق بذر  شده،

عنایت به هزینه بسیار کمی که توسعه کشت از طریق ریزوم دارد، 

پیشنهاد تولید و تامین نهاده تکثیری از طریق ریزوم حداقل در حال 

تولید الزم به ذکر است که حاضر نسبت به روش کشت بذری اولویت دارد. 

 .در شرکت پیوند خاوران خراسان جنوبی صورت پذیرفته است بذر پلیت شده

 مزارع جهت توسعه کشت توجه به این که برداشت ریزوم از از طرفی با

بطور متوسط را درپی خواهد داشت، هایی تاندارد این گیاه هزینهاس

لایر برای هر  2.511.111های جانبی آن عدد تقریبی هزینه برداشت و هزینه

 21 یفرد یو رو متریسانت 41 یفردفاصله کاشت بین اندارد هکتار با است

 شود. متر، توصیه مییسانت

 :کاشت/ داشت/ برداشت -9-5-2

های زمین ، این گیاه درخارشتر قانع و مقاوم بودن گیاهبه با توجه 

و پایین  چندساله بودن گیاه با توجه به کشت است و نیز قابلفقیر 

های تولید این گیاه مربوط به ، عمده هزینهآننگهداری  هایهزینه بودن

گیاه تولید  فرآیندنیاز  های موردبرداشت آن است. جدول زیر هزینه

 نشان می دهد.خارشتر را 
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 های تولید خارشتر در یک هکتار زراعی. هزینه7جدول

بخش 

 تولیدی
 توضیحات هزینه )لایر( هافعالیت

 کاشت

تامین 

 نهاده

پلت بذر 

 شده
4.511.111 - 

 1.111.111 ریزوم

با توجه به روش تکثیر، در حال حاضر 

کیلو  11و هر هکتار  کم هزینه است

 لایر 111.111با هزینه هر کیلو 

ماده سازی زمین آ

 ()تسطیح، زیرشکن و ...
 تسطیح، زیرشکن استبیشتر شامل  7.111.111

 - 311.111 کاشت با بذرکار

نیروی انسانی مستقیم 

 )نفر/روز(
4.111.111 

 5نیروی درگیر در کاشت محصول حداقل 

 نفر

 12.311.111 )بذر( جمع هزینه های بخش کاشت

هزینه کاشت باید بر مبنای میزان 

ساله سرشکن شود و  11 بازدهیدوره 

با توجه به بازدهی مناسب فعلی 

ریزوم نسبت به بذر، قیمت آن درنظر 

 گرفته شده است

 

بخش 

 تولیدی
 توضیحات هزینه )لایر( هافعالیت

 داشت

 1.611.111 آبیاری

بطور کل دو بار آبیاری در مرحله کشت 

نیاز دارد. با توجه به مناطق رویش، 

 هزینه آبیار با تانکر محاسبه شده است

 - کود و سم
تحقیقات مشخصی در این زمینه وجود 

 ندارد

 " - وجین و حراست

 " - نیروی انسانی

 11.111.111 زنی ساالنهدیسک 

جهت افزایش عملکرد و کود دهی نیاز 

است ساالنه یک مرحله دیسک زنی انجام 

 2سال و هزینه هر بار  9به مدت شود. 

 میلیون لایر

 " - آالتماشین

  19.611.111 جمع هزینه های بخش داشت

 

بخش 

 تولیدی

فعال

 هایت
 توضیحات هزینه )لایر( محصول

 برداشت

لواز

 م

سته ب

 بندی

(kg) 

 1.111.111 اندام خارشتر

گرفتن  رهزینه بسته بندی با درنظ

هزینه بسته بندی عمده هر 

 4لایر با فرض بازدهی  51کیلوگرم 

 ساله 11در هکتار و بازدهی تن 

 911.111 گل خارشتر

 11گلدهی بسیار کم )کمتر از 

کیلو در هکتار( با بسته بندی 

گرم   111لایر در به ازای هر  3.111

 سال گلدهی 11با 

 21.111.111 ترنجبین

 1در مناطق بسیار خاص  )کمتر از 

کیلو در هکتار بطور متوسط( با 

لایر در هر نیم  7.111بسته بندی 

 سال گلدهی 11کیلوگرم با 

نیرو

ی 

انسا

 نی

 5اندام خارشتر )

 نفر/روز(
4.141.111 

لایر برای  111.111دستمزد هر نفر 

 لایر 961.111سال عدد  11مدت 

 12گل خارشتر )

 نفر/روز(
11.616.111 " 
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)نفر

/روز

) 

 1611ترنجبین )

 نفر/روز(

411.111.11

1 

روز مدت برداشت در هر سال و  21

هزار  311 اردنفر نیازد 1هر روز 

 لایر

حمل 

 و

نقل 

و 

انبا

 رش

 2.111.111 اندام خارشتر

با توجه به حجم و مورد مصرف که 

عمدتا در صنایع دامی است محاسبه 

 شده

با توجه به حجم بسیار کم این دو  - گل خارشتر

هم در حال  یمحصول، هزینه های

حاضر برای آن در نظر گرفته نشده 

 است.

 - ترنجبین

 جمع هزینه های بخش برداشت
535.356.11

1 
 

 

 ساله 11. جمع کل هزینه های تولید یک هکتار با دوره بازگشت 1 جدول

بخش 

 تولید

 درصد از کل  هزینه های بخش

5/2 12.311.111 کاشت  

5/3 19.611.111 داشت  

 94 535.356.111 برداشت

 111 567.256.111 جمع

 

بیشترین هزینه در مرحله تولید خارشتر مربوط به بخش برداشت  یبطور کل

 5/2و  5/3به ترتیب با  کاشتو  داشتهای درصد و بعد از آن بخش 94با 

توان نتیجه گرفت بیشترین مشکل های بعدی هستند.  پس میدرصد در رتبه

در حلقه تولید در حال حاضر مربوط به بخش برداشت است که با توجه به 

و زحمت زیاد برداشت دستی که عمدتا در قالب دستمزد است،  یبر هزینه

نیاز به توجه ویژه در مکانیزه سازی فرایند برداشت جهت افزایش بهره 

 سازد.وری را ضروری می

 عملکرد در هکتار

در هر سال وجود دارد.  ربا دور وخارشتر با مو گیاه برداشتامکان 

متر سانتی 41ها فاصله بین ردیف آن در صورتی کهده ساله عملکرد متوسط 

 4/1با نسبت تبدیل تن علوفه خشک  4 متر باشد،سانتی 21و روی ردیف 

 سپس نسبتو  ینگهدار یهدر محل آفتاب سا یستیبایپس از برش مکه  است

گرم  151 یامشت  یکمتر مکعب  یکهر در  اقدام گردد.آن کردن  یلوبه س

 کهیو زمانشود به آن افزوده می علوفه یجهت خوش خوراک یددارنمک 

مالس  یلوک 11 متر آن،یسانت 21هر به گردد، یهم تلمبار م یعلوفه رو

 یلوک 2علوفه خارشتر معادل  یلوک یکهر صورت  ینشود که در امیاضافه 

 .ارزش دارد ییتر به لحاظ مواد غذا یونجه

 :های پس از برداشتفراوری -9-5-9

-گیاه خارشتر و محصوالتی که از آن بدست می با توجه به موارد کاربرد

توان در قالب دو حلقه پیش فراوری های پس از برداشت را میآید، فراوری

و فراوری جدا نمود. پیش فراوری گیاه خارشتر و ترنجبین که محصول 
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ضدعفونی،  مشترک خارشتر و حشره زنجرک است در قالب انبارداری،

بندی جهت استفاده در دو نوع بازار بستهبندی و بوجاری، خردکنی و دسته

گیرد. بطور کل با توجه به کاربرد در صنایع قرار می صنعتی و مصرفی

-های پس از برداشت را میدوگانه داروسازی و خوراک دام و طیور، فراوری

 توان در دو قالب فراوری اولیه و ثانویه تقسیم نمود.

 اولیه فراوری -9-5-9-8

خارشتر و محصوالت خام حاصل از آن، از مرحله پس از  فراوری اولیه گیاه

شود تا زمانی که بدون هیچ تغییری برداشت که محصول از مزرعه خارج می

-در کیفیت فیزیکی محصول در بسته بندی جهت فروش در بازار قرار می

 گیرد:رد زیر قرار میابه ترتیب در قالب مو ،گیرد

 خارشتر . مراحل فراوری اولیه محصوالت9 جدول

 مراحل فراوری اولیه
 ردیف محصول

 1مرحله  2مرحله  3مرحله  )نوع بازار( 4مرحله 

 انبارش (B2Cمصرفی یا خوراک دام )
بسته 

 خردکردن بندی
اندام 

 هوایی
1 

 --- ---- (B2Bصنعتی یا )گیریکارگاه عرق 

 -(B2Bصنعتی یا تولید دارو )

 استفاده در طب سنتی

بسته 

 بندی

دسته 

 بندی

شستشو و ضد 

 عفونی
 2 ریشه

صنعتی یا تولید عسل، تولید دارو )

B2B)- استفاده در طب سنتی 
 

بسته 

 بندی
 3 گل دسته بندی

 -(B2Bصنعتی یا تولید دارو )

 استفاده در طب سنتی

بسته 

 بندی

دسته 

 بندی
 4 ترنجبین ضدعفونی

 

ترین هدف در اتصال حلقه تولید به بخش تولید خوراک دام در دسترس

. در ادامه با بررسی اقتصادی استبازار و توسعه زنجیره در کوتاه مدت 

و ارزش افزوده امی، امکانپذیری تولید نقش گیاه خارشتر در صنایع د

 .شدایجادی در این بخش بررسی خواهد 

 فراوری ثانویه -9-5-9-2

فراوری ثانویه خارشتر با توجه به خواصی که از آن در طب سنتی در 

سنگ کلیه شناخته شده، شامل تولید عرق خارشتر با  و بهبودپیشگیری 

های اسانسی از آن برای استفاده از پیکره رویشی آن و تولید روغن

رولوژی بوده است. هزینه تولید ودرمان بیماری های خاص در دستگاه ا

خارشتر در حال حاضر با توجه کم قیمت بودن تهیه خارشتر  هعصارعرق و 

 رقیات و اسانس، بسیار پایین است.برای فعاالن تولید ع
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 . محصوالت حاصل از فراوری ثانویه خارشتر11جدول 

 نام محصول ردیف
نوع 

 تولید
 قیمت واحد مورد مصرف

8 
عرق 

 خارشتر
 صنعتی

درمان سنگ کلیه و بیماری 

 مجاری ادراری

لایر در هر  61.111

 لیتر

2 
روغن 

 اسانسی
 صنعتی

درمان بواسیر و بیماریهای 

 دستگاه گوارش
-----*** 

 

های اسانسی آن با توجه به حجم کم تولید و مورد مصرف آن که روغن***

توان قیمت بیشتر در طب سنتی است، ثابت و در یک بازه مشخص نیست و نمی

-مبنای حجم عرضه و تقاضا مشخص میثابتی برای آن در نظر گرفت )بر 

های اسانسی آن توسعه پیدا کند، د(. در صورتی که میزان تولید عرقشو

های یت خواهد یافت. توسعه تولید روغنقیمت گذاری در این مورد موضوع

اسانسی هم میسر نخواهد بود مگر اینکه موسسات تحقیقاتی همانند 

های وابسته و دیگر سازمانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

و  ساییبتوانند کاربردها و تاثیرات آن را در صنایع پایین دستی شنا

 .کنندمطرح 

 :جایگزینی خارشتر و یونجه -9-6

 یاهیاز نقاط جهان نشان داده است که خارشتر گ یپژوهش ها در بعض

توان  ی،بودن توقع آب یینکه ضمن پا استعلوفه  یدتول جهت مناسب

براي دام  ییمحدود کننده غذا یباتداشته و عاري از ترک یمناسب یديتول

-منبع علوفه یک عنوانبه  یاهگ ینباشد. البته الزم به ذکر است که ایم

ها قرار گرفته و دامداران با از مراتع مورد چراي دام یاريدر بساي 

به عنوان  یاهگ یناز نقاط کشور، که ا یاري. در بسدارند ییآن آشنا

دام  یهعلف هرز مزارع وجود دارد، جمع آوري و استفاده از آن در تغذ

 .مرسوم بوده است یمکوچک از قد

خارشتر به عنوان  یاهگ ییهاي انجام شده در مورد ارزش غذایشآزما

توان از نظر یم یرا به طورکل یاهگ یناز آن است که ا یخوراك دام، حاک

 یمیاییش یبنمود. اطالعات مربوط به ترک یسهبا علوفه متوسط مقا یفیتک

از آن  یحاک یاهو مواد مغذي آن در مراحل مختلف نمونه برداري از گ

باالتر  یزقابل توجه بوده و فسفر آن ن ینپروتئ یزاناز نظر ماست که 

 یزنخام  یافو ال یدرصد ماده آل یزاننظر م. از باشدیم یونجهاز 

 ین( بوده و بنا بر ایونجه یژه)به واي هاي علوفهخوراك یرمشابه سا

 نسبتا قابل توجه باشد. یزهضم آن ن یترود قابلیانتظار م

با توجه به استفاده خارشتر در تعلیف دام و البته استفاده جنبی در 

توان به توسعه دو صنعت دامداری و صنعت زنبورداری و تولید عسل، می

-ر، بز و گوسفند و بهرههایی مثل شتجایگزینی با یونجه در خوراک دام

وری بیشتر مخصوصا در شرایط فعلی کشور امیدوار بود. بدین منظور باید 
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هزینه فرصت
17

جایگزینی خارشتر به عنوان علوفه دام و به عنوان  

 .نمودجایگزین یونجه را محاسبه 

 :نیاز آبی -9-7

که در صورت کاهش میزان آب مورد  خواهیونجه گیاهی است آب یبطورکل

یابد. برای بررسی میزان نیاز آبی نیاز، عملکرد آن به شدت کاهش می

و با بررسی دو استان استفاده شده  NETWATهای سامانه یونجه از داده

اصفهان و آذربایجان که یکی کوهستانی و سرد و دیگری تقریبا نیمه خشک 

متر برای اردستان و میلی 194دد استفاده شد. ع ،ای هستندو کوهپایه

متر برای دشت جلفا در استان میلی 711نطنز در استان اصفهان و 

آذربایجان شرقی برای هر هکتار، نشان از میزان باالی نیاز آبی یونجه 

 دارد.

 و خارشتر در هر هکتار . نیاز آبی یونجه11جدول 

 خارشتر )میلیمتر( یونجه )میلیمتر(

نواحی گرم و 

 خشک

نواحی سرد و 

 خشک

نواحی گرم 

 وخشک

نواحی گرم و نیمه 

 خشک

134 711 311 111 

 

گونه که در جدول فوق هم قابل مشاهده است در نواحی گرم و خشک که همان

اقلیم مشترک دو گیاه یونجه خارشتر است، نیاز آبی خارشتر تقریبا یک 

، میزان بارندگی خارشترهای عمیق با توجه به ریشه .سوم یونجه است

 خواهد بود.آن متر هم پاسخگوی رشد میلی 111از سالیانه کمتر 

 :هزینه تولید -9-1

هایی با توجه به شرایط اقلیمی موردنیاز برای تولید یونجه و محدودیت

های مستقیم ور وجود دارد، هزینهدر کش اقلیمی و خاکنظر منابع  که از

چه در کاشت خارشتر یونجه نسبت به آنهایی که بابت تولید و هزینه فرصت

های اقتصادی و از نظر هزینه است. بنابراینبسیار بیشتر  ،شودتحمیل می

 در شرایط فعلی کشور توصیه نمود. توان کاشت خارشتر راحسابداری می

 یونجه در برابر خارشتر )هر هکتار( و عملکرد تولید . هزینه12جدول 

 )میلیون لایر(خارشتر  یونجه )میلیون لایر(

 داشت کاشت 
برداش

 ت

عملکرد 

ساالنه 

(kg) 

قیمت 

 واحد
 )لایر(

 داشت کاشت
برداش

 ت

عملکر

د 

ساالنه 

(kg) 

قیمت 

واحد 

 )لایر(

 * * * 5711 
11.11

1 
5 6/1 6/19 4.111 

5.11

1 

جمع 

 هزینه ها
59/44 211/26 

 درآمد 

 کل دوره 

 5)بازدهی متوسط   313.511.111

 ساله(

 11)بازدهی متوسط   35.111.111

 ساله(

                                                           
17 Cost-Benefit 
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 سود خالص

 کل
11.111.111 29.616.411 

نقطه 

سربسر  

 )لایر(

7123 3744 

https://ijas.ut.ac.ir/article_51745_64941a21c55157ab1b9661117a2116a2.pdf 

   

لایر را  11.111تقریبا عدد  97***متوسط قیمت یونجه خشک پرس شده در سال 

دهد که در مقایسه با خارشتر که در بازار نشان میبه ازای هر کیلوگرم 

خوراک دام هیچ شناختی از آن وجود نداشته و هیچ رغبتی در صنایع دام 

آن با یونجه وجود ندارد، بسیار  یوطیور برای استفاده یا جایگزین

با تقسیم میزان هزینه بر عملکرد خارشتر، حداقل قیمتی باالست. البته 

لایر در  3744که در نقطه سربسر قرارگیرد و بدون سود اقتصادی باشد، عدد 

در برابر قیمت  که دهدازای هر کیلوگرم علوفه خشک خارشتر را نشان می

( لایر، قیمت تمام شده کمتر از نصف 7123ر )تمام شده یونجه در نقطه سربس

این مساله از یک منظر به نفع کشاورزانی است که در زمینه را دارد.  

کشت یونجه فعال هستند، اما از طرفی به دلیل بحران خشکسالی در 

ها شده است. از سویی دیگر، قیمت باالی یونجه و سالیان اخیر به ضرر آن

ای برای صنایع خوراک دام ن پتانسیل بالقوهقیمت پایین خارشتر به عنوا

و طیور است و در صورتی تبدیل به یک ظرفیت بالفعل خواهد شد که توان، 

تمایل و دسترسی تولیدکنندکان خوراک دام و فعاالن پرورش دهنده دام 

 شتر و بز و گوسفند افزایش یابد.های گوشتی همچون 

 :مزیت های نسبی -9-3

خارشتر نسبت به یونجه برای استفاده در خوراک دام و های بطور کل مزیت

 توان به شرح جدول زیر بیان نمود:طیور را می

 های خارشتر نسبت به یونجه. مزیت13جدول 

 مزیت خارشتر نسبت به یونجه ردیف

8 
میزان نیاز آبی حداقل یک سوم نسبت به یونجه و قابل کشت و توسعه در 

 شدن مناطق کم آب و رو به بیابانی

2 
هزینه کاشت و نگهداری بسیار کمتر از یونجه با توجه به هزینه های 

 کمتر در مرحله کاشت و داشت

9 
قابلیت ماندگاری بیشتر نسبت به یونجه با توجه به ساختار گیاهی 

 خارشتر

4 
چند وجهی بودن خواص خارشتر جهت استفاده در صنایع دامی، تولید عسل و 

 طب سنتی

5 
یونجه دارای خاصیت تثبیت نیتروژن است ولی یونجه قابلیت کاشت همانند 

 در مناطق خشک را ندارد.

 (یباد یشخاک و مقابله با فرسا یت)تثب یکیاکولوژ یکاربردها 6

 

هر دو گیاه یونجه و خارشتر جهت تثبیت خاک و تولید ازت در مزارع 

تولید خارشتر های ن که هزینهآکشاورزی مفید هستند، اما با توجه به 

-صرف منابع آبی و هم از نظر هزینهدر برابر یونجه هم از نظر میزان م

با توجه به شرایط فعلی کشور که درگیر بحران  .های ریالی کمتر است

https://ijas.ut.ac.ir/article_51745_64940a20c55157ab1b9660107a2016a2.pdf
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خشکسالی است، توصیه به کشت خارشتر و جایگزینی آن در بسیاری از 

 شود.مزارع کشور در مناطق گرم و خشک مواجه با خشکسالی توصیه می

 :تاثیر در صنعت دامپروری -9-81

دامپروری از صنایع مهم و اساسی در اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی است. 

پرورش شتر، گوسفند، گاو و بز به عنوان عمده تولیدات گوشت قرمز کشور 

در سالیان اخیر به دلیل گرانی و عدم دسترسی مناسب فعاالن این بخش به 

مشکالت فراوانی شده است. با توجه به  مواد اولیه خوراک دام دچار

هزینه تمام شده تولید و محاسبه نقطه سربسر خارشتر نسبت به یونجه و 

خواصی که از آن اثبات شده است، در صورتی که بتوان آن را در خوراک 

توان به دام به عنوان جایگزین یا حتی به عنوان مکمل قرار داد، می

از جمله لبنیات و گوشت امید ی دامی هاکاهش هزینه تمام شده فراورده

به . الزم کرددامداری کشور را نیز فراهم و رفاه اقتصادی در بخش  داشت

بندی بره ها با علوفه حاصل از خارشتر ذکر است که در حال حاضر پروار

 و تفاله چغندر قند در شرکت پیوند خاوران در حال انجام است.

تاثیر استفاده خارشتر در جیره تر بدین منظور و برای بررسی دقیق

، میزان نیاز غذایی شتر را با در نظر گرفتن خارشتر به غذایی دام

عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده جیره غذایی و تاثیر آن بر قیمت تمام 

آورده شده  11در جدول رداری و لبنیات، شده و رفاه اقتصادی صنعت شت

 .است

 خارشتر در جیره غذایی شتر قتصادی استفاده ازا. ارزش 14جدول 

نام حیوان: 

 شتر

 511میانگین وزن )بالغ(: 

 کیلوگرم

 12مقدار جیره مصرفی روزانه: 

 لوگرم علوفه خشکیک

 

 . هزینه جایگزینی خارشتر و یونجه در جیره غذایی روزانه و ساالنه شتر15 جدول

 هزینه جیره مصرفی با مقایسه خارشتر و یونجه در جیره غذایی

مورد  محصول

 استفاده

قیمت واحد 

 )لایر(

جیره مصرفی 

(kg) 

هزینه 

روزانه 

 )لایر(

هزینه 

 365ساالنه)لایر( )

 روز(

 41.111.111 132.111 12 11.111 یونجه

 21.361.111 61.111 12 *5.111 خارشتر

 

زمانی  درصد 44ا هزینه استفاده از خارشتر در جیره غذایی شتر تقریب

جیره غذایی  ،البته باید در نظر داشتاستفاده شود. است که از یونجه 

شود. شتر یا بطور کل حیوانات تنها از یونچه یا خارشتر تشکیل نمی

مواردی مثل کاه و کنسانتره و آب و ... مورد استفاده شترداران 

لحاظ نشده است. علت  9ات جدول صا در روش صنعتی است که در محاسبمخصو

از نی مصرف دیگر مواد در دو روش استفاده هم مفروض قرار دادن یکسا

 یونجه یا خارشتر است.
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 :الگوهای توسعه کشت پیشنهادی -9-88

با توجه به این که استفاده خارشتر در جیره غذایی حیواناتی مثل شتر 

منجر تواند به کاهش هزینه تمام شده تولید محصوالت این دو دام و بز می

و با عنایت به این که الگوی استفاده جیره غذایی در گاو و  شود

تواند تقریبا همانند الگوی غذایی شتر و بز باشد، تقویت گوسفند هم می

ساختارهایی که در تولید خوراک دام و طیور فعالیت دارند و ترغیب آن 

تواند به ها به استفاده از این گیاه پر ارزش در ساخت خوراک دام، می

 موتور محرک توسعه کشت و تولید خارشتر باشد.  عنوان

 :شودبدین ترتیب، الگوهای ذیل جهت توسعه پیشنهاد می

خوراک دام با کشاورزان و در ازای آن هدایت حمایت قراردادی تولید  -

 های حاکمیتی به سمت این فعاالن.

جهت بهره  نیهندگان صنعتی شتر در مناطق بیاباحمایت از پرورش د -

در قالب قراردادهای بلندمدت جهت مبارزه با این مناطق برداری از 

 بیابان زایی و توسعه کشت.

درگیر نمودن مجتمع های کشت و صنعت بزرگ کشور که در صنعت دامپروری  -

هم فعال هستند در تولید خارشتر و استفاده آن به تناوب در جیره 

 غذایی گاو و گوسفندها به جای یونجه. 

جهت توسعه صنعت زنبور داری از طریق حمایت از زنبورداران صنعتی  -

توسعه کشت قراردادی در مناطق در معرض بیابانی شدن و اجازه بهره 

فعان پایین دست برداری و فروش کاه یا محصوالت دیگر خارشتر به ذین

 .توسط این فعاالن
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