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مقدمه
شـروع قـرن بیسـت ویکم بـا کمبـود جهانـی منابـع آب، آلودگی هـای محیطـی و 
افزایـش شـوری آب و خـاک همراه بـوده اسـت )Shabala & Munns, 2017(. شـوری 
منابـع آب و خـاک یکـی از اساسـی ترین مشـکالت کشـاورزی مخصوصـاً در مناطـق 
خشـک و نیمه خشـک اسـت. سـطح اراضی شـور در جهان حـدود یک میلیـارد هکتار 
تخمیـن زده می شـود. شـوری عامـل کاهـش 20 درصـدی محصـوالت کشـاورزی در 
جهان اسـت )Ramadoss et al., 2013(. سـاالنه 1/۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی 
 .)Shabala & Munns, 2017( به دلیـل شـوری باال باروری خود را از دسـت می دهنـد
بـا ادامـه ایـن رونـد پیش بینی می شـود تا اواسـط قرن بیسـت ویکم حـدود ۵0 درصد 
از اراضی کشـاورزی جهان از بین بروند. خسـارت اقتصادی شـوری در بخش کشاورزی 
سـاالنه حدود 12  میلیارد دالر تخمین زده شـده اسـت )Debez et al., 2010(. پدیده 
روبه گسـترش تغییـر اقلیـم بـه همراه شورشـدن منابـع آب و خـاک و رشـد روزافزون 
جمعیـت کره زمیـن و همچنین کاهش سـطح زمین های کشـاورزی و کاهـش نزوالت 
جـوی و دسترسـی بـه منابع آب شـیرین لـزوم اسـتفاده  از منابع آبی و خاکی شـور در 
تولیـد غـذا و کمـک به امنیـت غذایی بشـر را دوچنـدان می کند. به طور کلـی افزایش 
جمعیـت جهـان و کاهـش سـطح زمین هـای قابل بهـره وری در کشـاورزی از عوامـل 

.)Singh, 2017( مهـم و تأثیرگـذار در مبحث کشـاورزی پایدار هسـتند
ایـران از لحـاظ جغرافیایـی در منطقـه خشـک و نیمه خشـک قـرار گرفته اسـت و 
تخمیـن زده می شـود که مسـاحت زمین های شـور در ایران حـدود 24 میلیون هکتار 
باشـد کـه معـادل 1۵ درصـد از زمین هـای کشـور اسـت )مؤمنـی، 1389(. باتوجه به 
مشـکالت تغییـر اقلیـم متأسـفانه بخش عظیمـی از اراضی و آب های کشـور به سـمت 
شورشـدن پیـش مـی رود. بااین حال و باتوجه به رشـد بـاالی جمعیت کشـور و افزایش 
2/۵ میلیـون نفـری در هـر سـال )مرکز آمـار ایـران، 139۵(، نیاز به افزایـش بهره وری 
از زمین هـای موجـود کـه حاصلخیـز بـوده ولـی به علـت شـوری، کم بـازده هسـتند، 

بیـش از پیش احسـاس می شـود.
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بـرای حـل بحـران شـوری در کشـاورزی محققـان راهکارهـای مختلفـی را ارزیابـی 
کرده انـد. اصـالح کالسـیک گیاهان زراعی، مهندسـی ژنتیـک و بیوتکنولـوژی میکروبی 
مـورد توجـه محققان این بخش اسـت که هرکـدام از روش های مذکـور معایب و مزایای 
خـاص خـود را دارند. اسـتفاده از توان گیاهان شـورزی یکی از راهکارهـای جدید و مؤثر 

.)Hamed et al., 2014( به منظـور دسترسـی به منابـع جدید غذایـی اسـت
گیاهـان در پاسـخ بـه شـوری متفـاوت عمـل می کننـد و بـه گـروه شـورزی ها1 و 
غیر شـورزی ها2 تقسـیم بندی می شـوند )Flowers et al., 2015(. خاک هـای متأثـر 
از کلریـد سـدیم کـه به طور معمول از رشـد 99 درصـد از گونه های گیاهـی جلوگیری 
می کننـد، شـرایط مناسـبی بـرای بقـای گیاهـان شـورزی و تکمیـل چرخـه زندگـی 
آن هـا هسـتند. در چنیـن شـرایطی اسـتفاده از گونه هـای گیاهـی کـه قابل کشـت و 
گسـترش در اراضـی شـور و تأمین کننـده نیاز هـای بشـر باشـد، می تواننـد به عنـوان 
 .)Cheeseman, 2015( یـک ابـزار مدیریتـی مؤثر برای مقابله با ایـن بحران مطرح شـوند
بسـیاری معتقدنـد کـه شـورزی ها نقـش مهمـی در آینـده کشـاورزی بـا آب شـور و 
حفاظـت زیسـتگاه ها به عهده خواهند داشـت. کشـاورزی شورزیسـت عبارت اسـت از 
بهره بـرداری از منابـع آب و خـاک شـور بـرای تولیـد محصـوالت زراعی و باغـی اعم از 
شـورزی و غیرشـورزی. شورزیسـت ها گیاهانـی هسـتند کـه قادرنـد چرخـه زندگـی 
خـود را در اراضـی شـور کامـل کننـد. حـدود یـک درصـد از فلـور گیاهـی جهـان را 
شورزیسـت های مقـاوم بـه شـوری تشـکیل می دهنـد. بهره گیـری از آب هـای شـور 
بـرای کشـاورزی را اولیـن بـار گلن ارائه کـرد و به دنبال آن کشـت گیاهان شـورزی با 
بهره گیـری از آب دریـا مطرح شـد )Glenn et al., 2013(. اسـتفاده از آب های شـور و 
نیمه شـور به منظـور کشـت گیاهـان شـورزی رهیافتـی مطلـوب بـرای کشـاورزی بـا 
توجیـه اقتصـادی اسـت. بـا تأکیـد بر ایـن نکته که کشـاورزی شـورزی بر پایـه اراضی 
غیرزراعـی طراحـی می شـود، هیچ گونـه اثـر جایگزینـی بـر سـطح کشـت گیاهـان 

1- Halophyte
2- Glycophyte
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زراعی نـدارد؛ بنابرایـن انتظـار مـی رود بـا تکیه بـر قابلیت گـروه گیاهان شـورزی گام 
مؤثـری در ایجـاد کشـاورزی مقاومتی برداشـته شـود.

به منظـور دسـتیابی بـه ایـن هـدف، شناسـایی و اهلی سـازی گونه های گیاهـی مقاوم 
به شـوری که دارای ارزش اقتصادی هسـتند، راهبرد مهمی محسـوب می شـود. همچنین 
مطالعـه جمعیت هـای مختلـف شـورزی ها و ارزیابی عملکـرد آن ها به منظور اهلی سـازی 
 .)Flowers et al., 2015( آن هـا می توانـد در حل بحران شـوری بسـیار مؤثر واقـع شـود
 Ventura( امروزه یکی از انواع موفق کشـت شـورزی ها، کشـت سـالیکورنیا1 اسـت
et al., 2014(، این گیاه انتخاب بسـیار مناسـبی به منظور کشـاورزی در مناطق شـور 

سـاحلی بـدون بهره گیـری از آب های شـیرین به منظور آبیـاری و با هـدف تولید غذا، 
علوفـه، سـوخت زیسـتی و روغن اسـت )خوش خلق سـیما و هداوند میرزایـی، 138۶(. 
سـالیکورنیا گزینـه ای مطلـوب با عملکرد و کیفیـت باال در تولید روغن خوراکی اسـت. 
سـهم بیـش از 74/۵ درصـد اسـید چـرب لینولئیـک اسـید2 و 24 درصد اسـید چرب 
اولئیـک3 در روغـن سـالیکورنیا، بـذر ایـن گیـاه را منبـع مناسـبی بـرای تولیـد روغن 
خوراکـی سـاخته اسـت )Ventura et al., 2011(. علوفـه سـالیکورنیا به دلیـل داشـتن 
میـزان آب بـاال، بـا خاکسـتر4 بیـش از ۵0 درصد در ماده خشـک و بیـش از 10 درصد 
پروتئیـن خـام۵ منبـع مناسـبی در ترکیب با سـایر گیاهـان علوفه ا ی بـرای تغذیه دام 
 .)Atasoglu et al., 2010؛ Khoshkholgh Sima et al., 2018( اسـت )دام سـنگین(
بومی سـازی صنعـت بهره بـرداری از گیـاه سـالیکورنیا می تواند در ایجاد و توسـعه 
خوشـه های صنعتـی کشـاورزی، به کارگیـری نیروهای بومی و اشـتغال زایی، اسـتقرار 
شـرکت های دانش بنیـان و خوداتکایـی داخلـی مفیـد باشـد. بااین حـال، دسـتیابی 
بـه اطالعـات جامـع و کاربـردی در ارتبـاط بـا دانـش فنی کاشـت، داشـت و برداشـت 

1- Salicornia L.
2- Linoleic acid
3- Oleic acid
4- Ash
5- Crude Protein
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سـالیکورنیا و همچنیـن آگاه سـازی از جنبه هـای کاربردی و مـوارد اسـتفاده این گیاه 
از ضروریـات اسـت. بنابرایـن هـدف مجموعـه حاضـر ارائه دانـش و اطالعـات جامع در 
زمینه کشـت و بهره برداری از سـالیکورنیا در اراضی شـور، معرفی جنبه های کاربردی 

ایـن گیـاه و بیـان ظرفیت هـای اقتصـادی آن در بازارهـای داخلی و جهانی اسـت.



فصل اول 

تنش های محیطی و کشاورزی پایدار





تغییر اقلیم و افزایش جمعیت در جهان و ایران 
در طـی قـرن بیسـتم جمعیـت کره زمیـن سـه برابـر شـده و در دهـه اول قرن 
بیسـت ویکم از 7 میلیـارد نفر گذشـته اسـت. بـر اسـاس برآوردهای سـازمان ملل 
در سـال 20۵0 میـالدی جمعیـت جهـان از 9 میلیـارد نفـر فراتـر خواهـد رفـت 
)FAO, 2009(. سـازمان خواربـار جهانـی پیش بینـی کـرده اسـت کـه تولید غـذا باید 
تـا آن هنـگام حداقـل 70 درصـد افزایـش یابـد تـا تعـداد گرسـنگان در همین سـطح 
امـروز باقـی بمانـد. چگونگی تغذیه مـردم جهان در سـال 20۵0 و نبـود امنیت غذایی 
به ویژه از بُعد دسترسـی، کیفیت و سـالمت غذا چالشـی جدی پیش روی بشـر اسـت 
)Wise, 2013(. ایـن در حالـی اسـت کـه پیش بینـی می شـود تـا سـال 2080 در اثر 
تغییـرات اقلیمـی و گرم شـدن کره زمین تولیـد محصوالت کشـاورزی در سراسـر دنیا 

به طـور محسوسـی کاهـش یابد )شـکل 1(.
ایـن چالـش با تـالش بـرای به زیر کشـت بـردن بیش تر اراضـی مرتعـی و جنگلی، 
اسـتفاده بی رویه از سـموم و کودهای شـیمیایی و آلودگی محیط زیسـت و فشار بی رویه 
بـر آب هـای زیرزمینی تشـدید شـده و توسـعه پایدار را بـه مخاطره افکنده اسـت. بنیاد 
جایـزه جهانـی غـذا در سـال 2014 بـه مناسـبت روز جهانـی غـذا در 1۶ اکتبـر ایـن 
پرسـش را به عنـوان بزرگ تریـن چالـش تاریـخ بشـر مطرح کرده کـه آیا مـا می توانیم 
9 میلیـارد نفر را در سـال 20۵0 تغذیه کنیـم )Le Mouel & Forslund, 2017(؟ فقر و 
گرسـنگی و سـوءتغذیه ریشـه بسـیاری از بیماری هـا و همچنیـن معضـالت فرهنگی و 
نابسـامانی های اجتماعـی در جوامـع بشـری اسـت. بنابرایـن ضـروری اسـت بـرای 
جلوگیـری از بـروز بحـران، جوامـع جهان به طـور مداوم با مسـئله فقر، ناامنـی غذایی، 
ازبین رفتـن محیط زیسـت )آب و خـاک( و کاهـش ذخایـر ژنتیـک مقابله کننـد. برای 
حفـظ کشـاورزی و تولید پایـدار محصوالت غذایی بایـد اقدامات ویـژه ای صورت گیرد.

امـروزه بـرای تولید فراورده بیش تر، اسـتفاده از زمین های کشـاورزی حاشـیه ای و 
اسـتفاده از آب هـای کم کیفیـت بـرای آبیاری اجتناب ناپذیر اسـت. مجمـوع حجم آب 
روی کره زمیـن بـه حـدود 1,400 میلیـون مترمکعـب محـدود شـده اسـت کـه از این 
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میـزان تنهـا 2/۵ درصـد آن آب شـیرین اسـت. متأسـفانه بیش تـر این آب شـیرین در 
بیـن یخ هـای قطـب شـمال و جنوب محبوس شـده اسـت. بنابرایـن سـهمی از آب که 
قابلیـت اسـتفاده دارد، کم تـر از 1 درصـد از تمام آب شـیرین موجود اسـت و به عبارت 
 .)FAO, 2012( دیگـر تنهـا 0/01 درصـد از تمـام آب کره زمیـن قابل اسـتفاده اسـت
کمبـود ایـن منبع بـاارزش طبیعـی و افزایـش تقاضا باتوجه به رشـد بی رویـه جمعیت 
خطـری جـدی اسـت و توسـعه جوامـع انسـانی را محـدود و امنیـت تأمیـن آب را بـه 

می کشـاند. مخاطره 
 

شکل 1- نقشه پیش بینی تغییرات تولید محصوالت غذایی در اثر تغییر اقلیم 
از سال 2003 تا 2080 )کلین، 2007(

کشور ایران در ناحیه خشک جهان قرار دارد و متوسط بارندگی آن 2۵0 میلی متر 
است. 2۵ درصد از وسعت خاک های ایران در منطقه فراخشک، 40 درصد در منطقه 
خشک و مابقی در منطقه غیرخشک قرار دارد. آمارهای حاصل از مطالعه الگوی بارندگی 
در مناطق مختلف کشور بیانگر این واقعیت است که به دلیل تحوالت اقلیمی، ایران دچار 
کاهش شدید منابع آب در سدها، دریاچه ها و منابع آب زیرزمینی شده است )شکل 2(. 
هم زمان با تشدید فشار خشکی، پدیده شوری می تواند تأثیر مخرب بارزتری بر تولیدات 
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کشاورزی داشته باشد. پدیده تجمع غیرقابل تحمل نمک های محلول در عصاره اشباع 
بارش های  کاهش  به همراه  آبیاری  در  قابل استفاده  آب  کاهش  از  در شرایطی  خاک 
جوی و افزایش گرمای هوا به طور مؤثری فرایند تولید در کشاورزی را متأثر خواهد کرد 
که بیش از ۶0 درصد اراضی کشور با درجات مختلفی از شوری و قلیاییت مواجه است. 
وجود تنش های شوری و خشکی که تقریباً در تمامی موارد تؤاماً واقع می شوند، یکی 
ایجاد  آن  به تبع  کشور و  کشاورزی  تولیدات  امنیت  تهدید کننده  عوامل  مؤثرترین  از 

بحران های اقتصادی و اجتماعی به شمار می آیند.
محدودیـت منابـع آب شـیرین در ایران و سـایر نقاط دنیـا نیاز به اسـتفاده از منابع 
آبـی جایگزیـن و کم کیفیـت را اجتناب ناپذیـر می سـازد. از طرفـی در ایران مسـاحت 
زیـادی از زمین ها شـور یا لب شـور هسـتند کـه از نظر کشـاورزی یا غیرقابل اسـتفاده 
هسـتند یـا بهـره وری نسـبتاً کمـی دارنـد. باتوجه بـه رشـد جمعیـت و بهـره وری کم 
زمین هـای موجـود راه دیگـری را می تـوان پیمـود کـه همانـا اسـتفاده از گیاهانـی 
اسـت کـه قـادر به تحمل شـوری هسـتند و از لحاظ اقتصـادی نیز بتواننـد توجیه پذیر 

باشـند و چه بسـا جایگزیـن محصوالت دیگر کشـاورزی شـوند. 

شکل 2- پهنه بندی خشک سالی مناطق مختلف ایران بر اساس داده های هواشناسی
 در دوره یک ساله تا پایان شهریور 139۶



14

فصل اول: تنش های محیطی و کشاورزی پایدار

معضل شوری در جهان و ایران
شـوری یکی از مهم ترین مسـائلی اسـت که باعـث کاهش عمده سـطح زمین های 
 Shahbaz &( کیفیـت محصـول می شـود  تولیـد و  میـزان  قابل کشـت و همچنیـن 
Ashraf, 2013(. حـدود یـک میلیـارد هکتـار زمیـن در سراسـر دنیـا دچـار شـوری 

هسـتند که این میزان 20 برابر اندازه کشـور فرانسـه اسـت )Yensen, 2008(. توزیع و 
پراکندگـی اراضـی شـور در سـطح جهـان چنـان اسـت کـه قـاره اسـترالیا بـا حـدود 
3۶0 میلیـون هکتـار و قـاره آسـیا بـا حـدود 310 میلیـون هکتـار اراضـی شـور دارای 
بیش تریـن سـطح اراضـی شـور اسـت )Shabala & Munns, 2017(. در آسـیا پـس 
از شـوروی سـابق، چیـن، هندوسـتان و پاکسـتان، بیش تریـن سـطح خاک های شـور 
بـه ایـران تعلـق دارد )شـکل 3(. از طـرف دیگـر در ایران شـوری یک مسـئله فراگیر و 
محدودکننـده تولیـد پایدار در بخش کشـاورزی اسـت، به طوری  که بخش وسـیعی از 
مناطق خشـک و نیمه خشـک کشـور، به ویـژه در فالت مرکزی و دشـت های سـاحلی 

جنـوب و دشـت خوزسـتان، بـا درجـات مختلف به شـوری مبتال هسـتند. 
قابلیـت  نمـک هسـتند و  از  اغلـب سرشـار  نواحـی گـرم و خشـک خاک هـا  در 
کشـاورزی چندانـی ندارنـد. در ایـن نواحـی اغلـب گیاهـان تحـت آبیاری هسـتند که 
مدیریـت ضعیـف آبیـاری نیز به دلیل نشـت نمک، مسـئله شـوری را تشـدید می کند. 
تخمیـن زده می شـود کـه 20 درصـد از زمین هـای کشـاورزی کشت شـده کل دنیـا و 
33 درصـد از زمین های آبیاری شـده از نمـک بـاال رنـج می برند. به عالوه، نواحی شـور 
بـا نـرخ رشـد سـاالنه 10 درصد به  دالیـل مختلـف درحال افزایش اسـت، به طوری که 
پیش بینـی می شـود تـا سـال 20۵0 بیـش از ۵0 درصـد زمین های قابل کشـت شـور 
شـوند )Jamil et al., 2011(. تبخیـر سـطحی بـاال، هوازدگـی سـنگ ها، آبیـاری بـا 
آب هـای شـور و عملیـات کشـاورزی نامناسـب از جمله این دالیل هسـتند. در کشـور 
مـا نیـز تنـش شـوری یکی از مهم ترین مسـائلی اسـت کـه باعث کاهش عمده سـطح 
زمین هـای قابل کشـت و همچنیـن کاهـش میـزان تولیـد و کیفیت محصول می شـود 
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)کافـی و همـکاران، 1388(. خاک هـای شـور ایـران بالـغ بـر 32 میلیون هکتار اسـت 
کـه نزدیـک بـه 30 درصـد از سـطح کل کشـور و ۵۵ درصـد از اراضـی قابل کشـت را 
شـامل می شـوند )مؤمنـی، 1389(. باتوجه به مشـکالت تغییر اقلیم بخـش عظیمی از 

زمین هـا و آب هـای کشـور به سـمت شورشـدن پیش مـی رود. 

شکل 3- نقشه پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری مناطق دارای خاک های شور در ایران )مؤمنی، 1389(

در طـی قـرن گذشـته بـرای حـل مشکل شـوری، فرایندهـای تجزیـه شـیمیایی، 
فیزیکـی و بیولوژیـک خـاک بـه کار گرفتـه شـده اسـت کـه پیامدهـای جـدی ماننـد 
فشـردگی، آلودگی هـای آلی و غیرآلی و کم شـدن تنـوع و فعالیت هـای میکروبی برای 
منابـع طبیعـی جهـان داشـته اسـت )Patel et al., 2011(. شـوری از دو طریـق عمده 
رشـد گیاهـان را مختل می کنـد: غلظـت بـاالی امـالح در منطقـه ریشـه بـه کاهـش 
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کارایـی ریشـه در جـذب آب منجر می شـود و مسـئله دیگر غلظت های سـمی عناصر در 
داخـل گیـاه موجـب برهم خـوردن فعالیت هـای فیزیولوژیـک و متابویک و روابـط آبی و 
 .)Ashraf et al., 2018؛ Khoshkholgh Sima et al., 1997( یونی درون گیاه می شـود
افزایـش سـطح شـوری تأثیـر منفـی بـر جوانه زنی، رشـد و بـاروری گیـاه، خصوصیات 
فیزیولوژیکـی ماننـد فتوسـنتز، تنفـس، تعـرق، اسـتحکام غشـایی، تعـادل تغذیـه ای، 
فعالیت هـای آنزیمـی و متابولیکـی، خود تنظیمی سـلولی و تنظیم هورمونـی دارد و به 
تولیـد رادیکال هـای آزاد اکسیژن شـده منجر می شـود و مـرگ گیاه را بـه  دنبال دارد 
) Khoshkholgh Sima et al., 2006؛Munns & Gilliham, 2015(. یکـی از راه هـای 
افزایـش تولیـدات و فراورده هـای گیاهی، افزایش سـطح زیر کشـت گیاهان اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه افزایـش سـطح زیـر کشـت باعـث انتقـال نهاده هـای تولیـدی به 
اراضـی بـا کیفیـت پایین و عمدتاً شـور خواهد شـد. در کشـور مـا یکـی از عمده ترین 
اراضـی حاشـیه ای، سـواحل شـور اسـت و شـناخت روش های اسـتفاده از ایـن اراضی 
می توانـد بـه میزان قابل توجهی گسـترش سـطح تولید گیاهـان زراعـی را فراهم کند. 
بـرای کسـب موفقیـت در تولید گیاهان در ایـن نواحی می توان از دو راه اسـتفاده کرد: 
- افزایـش تحمـل به شـوری گیاهان زراعی موجود؛ بدین ترتیـب گیاهان می توانند 
از آب هـای شـور و به ویـژه آب دریـا اسـتفاده کننـد. بررسـی های صورت گرفتـه روی 
تـوان تحمـل به شـوری گیاهـان زراعی موجود نشـان می دهـد که فاصله زیـادی بین 
آسـتانه تحمـل این گیاهـان و وضعیت فیزیولوژیکـی مورد نیاز برای تحمل شـوری آب 
دریـا وجـود دارد. اصـالح تحمل به شـوری در گیاهان زراعی توسـط محققان مختلفی 
بررسـی شـده اسـت، اما به دلیـل پیچیدگی کار اصـالح، نبود تنوع ژنتیکـی کافی برای 
تحمـل بـه شـوری در گیاهـان زراعی، پیچیدگـی اثرات متقابل شـوری با سـایر عوامل 

محیطـی و فقـدان تکنیک هـای کارا نتایج قابل توجهی حاصل نشـده اسـت. 
- انتخـاب گونه هـای جدیـد از جامعـه بزرگ گیاهان شـورزی؛ ایـن گیاهان به طور 
طبیعـی ابـزار تحمـل و بهره بـرداری از شـوری را دارند و قادرنـد به عنوان گیـاه زراعی 
قابل کشـت در اراضـی سـاحلی معرفـی شـوند. بـا تأمـل در آنچـه بیـان شـد می توان 
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دریافـت وجـود آب های شـور فراوان و اراضی گسـترده سـاحلی در ایـران و همچنین 
وجود تنوع فراوانی از ژنوتیپ های شـورزی این چشـم انداز را روشـن می کند که برای 
تأمیـن نیازهای کشـور بایسـتی همسـو بـا طبیعـت بـرای بهره منـدی از حمایت های 
طبیعـی گام برداشـت. ایـن امـر امـکان بهره بـرداری از آب دریـا و همچنیـن اراضـی 
گسـترده ای را فراهـم می کنـد کـه قبـاًل برای هـر نوع زراعتی نامناسـب بوده اسـت. 
لـذا با اسـتفاده از شـورزی های مناسـب و شـیوه های مصـوب مدیریت زراعی مناسـب 

می تـوان نواحـی گسـترده ای از سـواحل کشـور را زیر کشـت این گیاهـان درآورد.

کشاورزی با گیاهان شورزی
کشـور خشـک و نیمه خشـک ایران زادگاه گیاهانی اسـت که می توانند شـوری و 
خشـکی را در حد شـوری دریا و خشـکی کویر تحمل کنند و در این شـرایط سـخت 
تولیـد مناسـب داشته باشـند. شـورزی ها همـان گیاهان شوردوسـت هسـتند که 
در حضـور نمـک تـا سـطح شـوری دریـا یـا باالتـر می تواننـد رشـد کننـد و تولیـد 
اقتصـادی قابل توجهـی داشـته دارند. شـورزی ها تقریباً یک درصـد از کل گونه های 
گیاهـی را بـه خـود اختصـاص می دهنـد و با وجـود افزایش گسـتره شـوری، توزیع 
وسـیعی را در اکوسیسـتم های شـور بـه دسـت آورده انـد. شـوری معمـول آب دریا 
3۵ تـا 40 گـرم در لیتـر اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه گیاهـان زراعـی همچون 
لوبیـا و برنـج تنهـا 1 تـا 3 گـرم در لیتـر و جو تا ۵ گـرم در لیتـر این شـوری را تحمل 
می کننـد. در مقابـل، گیـاه شـورزی ای ماننـد سـالیکورنیا می تواند در شـوری معادل 

70 گـرم در لیتـر بقا داشـته باشـند )رنجبر و همـکاران، 1397(.
زروفیت هـا یـا گیاهـان خشکی دوسـت می تواننـد پتانسـیل ماتریـک تـا محـدود 
3/۵- مگاپاسـکال را تحمـل کننـد و عـالوه بـر زنده مانـدن رشـد قابل مالحظه ای 
ژنتیـک  تنـوع  کـه  گیاهـان  گـروه  دو  ایـن  همـکاران، 1387(.  )راد و  داشته باشـند 
از دیربـاز  دارنـد،  نیمه خشـک کشـور  اکوسیسـتم خشـک و  را در  قابل مالحظـه ای 
به طـور  مؤثـری بخـش زیـادی از حجـم جیـره غذایـی دام هـای عشـایری را بـه خود 
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اختصـاص داده انـد. ایـن گیاهـان به ویـژه شـورزی ها می تواننـد عـالوه بـر تحمـل 
شـوری، تنـش خشـکی را در حضـور مقادیر بـاالی نمک تحمـل کنند و به رشـد خود 
ادامـه دهنـد. شـورزی ها در دو گـروه خانـواده گندمیـان و دولپه ای هـا به خصـوص 
خانـواده اسـفناجیان حضـور دارنـد و به خوبی در جیـره غذایی دام وارد می شـوند. این 
گیاهـان عـالوه بـر اسـتفاده مسـتقیم در تغذیـه دام می تواننـد به عنـوان منابـع اولیه 
در تولیـد سـوخت های زیسـتی، روغـن، پروتئیـن و مـواد اولیـه دارویی مورد اسـتفاده 
قـرار گیرنـد. کشـور ایـران یکـی از مراکـز مهـم تنـوع گیاهی دنیـای قدیم به حسـاب 
می آیـد و نزدیـک بـه 22 درصـد از 8,000 گونـه گیاهـی ایـران انحصـاری هسـتند 

)قهرمـان، 1373(.
بررسـی های به عمل آمـده در مناطـق بیابانی کشـور حکایت از اسـتقرار و پراکنش 
پوشـش گیاهـی مناطـق بیابانـی ایـران متناسـب بـا مؤلفه هایـی همچـون میـزان و 
پراکنـش بارندگـی، نوسـانات درجه حـرارت، رطوبـت، منابع آب سـطحی و زیرزمینی، 
شـرایط توپوگرافـی و فیزیوگرافـی، سـازندهای زمین شناسـی، بافت و سـاختمان خاک 
درختچـه ای و  بوتـه ای،  یک سـاله،  از  اعـم  گیاهـی  گونه هـای  تنـوع  تراکـم و  دارد. 
درختـی نقـش حیاتـی و  انکارناپذیـری در سـاختار اجتماعی اقتصادی مناطـق بیابانی 
ایفـا می کنـد. علوفـه دام و سـایر بهره برداری هـا از مراتـع، تأمیـن چـوب و سـایر 
فراورده هـای جنگلـی، تثبیـت ماسـه های روان، جلوگیـری از هدررفـت آب و خـاک و 
بسـتر حیات وحـش در مجمـوع حکایـت از اهمیت و جایگاه پوشـش گیاهـی در منابع 
طبیعـی و سـاختارهای اجتماعی اقتصادی و زیسـت محیطی مناطق بیابانـی ایران دارد.

بـر اسـاس ویژگی هـای بوم شـناختی و  ایـران  بیابانـی  پوشـش گیاهـی مناطـق 
موقعیـت اقلیمـی شـکل گرفته و ایـن تنـوع اکولوژیـِک بـاارزش فرصـت بی نظیری در 
تأمیـن امنیـت تولیـدات گیاهـی مرتعـی و کشـاورزی ایجاد کرده اسـت. کشـاورزی با 
گیاهـان شـورزی بـا هـدف تولید غـذا، علوفـه یا سـوخت های زیسـتی در بسـیاری از 
کشـورها و به ویـژه در مناطـق درگیـر با معضل شـوری به گسـتردگی در حـال انجام و 
مطالعـه اسـت )Falasca et al., 2014(. گروهی از شـورزی ها کـه از نظر تولید علوفه و 
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دیگـر فراورده هـای اقتصـادی در نواحـی بیابانـی )سـاحلی و خشـکی( بسـیار حائـز 
اهمیـت هسـتند، از خانـواده اسـفناجیان Chenopodiaceae هسـتند کـه مهم تریـن 
جنس هـای این گـروه Kochia و Atriplex، Suaeda، Salsola، Salicornia هسـتند 
)Aronson, 1989(. یکـی از ویژگی هـای مهـم ایـن گیاهـان مخصوصـاً سـالیکورنیا و 
 .)Larcher, 1995( سـوئدا تحریـک رشـد آن هـا به وسـیله مقادیـری از نمـک اسـت
شـکل 4 تعـدادی از گیاهـان شـورزی را نشـان می دهـد کـه ظرفیـت زیـادی بـرای 

کشـاورزی و تولیـد محصـوالت جانبـی دارند.
 

پبالف

ث جت

شکل 4- گیاهان شورزی با قابلیت کشاورزی و تولید محصوالت مختلف در اراضی شور؛ الف( سالیکورنیا1؛ 
ب( سوئدا2؛ پ( آتریپلکس3؛ ت( سالسوال4؛ ث( کوچیا۵؛ ج( یوفوربیا۶

1- Salicornia
2- Suaeda
3- Atriplex
4- Salsola
5- Kochia
6- Euphorbia
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مطالعات انجام شـده در حوزه مدیترانه نشـان داده است که گیاه آتریپلکس به خوبی 
اسـتفاده شـود. گراس های شـورزی  منبـع غذایـی مکمـل  یـک  به عنـوان  می توانـد 
نمک هـا را بـه نسـبت کم تـری از شـورزی های دولپـه ای در برگ هـای خـود متمرکز 
می کننـد؛ بنابرایـن بایـد شـبکه بزرگ تـری از ارزش گرمایـی داشـته باشـند. بر این 
اسـاس تمرکـز مؤثـری بر شـورزی های تک لپـه صورت گرفـت که توجه چشـمگیری 
بـرای انتخاب ایـن گیاهان به عنوان محصـوالت علوفه ای برای نشـخوارکنندگان ایجاد 
کـرده اسـت. تحقیقـات میدانـی درباره شـورزی ها در شـرایط آبیاری با آب شـور در 
نواحـی خشـک آمریـکا از جمله آزمایشـگاه تحقیقات محیطـی دانشـگاه آریزونا، مرکز 
بیوتکنولـوژی گیاهـان شـورزی، دانشـگاه ِدالِور1، اسـترالیا، آفریقـای شـمالی، آلمـان، 
تونـس و پاکسـتان نشـان داد شـورزی ها می توانند به عنـوان گونه هـای جدید گیاهی 
بـرای تأمیـن نیازهـای غذایـی و صنعتی اسـتفاده شـوند. تولیـد شـورزی ها به عنوان 
علوفـه دامـی یا سـبزیجات دریایی برای مصارف انسـانی و تولید ماده خشـک از آن ها 
بـرای محصـوالت غیرخوراکـی نیز مورد توجـه بوده اسـت. کویرو و همـکاران )2012( 
دوازده کاربـرد عمـده بـرای شـورزی ها را عرضـه کـرد کـه از آن هـا می توان بـه مواد 
غذایـی بینابینـی، تغذیـه، چـوب، مواد شـیمیایی، فضـای سـبز، گیاهان زینتـی، مواد 

خـام صنعتی و زیسـت پاالیی اشـاره کرد.
تحقیقـات نشـان داده اسـت کشـت گیاهـان شـورزی به همـراه گونه هـای علفی و 
در  هسـتند.  مناسـب  بسـیار  بـاارزش  علوفـه  تأمیـن  بـرای  یک سـاله  گراس هـای 
پاکسـتان، کشـت گونه هـای شـورزی Leptochloa fusca و Kallar grass، نه تنهـا 
در بهـره وری بـاال نتیجـه داشـته، بلکـه به صـورت موفقیت آمیزی شـرایط خاک شـور 
 .)Akhtar et al., 2004( سـدیمی را حتـی بعـد از یـک دوره ۵ روزه بهبـود داده اسـت
بـا کشـت متراکـم Suaeda fruticosa در پاکسـتان، سـاالنه حـدود 2۵00 کیلوگـرم 
کلریـد سـدیم در هکتار برداشـت می شـود. حتی برداشـت مقادیر بیش تـری NaCl تا 
4۵00 کیلوگرم در هکتار نیز توسـط Suaeda monoica در فلسـطین اشـغالی توسـط 
1- Delaware
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محققـان گـزارش شـده اسـت )Bareen & Tahira, 2011(. تجمـع ایـن مقـدار نمـک 
بیانگـر این اسـت که امکان اسـتفاده از شـورزی ها شـاید بـرای شـورزدایی و همچنین 

بهره بـرداری از اراضـی شـور و سـاحلی وجـود دارد. 
بعضـی از شـورزی ها ماننـد سـالیکورنیا قابلیـت معرفـی بـه مـزارع به عنـوان یـک 
گیـاه زراعـی و علوفـه ای را دارنـد و ایـن گیاهـان را می تـوان به طـور مسـتقیم بـا آب 
دریـا آبیـاری کـرد )Ventura et al., 2011(. سـالیکورنیا به عنـوان یـک گونه شـورزی 
گوشـتی به خوبـی قادر اسـت شـرایط ماندابی را تحمل کند و به رشـد خـود ادامه دهد 
)Malcom, 1994(. سـالیکورنیا در مقایسـه بـا آتریپلکـس دارای میـزان پایین تـری از 
لیگنیـن در واحـد فیبـر خـام اسـت؛ لـذا قابلیت هضـم علوفه ایـن گیاه باالسـت. گیاه 
Salicornia bigelovii به عنـوان یـک محصـول علوفـه ای مغـذی برای آبیـاری با آب 

شـور آزمایش شـده اسـت. در مطالعه ای ۵0 درصد از علوفه گراسـی Rhode جایگزین 
S.bigelovii شـد، امـا میـزان خاکسـتر ایـن گیـاه )تـا 39 درصـد( ظرفیـت غذایـی و 

کیفیـت علوفـه ای آن را محـدود می کنـد. بـرای غلبـه بر ایـن مشـکل گیاهان در آب 
دریـا کامـل رشـد یافتند و به طور مسـتقیم بعد از برداشـت، زی توده گیـاه در آب دریا 
غوطـه ور شـد. ایـن اقـدام محتوای سـدیم کلرایـد را به حـدود 8 تـا 13 درصد کاهش 
داد و در نتیجـه میـزان خاکسـتر بـه 1۶/7 درصد رسـید. گلن و همـکاران )2013( نیز 
اشـاره کردنـد کـه اگـر دانه هـا قبـل از تغذیـه دام حـذف نشـوند، محتـوای پروتئیـن 
از زی تـوده سـالیکورنیا باالتـر مـی رود. نتیجـه آزمایـش تغذیـه بـره توسـط کلـش یا 
دانـه S.bigelovii نشـان داد کـه ایـن گیـاه می توانـد به عنـوان یک جایگزیـن غذایی 
قابل قبـول در نظـر گرفتـه شـود. همچنیـن تحقیقـات نشـان داده اسـت جایگزینـی 
40 درصـدی سـالیکورنیا در خـوراک ماهـی Nile Tilapia هیـچ تأثیـر ناطلوبـی بـر 

.)Belal & Al-Dosari, 1999( رشـد و ترکیـب بدنـی ماهـی نداشـت
بسـیاری از گیاهـان شـورزی توانایـی خوبـی در سـنتز متابولیت های ثانویـه دارند. 
محصـوالت شـورزی ماننـد گونه هـای سـالیکورنیا درحال حاضـر به عنوان سـبزیجات 
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دریایـی و محصـوالت سـاالد در بازارهـای اروپـا بـا قیمت هـای نسـبتاً بـاال بـه فروش 
می رسـند. طیف گسـترده ای از منابع آب شـور و شـوری خاک، از آب زهکشـی تا آب 

دریـا، می توانـد برای کشـت این سـبزیجات شـورزی اسـتفاده شـود.
گیـاه Crithmum maritimum یـک گونـه شـورزی بـا ظرفیـت تولیـد محصول 
اقتصـادی اسـت کـه به عنـوان یـک منبـع خـوب ویتأمیـن ث شـناخته شـده اسـت. 
همچنیـن تحمـل به شـوری، محتـوای متابولیت های ثانویـه و ظرفیت آنتی اکسـیدانی 
 Atriplex hortensis نیـز به گسـتردگی بررسـی شـده اسـت. گیاهـان Crithmum

یک سـاله )اسـفناج دشـتی قرمـز( و Tetragonia tetragonioides )اسـفناج نیوزیلند( 
که هر دو گونه گیاهی شـورزی هسـتند، به عنوان جایگزین اسـفناج پیشنهاد شـده اند. 
گیـاه A.hortensis بـرای برگ های خوراکی خود از زمان های قدیم کشـت می شـود و 
هنـوز هـم در بـاغ آشـپزخانه به عنـوان یـک گیـاه گلدانی رشـد داده می شـود. تحمل 
به شـوری این گونـه بیش از A.Ttetragonioides اسـت. گیـاه A.hortensis به عنوان 
جایگزیـن یـا مکمـل اسـفناج )Spinacea oleracea( باتوجه بـه ترکیـب شـیمیایی 
مشـابه آن ها توصیه شـده اسـت. گیاه Inula crithmoides توسـط زارویـک و بالباکی 
)199۶( به عنـوان نامـزدی بـرای کشـاورزی شـور پیشـنهاد شـده اسـت. ایـن گیاه از 

دیربـاز در لبنان اسـتفاده می شـود.
 I.crithmoides بررسـی ترکیب عناصر مغـذی و پروتئین برگ های دو ژنوتیـپ
نشـان داد ایـن گیـاه با توجه به محتوی پروتئین باال و سـدیم نسـبتا کم پتانسـیل 
خوبـی بـه عنـوان علوفـه دارد و از لحـاظ غذایـی نیـز بـا توجـه بـه نسـبت های 
یونـی خـوب، بایـد مـورد توجه بیشـتری قـرار گیـرد )زارویـک و بالباکـی، 199۶(. 
جنس هـای سـالیکورنیا و سـارکوکورنیا مخصوصاً گونـه S.bigelovii بـرای کاربردهای 
تغذیـه دام و روغن های گیاهی بررسـی شـده اند. حجـم لیپید در انـدام هوایی دو گیاه 
سـالیکورنیا یا سـارکوکورنیای رشـدیافته در آب شـور به ترتیـب 21 و 17 میلی گرم بر 
گرم اسـت که حاوی 48/2 درصد اسـید چرب امگا 3 اسـت. سـالیکورنیا و سارکوکورنیا 
همچنیـن حـاوی ترکیبـات آنتی اکسـیدان، پلی فنول هـا، بتاکاروتـن و اروئیدها اسـت 
کـه بـا افزایـش شـوری، میـزان این مـواد نیـز افزایـش می یابد. گیاهـان سـالیکورنیا و 
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اسـتفاده های  بـرای  متعـددی  تحقیقاتـی  طرح هـای  موضـوع  سـارکوکورنیا 
چندمنظـوره بوده انـد که از جملـه می توان به کاربردهایشـان در بیودیـزل، روغن، 

زیسـت پاالیی، علوفـه، سـبزیجات، پروبیوتیـک و اقـالم زینتی اشـاره کرد.
اسـتفاده از گیاهـان شـورزی به عنـوان یـک منبع انـرژی تجدید پذیـر در طی 
دهه گذشـته ظهـور کـرده اسـت. به تازگـی انتقادهایـی دربـاره اسـتفاده از گیاهـان 
گلیکوفیـت ماننـد ذرت، نیشـکر و سـویا )کـه به راحتـی می تـوان بـرای تولیـد اتانول 
زیسـتی یـا بیودیـزل از آن ها اسـتفاده کـرد( به گوش می رسـد؛ زیـرا تخصیص منابع 
بـرای تولیـد انـرژی زیسـتی موجـب رقابـت بـا تولیـد مـواد غذایـی می شـود. عالوه 
بـر ایـن، نه تنهـا محصـوالت غذایـی، بلکـه محصـوالت غیرغذایـی یـا گیاهـان چوبـی 
چندسـاله بـا چرخـه زندگـی کوتاه مـدت از جملـه بیـد و سـپیدار بـه آب شـیرین و 
منابـع زمین هـای قابل کشـت کمیـاب موجـود وابسـته اسـت. بنابراین، اسـتفاده از 
نمک دوسـت ها به عنـوان مـواد اولیـه سـوخت زیسـتی به دلیـل اسـتفاده از اراضـی 
حاشـیه ای شـور و بی اسـتفاده و امـکان آبیـاری بـا آب شـور می تواند سـودمند باشـد. 
 Euphorbia tirucalii و Tamarix spp اشـیل و همـکاران )2010( گیاهـان شـورزی
را تحـت شـرایط کویـری بـرای تولیـد زی توده با هدف تولید سـوخت زیسـتی بررسـی 
کردنـد کـه از میان چهار گونه Tamarix آزمایش شـده، گونـه Tamarix jordanis برای 
سـلولز باال و همی سـلولز و حجم فنول خصوصیـات مهم برای تخمیر اتانول انتخاب شـد. 

جـدول 1 تعـدادی از گونه هـای شـورزی و تـوان کاربـردی آن هـا را نشـان می دهد. 
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جدول 1- گونه های شورزی و توان کاربردی آن ها

نام علمیکاربردهامنبع
Ventura et al. (2013)تازه خوریAster tripolium

Lieth (2000)زینتی
Meot-Duros and Magne´ (2009)تازه خوریCrithmum maritimum

Ben Dov et al. (1993)زینتی
Zarrouk et al. (2003)دانه روغنی

Zuryak and Balbakki (1996)غذا و علوفهInula crithmoides

Franke (1982)زینتی

Herppich et al. (2008)تازه خوری
 Mesembryanthemum

crystallinum

Jessop (1986)زینتی
Wilson et al. (2000)تازه خوریAtriplex hortensis

Glenn et al. (1991, 2013) /سوخت زیستی
دانه روغنی

Salicornia/
Sarcocornia spp

Webb et al., (2013);
Ebadi et al., (2018)زیست پاالیی

Glenn et al. (1992)علوفه

Attia et al. (1997)
فراورده غذایی 
از کنجاله دانه 

روغنی
Ventura and Sagi (2013)تازه خوری

Sarker et al. (2010)پروبیوتیک ها
Ventura and Sagi (2013)زینتی

Eshel et al. (2010)علوفه/ زینتیSporobolus virginicus

Muscolo et al. (2013)علوفه/ زینتی
 Pennisetum
clandestinum
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سالیکورنیا

تاکسونومی

اسـم جنـس ایـن گیـاه سـالیکورنیا1 اسـت، نـام انگلیسـی آن Samphire اسـت و 
در فرانسـه بـه آن آسـپاراگوس دریایـی می گوینـد. لوبیـای دریایـی، قلیـا و قلیـای 
یک سـاله نیـز از دیگـر اسـامی آن اسـت. گیاه سـالیکورنیا از نظـر فنوتیپـی به صورت 

زیـر رده بندی شـده اسـت:
شاخه: دانه داران، زیرشاخه: نهان دانگان، رده: دولپه ای ها، زیررده: بدون گلبرگ ها، 
راسته: سنتروسپرمال، خانواده: اسفناج، زیرخانواده: سیکلولوبییده، طایفه: سالیکورنیا، و 

جنس: سالیکورنیا.
جنس Salicornia دارای گونه های شناخته شده زیر است:

S. rubra .1
S. herbacea .2
S. europaea .3
S. proscrata .4
S. Justicosa .۵
S. ambiqua .۶
S. virginica .7

 S. bigelovii .8
 در ایـن بیـن مطالعـات فیزیولوژیک موجود بیش تـر روی گونه هـای S. bigelovii و 
S. europaea و S. herbacea صـورت گرفتـه اسـت. دربـاره عـدد کروموزومـی گیـاه 
سالیکورنیا دو نظریه مختلف وجود دارد. گونه S. europaea دارای دو جمعیت دیپلوئیدی 
2n=18 و تتراپلوئیـدی 2n=36 اسـت )Devinnan, 1999; Khan et al., 2000(. بـر طبـق 
 S. dolichostachya 2  و گونـهn=18 دارای S. europaea نظریـه دوم، گونـه سـالیکورنیا

 .)Devinnan, 1999( 2 اسـتn=36 دارای

1- Salicornia
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مشخصات مورفولوژیک سالیکورنیا

سالیکورنیا گیاهی با ارتفاعی در حدود 30 سانتی متر، آبدار و بوته ای، بدون پرز، بندبند 
واجد برگ های متقابل فاقد پهنک و شامل فلس های کوچک، نیامی وسیع دربرگیرنده 
مفاصل، پیوسته به هم و به صورت پیاله ای کوتاه دارای دو لبه بسیار ابتدایی و مقدماتی 
یا برعکس نمو یافته است. گل ها کامل اند، در محور گل آذین فرو رفته اند و گل آذین 
سنبله یا تقریباً دم گربه ای است. گل پوش دارای 3 تا 4 دندانه و تقریباً تا پایین منقسم 
است که در باال به هم چسبیده است یا به شکل نوعی کیسه به هم پیوسته به تدریج 
اسفنجی شده و به شکل یک صفحه مدور و فلس مانند یا گلدانی شکل و دهانه گشاد در 
می آید. گل آذین در این جنس از چند سیلندر انتهایی و جانبی با گل های دوجنسی یا 
مذکر و گل پوش اسفنجی تشکیل شده که زاویه دار، پوشاننده مادگی و غیرقابل تبدیل 
 Hedge,( به میوه است. خامه دارای یک تا دو مادگی افقی و دانه راست و کوچک است

1997( )شکل ۵(. این گیاه یک ساله از نظر چرخه فتوسنتزی سیکل C4 دارد.

 

شکل ۵- خصوصیات ظاهری ساقه، گل و بذر سالیکورنیا
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رویشگاه طبیعی سالیکورنیا

سـالیکورنیا به دلیـل خصوصیـات منحصربه فـردی چـون مقاومـت زیاد به شـوری 
مسـتقیماً روی خـاک و شـوری زیـاد جوانـه می زنـد )تـا حـدود 1,000 میلی مـوالر 
کلریـد سـدیم( و به دلیـل امکان اسـتفاده از آب شـور )آب دریا( برای آبیـاری به عنوان 
گیاهی اسـتراتژیک در کشـورهایی چون آمریکا، عربسـتان سـعودی و مکزیک در آمده 
اسـت. ایـن گیـاه به طـور طبیعی در سـواحل دریا و حاشـیه مانداب های شـور رشـد و 
تکامـل یافتـه اسـت. ایـن گیـاه در مناطقـی که باتالقی و شـور هسـتند ماننـد دریاچه 
ارومیـه، قـم، باتالق گاوخونی، سـواحل خلیج فارس تـا دریای عمان، خراسـان جنوبی، 
آذربایجان شـرقی، خوزسـتان و بخشـی از گرگان رشـد می کند. در واقـع پراکنش این 

گیـاه در مناطق شـور و باتالقی اسـت )شـکل ۶(.

 
ب

د

الف

ج

شکل ۶- رویشگاه های طبیعی سالیکورنیا در مناطق مختلف: الف( بندر ترکمن )گلستان(، ب( چپکرود 
)مازندران(، ج( سرای ده )آذربایجان شرقی( و د( گلمنخانه )آذربایجان غربی(
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گیـاه Salicornia bigelovii به عنـوان گیـاه زراعی یک سـاله تقریباً بـه طول دوره 
رشـدی معادل 200 روز در شـرایط آب و هوایی نیمه اسـتوایی و با اسـتفاده از آب دریا 
نیـاز دارد. شـایان ذکـر اسـت که این وضعیـت در سـواحل جنوبی کشـورمان به خوبی 
حکم فرماسـت. ایـن گیـاه ظرفیت زراعـی و تولیدی خوبـی را در امـارات متحده عربی، 

کویت و عربسـتان سـعودی با اسـتفاده از آب دریا (dS/m 41) نشـان داده اسـت.

شرایط رشدی و عملکرد سالیکورنیا

به طـور کلـی در مناطـق معتـدل، نمونه هـای یک سـاله گیـاه از اوایـل فروردیـن 
رویـش و رشـد خـود را شـروع می کننـد، بـرای گل دهـی بـه 100 روز هـوای خنـک 
نیـاز دارنـد و تقریبـاً در اوایـل پاییـز بـه بـذر می رونـد )Hedage et al., 1997(. وزن 
تقریبـی دانه هـای تولیدشـده در هـر گیـاه حـدود یـک میلی گـرم اسـت و دانه هـا 
می تواننـد به طـور مسـتقیم بـا آب دریـا )dS/m 42-38( جوانـه بزننـد، ولـی درصـد 
جوانه زنـی آن هـا بـا آب شـیرین بسـیار بیش تـر اسـت )Glenn et al., 1997(. برخی 
از پژوهشـگران معتقدنـد دانه هـای سـالیکورنیا روی گیـاه والـد نیز قادر بـه جوانه زنی 
2۵ درجـه  دانه هـا  جوانه زنـی  بـرای  دمـا  بهتریـن   .)Devinnan, 1999( هسـتند 
 .)Freas & Murphy, 1991( سـانتی گراد در روز و ۵ درجه سـانتی گراد در شـب اسـت
دانه هـای ایـن گیـاه حـاوی 2۶ تـا 33 درصـد روغـن، 31 درصـد پروتئیـن و ۵ درصـد 
فیبـر هسـتند و بالـغ بـر 74 درصـد روغـن آن از نـوع لینولئیـک اسـید اسـت که یکی 
از بهتریـن انـواع روغن هـای گیاهـی اسـت. پروتئین آن از نـوع غیرمحلـول 32 درصد 
نمـک و بیـن ۶ درصـد تـا 40 درصـد پروتئیـن در شـرایط مختلـف رشـد رویشـی 
به منظـور   )1991( همـکاران  گلـن و   .)1377 عطـار،  )قهرمـان و  مشاهده می شـود 
ارزیابـی عملکرد سـالیکورنیا تحت آبیـاری روزانه با آب دریا )dS/m 42-38( و بررسـی 
خـواص دانـه و روغـن آن، آزمایش هـای بلندمدتـی را در مکزیـک شـروع کردنـد. آنان 
چنیـن نتیجه گیـری کردنـد کـه ایـن شـورزی  یک نـوع دانه روغنـی جدیـد پربازده و 
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قابل کشـت در مناطـق سـاحلی صحرایـی اسـت که بـا روش های تجاری روغن کشـی 
می تـوان از دانـه آن روغـن نباتـی تهیـه کـرد. درحال حاضـر نیـز پروژه هایـی بـرای 
در  اروپـا  در  مصـرف  بـرای  تـازه  سـبزی  به عنـوان   Salicornia bigelovii تولیـد 
فصولـی کـه کشـت در آن هـا انجام نمی شـود )سـپتامبر تا ژوئـن( در جریان اسـت. با 
آزمایش هـای انجام شـده اخیر، سـالیکورنیا قابلیت رشـد با آبیاری به وسـیله آب شـور 

 .)Ventura et al., 2010( دریـا را داراسـت
نتایـج پژوهش هـا دربـاره Salicornia bigelovii نشـان داد کـه میانگیـن عملکرد 
سـاالنه دانـه بـرای ایـن گیـاه در مزرعه ای کـه 200 کیلوگـرم ازت دریافت کـرده بود، 
معـادل 1,390 تـا 2,4۶0 کیلوگـرم در هکتـار با میانگیـن ۵ سـاله 1,990 کیلوگرم در 
هکتـار بـود. نتایـج این پژوهش نشـان داد که عملکـرد دانه این گیاه معـادل یا بیش تر 
از عملکـرد گیاهـان روغنی مرسـوم مانند سـویا بـا عملکرد 1,700 تـا 2,400 کیلوگرم 
در هکتـار و آفتاب گـردان بـا عملکـرد 1,020 تـا 1,۵90 کیلوگـرم در هکتار اسـت که 

.)Glenn et al., 1992( در شـرایط غیرشـور و با منبع آب شـیرین کشـت می شـوند
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فصل دوم 

سالیکورنیا و شوری





تأثیر شوری بر جوانه زنی سالیکورنیا
تحمـل بـه شـوری گیاهان مختلـف در مرحله جوانه زنـی متفاوت اسـت. اولین نتیجه 
قابل اسـتفاده به منظـور نشـان دادن تحمل نسـبی گیاهـان در مرحلـه جوانه زنی در 
مقابل شـوری توسـط اسـتوارت )1998( گزارش شـده و بعد از آن پژوهشـگران زیادی به 
ایـن موضـوع توجـه کرده انـد و مطالعاتـی دربـاره بـذور مختلف انجـام داده اند کـه بذور 
گیاهـان شـورزی نیـز از آن دسـته هسـتند. پژوهش هـا دربـاره اثـر نمک هـای مختلـف 
کلرایـد و سـولفات بـر جوانه زنـی شـورزی ها اهمیت اثر اسـمزی را بیش از سـمیت یونی 
نشـان می دهد )Pujol et al., 2000(. هرچنـد، گزارش هایـی نیـز موجـود اسـت که تأثیر 
منفـی هـر دو اثـر یونـی و اسـمزی را بیـان می کنـد )Mohammad & Sen, 1990(. از 
سـوی دیگـر، گزارش شـده اسـت که شـوری بـاال سـبب ازبین رفتـن قـدرت جوانه زنی 
بـذور گلیکوفیـت می شـود؛ اما بذرهای شـورزی زمانی که تنش شـوری حذف می شـود 
به طـور کامـل بازیافـت می شـوند کـه ایـن مسـئله بـر اثر اسـمزی داللـت دارد 

.)Song et al., 2005(
تأثیر شوری بر جوانه زنی اکوتیپ های مختلف سالیکورنیا طی آزمایشی در پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی ایران )کرج( بررسی شد )خوش خلق سیما و همکاران، 138۶(. 
کشور  شور  مناطق  از  قبلی  مطالعات  در  که  سالیکورنیا  10 اکوتیپ  آزمایش  این  در 
)استان های قم، اصفهان، خوزستان، تهران و خراسان( جمع آوری شده بودند، بر اساس 
اکوتیپ 1  از:  بودند  عبارت  اکوتیپ ها  این  شدند.  انتخاب   )1380( حیدریان  نتایج 
اکوتیپ  )آذربایجان(،  اکوتیپ 4  )ناحیه کفترک شیراز(،  اکوتیپ 2  مهارلو(،  )دریاچه 
10 )بوشهر(، اکوتیپ 12 )پلنگ آباد کرج(، اکوتیپ 13 )شاه آباد شیراز(، اکوتیپ 14 
)استان فارس(، اکوتیپ 1۵ )استان خراسان(، اکوتیپ 1۶ )گاوخونی اصفهان( و اکوتیپ 
17 )اطراف دریاچه اورمیه(. سطوح شوری نیز شامل صفر، 100، 200، 300، 400، 
نتایج  بود.  از نمک کلرید سدیم  ۵00، ۶00، 700، 800، 900 و 1,000 میلی موالر 
 این مطالعه نشان داد اکوتیپ 2 توانست بدون کاهش در میزان جوانه زنی با شاهد تا 
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200 میلی موالر نمک را تحمل کند و از 200 میلی موالر نمک تا ۶00 میلی موالر نمک 
 1,000 در  توانست  ژنوتیپ  این  نداشت و  زیادی  کاهش  شوری  مختلف  سطوح  بین 
میلی موالر نمک حدود 20 درصد جوانه زنی داشته باشد. به طور کلی مشخص شد بذور 
این گیاه توانایی جوانه زنی در سطوح مختلف شوری را دارند، هرچند با افزایش شوری 

به بیش از 200 میلی موالر میزان جوانه زنی آن ها کاهش یافت.
در همین راستا صالحی و همکاران )139۶( گزارش کردند گونه پرسیکا در مرحله 
جوانه زنی تحمل به شوری باالتری نسبت به گونه تجاری بیگلوی دارد، به طوری که با 
افزایش شوری به بیش از dS/m 10 میزان جوانه زنی در دو گونه پرسیکا و بیگلوی به 
ترتیب با شیب 2 و 13 درصد کاهش یافت و در شوری ۵00 میلی موالر میزان جوانه زنی 
برای دو گونه مذکور به ترتیب 90 و 30 درصد بود. همچنین، صالحی و همکاران )139۵( 
در بررسی اثر شوری بر توده های مختلف سالیکورنیا نشان دادند توده یروپین و پرسیکا 
قادرند در شوری ۶00 میلی موالر بیش از 80 درصد جوانه زنی داشته باشند. هرچند، 
در توده بیگلوی و بوشهر جوانه زنی بعد از شوری dS/m 10 کاهش یافت و در شوری 
۶00 میلی موالر کم تر از 10 درصد بذور جوانه زدند. در شوری ۶00 میلی موالر جوانه زنی 
توده های بوشهر، ارومیه، گلستان، یروپین، پرسیکا و بیگلوی به ترتیب 90، 94، 30، 0، 
10 و 80 درصد کاهش یافت. عالوه بر این، اورلوسکی و همکاران )201۶( گزارش کردند 
جوانه زنی گونه پروپین در حضور 0/۵ تا 2 درصد کلرید سدیم )حدود 3۵0 میلی موالر( 
گیاه  جوانه زنی  نشان می دهد  مختلف  مطالعات  نتایج  ندارد.  چشمگیری  کاهش 
سالیکورنیا در واکنش به شوری در گونه ها و توده های مختلف متفاوت است. اما به طور 
کلی می توان گفت بذور این گیاه توانایی مناسبی برای جوانه زنی در شرایط شور تا 
حدود 300 میلی موالر را دارا هستند و با افزایش شوری از میزان جوانه زنی در توده های 

مختلف کاسته می شود.
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تأثیر شوری بر کمیت و کیفیت علوفه  سالیکورنیا
پژوهش هـا دربـاره شـورزی ها نشـان داده اسـت در مناطـق شـور تأمیـن علوفه با 
اسـتفاده از شـورزی ها می توانـد راهـکار مناسـبی بـرای حـل بحـران شـوری در ایـن 
مناطق باشـد. سـالیکورنیا در شـوری بهینه حـدود 300 میلی موالر بـا عملکرد 1/39تا 
2/4۶ کیلوگـرم ماده خشـک بـر مترمربـع به منظـور تولیـد علوفـه بـا عملکـرد بـاال در 
واحد سـطح زمین بسـیار مناسـب اسـت و در کنار آن کنجاله بذر سـالیکورنیا می تواند 

.)Alghamdi et al., 2015( منبـع مناسـب پروتئیـن در جیره غذایـی دام باشـد
بررسـی تأثیر شـوری بر صفات کمی و کیفی علوفه سـالیکورنیا شـامل وزن خشـک، 
خاکسـتر، فیبـر خـام و پروتئیـن خـام در جمعیت هـای مختلف سـالیکورنیا نشـان داد 
کـه غلظت هـای مختلـف نمـک در مراحـل مختلف رشـدی تأثیر بسـزایی بـر کمیت و 
کیفیـت سـالیکورنیا دارنـد. به طوری که با افزایش شـوری از 100 بـه 300 میلی موالر، 
وزن خشـک تمامـی جمعیت هـا افزایـش یافـت و با افزایـش بیش تر شـوری از 300 به 
۶00 میلی مـوالر میانگیـن وزن خشـک کاهـش می یابـد. همچنیـن با افزایش شـوری، 
افزایـش درصد خاکسـتر سـالیکورنیا مشـاهده شـد. در مقابـل، درصد فیبر خـام به طور 
قابل توجهـی بـا افزایش شـوری کاهـش یافت؛ به گونـه ای که با افزایش شـوری از 100 
بـه ۶00 میلی مـوالر کاهـش 2۶ درصـدی در میانگیـن درصـد فیبـر خـام را بـه همراه 
داشـت. میانگیـن پروتئیـن خـام نیـز بـا افزایـش شـوری تـا 300 میلی مـوالر کاهـش 
یافـت؛ هرچنـد بـا افزایش بیش تـر شـوری بیـش از 300 میلی موالر تغییر محسوسـی 
در درصـد پروتئیـن خام ایجاد نشـد. همچنین گزارش شـده اسـت تأثیر میزان شـوری 
بـر تولیـد زی تـوده اکوتیپ های مختلـف متفاوت اسـت، به طوری  کـه در اکوتیپ های 
قم، شـرفخانه و دلیجان وزن خشـک گیاه در سـطح شـوری 100 میلی موالر نسـبت به 

سـطح ۶00 میلی مـوالر کلرید سـدیم باالتـر بود )ریاحـی، 1397(.
به طـور  کلـی می تـوان گفـت حداکثـر تولیـد علوفـه گیـاه سـالیکورنیا در شـوری 
300 میلی مـوالر حاصل می شـود. همچنیـن در میـان اکوتیپ هـا، اکوتیـپ جویبـار بـا 
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باالتریـن میـزان مـاده خشـک بیش تریـن عملکـرد را در بیـن سـایر اکوتیپ هـا دارد 
کـه نشـان دهنده قابلیـت زیـاد ایـن اکوتیـپ بـرای رسـیدن بـه بیش تریـن عملکـرد 
مـاده خشـک در واحـد سـطح زمین به منظـور تولیـد علوفه اسـت. عالوه بر ایـن، باید 
در نظـر داشـت کـه مراحـل مختلـف فنولوژیـک نیـز در کیفیـت علوفه برداشت شـده 
سـالیکورنیا تأثیـر بسـزایی دارنـد و خوش خوراکی و کیفیـت علوفه شـورزی ها با تغییر 

 .)Oktay, 2015( سـن فیزیولوژیـک گیـاه تغییر می کنـد

اثر شوری بر کمیت و کیفیت روغن دانه سالیکورنیا
کاهش درصد روغن در گیاهان زراعی مانند سویا و گلرنگ در اثر شوری در مطالعات 
متعددی گزارش شده است )Yeilaghi et al., 2012(. سمیت یون سدیم و کلر در مسیر 
سنتز اسیدهای چرب و تشکیل لیپیدها دلیل کاهش مقدار روغن بذر گیاهان روغنی 
گزارش شده است )Harrathi et al., 2012(. بااین حال، مطالعات محدودی در زمینه 

تأثیر شوری بر میزان روغن در شورزی های روغنی صورت گرفته است.
آزمایش های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برای بررسی تأثیر شوری بر 
کمیت و کیفیت روغن جمعیت های سالیکورنیا در شرایط گلخانه نشان داد که 
افزایش  با  افزایش می یابد، به طوری که  افزایش میزان شوری  با  میزان روغن دانه 
شوری از 100 به ۶00 میلی موالر میزان روغن دانه بیش از 7 درصد افزایش می یابد 
)Reiahisamani et al., 2018(. عالوه بر این، فراوانی نسبی اسیدهای چرب نیز 
تحت تأثیر سطوح مختلف شوری قرار دارد و با افزایش غلظت نمک، پالمیتیک اسید، 
استئاریک اسید و اولئیک اسید افزایش می یابد. همچنین میانگین درصد اولئیک اسید 
با افزایش شوری تا ۶00 میلی موالر کلرید سدیم افزایش کمی دارد. در مقابل، پاسخ 
افزایش  است و  معکوس  شوری  به  اسید  لینولنیک  اسید و  لینولئیک  اسیدهای چرب 
شوری، کاهش اسید چرب لینولئیک را به همراه دارد. با وجود کاهش فراوانی اسیدهای 
سالیکورنیا  از  حاصل  روغن  غذایی  کیفیت  خاک،  شوری  افزایش  با  غیراشباع  چرب 
باتوجه به حد مجاز اسیدهای چرب اشباع )درصد 2۵<( تعیین شده توسط سازمان ملی 

استاندارد همچنان در محدوده قابل قبولی قرار دارد )ریاحی، 1397(.



فصل سوم 
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کاربردهای سالیکورنیا
تحقیقـات بـرای کشـت و بهره بـرداری از گونه هـای گیاهی کـه توانایی تحمل 
 .)Lutts et al., 2015( شـرایط نامسـاعد محیطـی را دارنـد، درحال توسـعه اسـت
مطالعـات صورت گرفتـه دربـاره گیاهـان شـورزی در راسـتای ارزیابـی بهره گیری 
از آن هـا در زمینـه تولیـد علوفـه، سـوخت زیسـتی، تغذیـه انسـان و تولیـد روغن 
خوراکـی نشـانگر ارزش بـاالی ایـن گونه هـای گیاهی در حل بحران شـوری اسـت 
)Ventura et al., 2014(. نورمـن و همـکاران )2013( بـا ارزیابـی کیفیـت علوفـه 
چند شـورزی مختلـف، اسـتفاده از شـورزی ها را در ترکیب با سـایر گیاهـان علوفه ای 
به منظـور بهبـود تغذیـه دام توصیـه کرده انـد. مطالعـات صورت گرفتـه دربـاره روغـن 
حاصـل از شـورزی ها ماننـد Suaeda aralocaspica نشـان داده اسـت کـه برخـالف 
تجمـع بـاالی نمـک در انـدام هوایـی، روغـن ایـن گیاهـان به دلیـل تجمع بسـیار کم  
.)Wang et al., 2012( نمـک در بـذر، قابلیـت باالیی به منظـور مصـرف خوراکـی دارد

مطالعه چندین شورزی نشان داده است که روغن برخی از گونه های شورزی از جمله 
سالیکورنیا به دلیل مقادیر باالی اسیدهای چرب غیراشباع برای مصرف خوراکی بسیار 
ارزیابی روغن اکوتیپ های  مناسب و پرارزش است )Glenn et al., 2013(. همچنین 
مختلف سوئدا نشان داد محتوای روغن به مقدار بیش از 29 درصد در بذر این شورزی، 
حاوی بیش از 93 درصد اسیدهای چرب غیر اشباع است که 27 درصد از آن مربوط به 
 .)Lee et al., 2016( اسید چرب اولئیک و ۶۶ درصد آن مربوط به لینولئیک بوده است
عالوه بر این، به دلیل داشتن ترکیبات ارزشمند و متابولیت های سودمند در برخی از 
شورزی ها و همچنین پیشینه استفاده از آن ها در طب سنتی قابلیت استفاده در صنایع 

.)Ventura & Sagi, 2013( دارویی و پزشکی دارند

مصرف غذایی سالیکورنیا

سـالیکورنیا با عناویـن گوناگونی مانند رازیانـه، لوبیای دریایی، مارچوبـه دریایی و... 
شـناخته می شـود و در حقیقـت نـام سـالیکورنیا از واژه التیـن Salt بـه مفهـوم نمـک 
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گرفتـه شـده اسـت. از ادوار قدیـم سـالیکورنیا با اهـداف خوراکی و غیرخوراکی اسـتفاده 
می شـده اسـت. در قرون گذشـته از ایـن گیاه به عنوان منبع سـدیم کربنـات در صنعت 
شیشه سـازی اسـتفاده می شـد. همچنیـن اسـتفاده های دارویـی نیـز در گذشـته بـرای 
ایـن گیـاه گزارش شـده اسـت. اثربخشـی S. herbacea بر اسـترس های اکسـیداتیوی، 
 .)Essaidi et al., 2013( التهـاب، دیابت، آسـم، هپاتیت و سـرطان گـزارش شـده اسـت
اسـتفاده غذایـی سـالیکورنیا مبحـث جدیـدی نیسـت و از ایـن گیاه پیش تـر به عنوان 
نمـک اسـتفاده شـده اسـت. به هرحـال، کمبـود دسترسـی بـه غـذا و نیـاز بـه تأمیـن 
منابـع غذایـی پایـدار باعـث شـده اسـت ایـن گیـاه مـورد توجـه قـرار گیـرد. مصـرف 
قسـمت های هوایی این گیاه به عنوان سـاالد، ترشـی، نوشـیدنی و... سـبب شـده است 

.)Patel, 2016( در سـال های اخیـر توجه ویـژه ای بـه آن شـود
سالیکورنیا به دلیل داشتن مزه شور و بافت ترد به عنوان ساالد سبز استفاده می شود و 
در برخی فرهنگ ها به عنوان یک غذای لذیذ تلقی می شود. بخش های سبز گیاه بیش تر 
برای مصرف خوراکی توصیه می شود و قسمت های قرمز گیاه دارای محتوی نمک و 
سیلیس باالیی هستند. در برخی جوامع سالیکورنیا به صورت نوشیدنی های تخمیری 
مانند سرکه نیز فراوری می شود )Song et al., 2013(. در یک پژوهش نشان داده شد 
که سالیکورنیا نه تنها باعث تحریک تکثیر میکروب های تخمیری می شود، بلکه سبب 

.)Seo et al., 2010( بهبود کیفیت سرکه نیز می شود
عـالوه بـر اسـتفاده مسـتقیم، از ایـن گیـاه به عنـوان یـک منبـع نمک رژیمـی نیز 
استفاده می شـود. پـودر تهیه شـده از سـالیکورنیا ظرفیـت اسـتفاده به عنـوان نمـک 
هماننـد کلریـد سـدیم را دارد )Shin & Lee, 2013(. یـک پژوهش نشـان داد که افزودن 
1/۵ درصـد نمـک سـالیکورنیا بـه فراورده هـای گوشـتی به عنـوان جایگزیـن کلریـد 
سـدیم بـا هـدف بهبـود بافـت محصـول هیچ گونه اثر سـوئی نشـان نمی دهـد و باعث 
بهبـود پخـت و پایداری امولوسـیون می شـود )Kim et al., 2014(. در پژوهشـی دیگر 
اثـر مثبـت نمـک سـالیکورنیا بیگلـووی بـر فشـار خـون کـه همواره بـه کلرید سـدیم 
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نسـبت داده می شـود، مشـاهده شـد و سـبب بهبـود عملکـرد کبـد و کلیه شـد. عالوه 
بـر ایـن، کاهش فعالیت  آنزیم های آنتی اکسـیدانی در بدن نیز مشـاهده شـده اسـت 

 .)Zhang et al., 2015(
عـالوه بر تازه خوری و اسـتفاده از نمک سـالیکورنیا محصوالت غذایی فراوری شـده 
دیگری مانند ترشـی سـالیکورنیا، سـس و چاشـنی سـالیکورنیا و چای سـالیکورنیا نیز 

در کشـورهای مختلف تهیه و مصرف می شـوند )شـکل 7(. 

 

شکل 7- انواع غذاها و محصوالت غذایی تولیدشده از سالیکورنیا

علوفه سالیکورنیا

گیاهان علوفه ای که قادر به رشد مناسب در شرایط تنش شوری هستند، قابلیت 
باالیی برای جایگزینی منابع علوفه ای دارند و می توانند نقش مهمی در تولید پایدار علوفه 
برای تغذیه دام ایفا کنند )Shamsutdinov et al., 2017(. به طور معمول اسفناجیان 
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نسبت به شورزی های علوفه ای و لگوم ها تحمل به شوری باالتری دارند و دامنه رشد 
بهینه گونه های مختلف کنوپودیاسه از 2۵ تا 200 میلی موالر کلرید سدیم متغیر است 
)Flowers et al., 2008(. در یک آزمایش مزرعه ای در کویت، سالیکورنیا با استفاده از 
آب بسیار شور )dS/m 40-30( کشت داده شد و نتایج نشان داد که سالیکورنیا قابلیت 
جایگزینی با برخی از علوفه های رایج را دارد؛ به طوری که تا 2۵ درصد در ترکیب با 
برای  انرژی  به عنوان منبع غذا و  استفاده شد و می تواند  تعلیف گوسفند  برای  یونجه 
است  داده شده  نشان  )Abdal et al., 2009(. همچنین  استفاده شود  احشام سبک 
قبلی  مطالعات  استفاده شود.  تا 2۵ درصد  رژیم گوسفند می تواند  در  که سالیکورنیا 
نشان داده اند که خوش خوراکی و ترکیب شیمیایی گونه های شورزی بسته به مراحل 

.)Oktay & Temel, 2015( فنولوژیکی گیاه تغییر می کند
نتایـج یـک پژوهـش دربـاره عملکـرد علوفه برخـی گونه هـای شـورزی در مراحل 
مختلـف فنولوژیکـی نشـان داده اسـت کـه میـزان فیبـر قابل هضـم1 و پروتئیـن خـام 
بـه ترتیـب بـا میانگیـن 1۵/7 و 20 درصـد در مراحل مختلـف تغییر می کنـد و میزان 
فیبـر قابل هضـم در مراحـل اولیـه نسـبت به مراحـل بعـدی پایین تر اسـت. در مقابل 
 .)Themel et al., 2015( میـزان پروتئیـن خـام با افزایش سـن گیـاه کاهـش می یابـد
 Atriplex مطالعـه گلـن و اولیـری )1984( درباره 10 شـورزی  مختلف نشـان داد کـه
 Salicornia europaea کم تریـن مقـدار میـزان آب و خاکسـتر را دارد و lentiformis

بیش تریـن محتـوای آب و خاکسـتر را بـه خود اختصـاص داد. کیفیـت و ارزش غذایی 
علوفـه ای گونه هـای شـورزی بـه نـوع گونـه، میـزان رسـیدگی و سـاختار ژنتیکی 
ارقـام مختلـف وابسـته اسـت )Atasoglu et al., 2010(. بـا افزایـش میزان رسـیدگی، 
نسـبت بـرگ بـه سـاقه کاهـش و مقـدار ترکیبـات فیبـری به ویـژه در سـاقه گیـاه افزایش 
می یابـد. گیاهـان جـوان دارای سـلول های جوان تـر بـا دیواره سـلولی نازک و مقـدار باالی 
 .)Themel et al., 2015( کربوهیدرات هـای محلـول غیرسـاختاری درون سـلولی هسـتند

1- Acid digestive fiber
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جنس هـای اسـفناجیان عمومـاً دارای میـزان پروتئیـن خـام باالیی هسـتند کـه برای 
تولیـد دام ضـروری اسـت. پروتئیـن خـام در حقیقـت معیـاری از پروتئیـن واقعـی 
اسـت کـه بـر اسـاس اندازه گیری نیتـروژن کل1 )بـا فرض اینکـه نیتروژن در سـاختار 

پروتئینـی اسـت یـا خواهـد بـود( تخمین زده می شـود.
نتایـج برررسـی نورمـن و همـکاران )2008(، بـر روی شـش جنـس کنوپودیاسـه 
نشـان داد کـه مقـدار پروتئیـن خـام آن هـا بیـن 10 تا 1۵ درصـد متغیر اسـت. مقدار 
پروتئیـن خـام نیـز تحـت تأثیر شـوری قـرار دارد و با افزایـش میزان شـوری، محتوای 
پروتئیـن خـام در S. virginicus از ۶/8 تـا 9 درصد افزایش پیـدا کرد. هرچند، گزارش 
شـده اسـت که میـزان پروتئین خـام گونه های شـورزی ممکـن اسـت به دلیل حضور 
نیتـرات و ترکیبـات محلـول غیر پروتئینـی نظیـر بتائیـن گالیسـین و پرولیـن بیـش 
از حـد واقعـی آن تخمیـن زده شـود )Flowers et al., 2008(. ترکیبـات نیتروژنـی 
غیر پروتئینـی ممکـن اسـت تأثیـر مثبـت، منفـی یا خنثی بر احشـام داشـته باشـند؛ 

بنابرایـن آنالیـز آمینواسـیدها بـرای بررسـی ارزش غذایـی آن ها ضروری اسـت. 
بررسـی صفـات علوفـه ای سـالیکورنیا به عنـوان جیـره غذایـی گوسـفندان نـژاد 
اسـترالیایی در یـک آزمایـش ۶0 روزه انجـام گرفـت. در ایـن آزمایـش ۶ جیـره غذایی 
شـامل صفر تـا 100 درصد سـالیکورنیا بـه همراه یونجه و کنسـانتره بررسی شـد. نتایج 
نشـان داد سـالیکورنیا قابلیـت اسـتفاده به عنـوان علوفـه تـا 2۵ درصد جیـره غذایی را 
دارد. البتـه بیش تریـن رشـد دام در تیمـار حـاوی 12/۵ درصـد سـالیکورنیا به دسـت 
آمـد. ضمـن اینکـه در تیمار حاوی 100 درصد سـالیکورنیا کاهش رشـد دام مشـاهده 
شـد که نشـان می دهد این گیاه به تنهایی برای تغذیه دام مناسـب نیسـت. همچنین 
کنجالـه بـذر سـالیکورنیا به عنوان جایگزین مکمـل پروتئینی در جیره غذایی اسـتفاده 
شـده اسـت )Anwar et al., 2002(. پـس از روغن گیری از دانه هـا، کنجاله باقی مانده 
حـدود ۶۵ درصـد از وزن محصـول را تشـکیل می دهـد. این کنجاله حـاوی 42 درصد 

پروتئیـن اسـت و می توانـد به عنـوان علوفـه دامی و خوراک میگو اسـتفاده شـود. 

1- Total nitrogen
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دانه روغنی سالیکورنیا

سـالیکورنیا به عنـوان یـک گیـاه دانه روغنـی امید بخـش معرفـی شـده اسـت کـه 
عملکـرد دانـه آن بـا گیاهـان زراعی کشت شـده با منابع غیرشـور قابل مقایسـه اسـت. 
تـالش بـرای اهلی سـازی سـالیکورنیا به عنـوان دانـه روغنـی بـه بیـش از یـک دهـه 
می رسـد. روغـن سـالیکورنیا دارای درصـد باالیـی اسـیدهای چـرب غیراشـباع اسـت 
کـه بـذر ایـن گیـاه را بـه منبـع مناسـبی بـرای تولیـد روغـن خوراکـی بـدل سـاخته 
اسـت )Ventura et al., 2011(. میـزان تولیـد روغـن در واحد سـطح توسـط گونه های 
مختلـف سـالیکورنیا بـا گیاهان تجـاری مانند سـویا و آفتاب گـردان قابل رقابت اسـت. 
عملکـرد روغـن بـرای سـالیکورنیا در حدود 0/۶ تـن در هکتـار اسـت، درحالی که این 
مقـدار برای سـویا 0/38، گلرنـگ 0/۶3 و بـرای آفتاب گردان و کلزا در حـدود 1 تن در 
هکتـار اسـت )Elsebaie et al., 2013(. بـا تحلیل روغن به دسـت آمده مشـخص شـد 
که 78 درصد آن از اسـیدهای چرب غیراشـباع تشـکیل شـده اسـت که متشکل ۵8/۵ 
درصـد اولئیـک اسـید، 17/4 درصـد لینولئیـک اسـید و 3/98 درصـد لینولنیک اسـید 

.)Elsebaie et al., 2013( اسـت
در مطالعـه ای دیگـر رائـو و همـکاران )201۵( گـزارش کردنـد که محتـوی روغن 
دانـه شـورزی S. brachiate در حـدود 24/۵ تـا 2۶/۵ درصـد و روغن به دسـت آمده از 
ایـن گونـه دارای 12 نـوع اسـید آمینـه و 10 نـوع اسـید چرب اسـت. اسـیدهای چرب 
غالـب در ایـن روغـن شـامل پالمیتیـک و اسـتاریک هسـتند و هیـچ اسـید چـرب بـا 
زنجیـره کربنی بیش از 20 کربن مشـاهده نشـد. آن ها نشـان دادند بیـش از 40 درصد 
روغن متشـکل از اسـیدهای چرب غیراشـباع شـامل اولئیک و لینولئیک اسـت و مقدار 
لینولنیـک اسـید پاییـن بـود. نبـود زنجیره هـای کربنـی بیـش از 20 کربـن در روغن 
به دسـت آمده از ایـن گونـه آن را برای تولید سـوخت زیسـتی بسـیار مسـاعد سـاخته 
اسـت. همچنیـن اسـید آمینه هـای غالـب در ایـن روغـن شـامل ایزولوسـین، آالنین و 

گالیسـین بـود و اجـزاء اسـیدی نامطلـوب در این روغن مشـاهده نشـد.
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ریاحـی و همـکاران )2018( نیـز در بررسـی محتـوی روغـن و اسـیدهای چـرب 
جمعیت هـای بومـی مختلـف سـالیکورنیا گـزارش کردنـد کـه میـزان روغـن آن هـا 
بیـن 20 تـا 38 درصـد متغیـر اسـت. شـکل 8 درصـد روغن و درصـد اسـیدهای چرب 
اسـتئارات، پالمیتـوالت، اولئـات، لینولئـات و لینولنـات به دسـت آمده از جمعیت های 

نشـان می دهد.  را  مختلـف 

 

شکل 8- نقشه حرارتی مقایسه صفات کمی و کیفی روغن در جمعیت های جمع آوری شده سالیکورنیا از 
131-37 dS/m مناطق مختلف ایران با دامنه شوری

محصوالت آرایشی-بهداشتی سالیکورنیا

اسـتفاده از گیـاه سـالیکورنیا در سـاخت مـواد شـوینده از قـرون گذشـته رایـج 
بوده اسـت و از خاکسـتر ایـن گیـاه در ترکیـب بـا چربـی حیوانـی در تولیـد صابـون 
اسـتفاده می شـد. درحال حاضـر نیـز از فراورده هـای این گیـاه به عنوان مـواد تکمیلی 
به کاررفتـه در سـاخت لـوازم آرایشی-بهداشـتی، تولیـد انواع کرم هـای مرطوب کننده 
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قوی، پاک کننده، ضدچروک و صابون اسـتفاده می شـود. اثربخشـی عصاره سـالیکورنیا 
در حفـظ رطوبت پوسـت و همچنین خاصیت سـفید کنندگی آن در مطالعات مختلفی 

بررسـی شـده است.
کیـم و همـکاران )201۵( در بررسـی تأثیـر عصـاره S. herbacea بـر میزان حفظ 
رطوبـت پوسـت گـزارش کردنـد کـه ترکیبـات موجـود در عصاره ایـن گیاه بـا کاهش 
فعالیت متالوپروتئیناز-1 و افزایش تولید هیالورنیک اسـید و گلیکوآمینوگالیکان سـبب 
حفـظ بیش تـر رطوبـت پوسـت می شـود. بنابرایـن، فراورده هـای ایـن گیـاه می تواند 
در تولیـد کرم هـای مرطوب کننـده پوسـت بـه کار رود. در پژوهشـی دیگـر، سـانگ و 
همـکاران )2009( در بررسـی خاصیـت آنتی اکسـیدانی و سـفید کنندگی عصـاره آبی 
S. herbacea گـزارش کردنـد کـه عصـاره به کاررفتـه دارای خاصیت آنتی اکسـیدانی 

باالیـی اسـت و با کاهش رادیکال هـای آزاد و آپوپتوزیس از تنش اکسـیداتیو جلوگیری 
می کنـد. ضمـن اینکـه این عصـاره بـا ممانعـت از فعالیـت تیروزیناز و مالنین سـنتتاز 
باعـث روشن ترشـدن رنـگ پوسـت می شـود و  می تواند به عنـوان عامل سـفید کننده 
در مـواد آرایشـی کاربـرد داشـته باشـد. مطالعـات انجام شـده در زمینه اسـتفاده های 
آرایشـی و بهداشـتی گیاه سـالیکورنیا گسـتردگی الزم را ندارد؛ اما نتایج به دسـت آمده 
از تحقیقـات صورت گرفتـه توانمنـدی بـاالی ایـن گیـاه را بـرای اسـتفاده در تولیـد 
محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی به خوبـی نشـان می دهـد. بـر همیـن اسـاس، امروزه 
در کشـورهای مختلـف دنیـا به ویـژه در کشـورهای جنـوب شـرق آسـیا محصـوالت 
بهداشـتی و آرایشـی متنوعی از قبیل کرم های مرطوب کننده و سـفید کننده پوسـت، 
ماسـک های مرطوب کننـده و لوسـیون های پاک کننده با اسـتفاده از گیاه سـالیکورنیا 

به صـورت انبـوه تولیـد می شـود و بـه فروش می رسـد. 

کاربرد زیست محیطی سالیکورنیا

اسـتفاده از گیاهـان شـورزی بـرای پاالیـش خاک هـای آلـوده و حفاظـت از 
محیط زیسـت رویکـرد جدیـدی اسـت کـه اخیـراً در کشـورهای مختلـف مـورد توجه 
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قـرار گرفتـه اسـت )Nouri et al., 2017(. شـورزی ها یـک درصـد گونه هـای گیاهـی 
جهان را تشـکیل می دهند و قادر به رشـد و تکثیر در محیط و شـرایط تنشـی هسـتند 
کـه سـایر گونه هـا در آن از بین می روند )Hasanuzzaman et al., 2014(. شـورزی ها 
قـادر بـه تحمـل شـرایط بحرانی ماننـد غلظت باالی نمـک، تنش خشـکی، دمای باال و 
حضـور ترکیبـات سـمی نظیـر یون هـا هسـتند )Flowers et al., 2010(. اجتنـاب از 
نمـک و تحمـل نمـک دو سـازگاری مهـم شـورزی ها در شـرایط شـور اسـت. بنابراین 
ایـن گیاهـان می توانند برای احیاء محیط زیسـت در شـرایط تنشـی جایگزین گیاهان 

رایج شـوند.
احیـاء خاک هـای شـور و شور-سـدیمی بـا اصالح کننده هـای شـیمیایی معمـوالً 
عامـل  دو  هزینـه  اقلیـم و  وضعیـت  اسـت.  باالیـی  بسـیار  اجرایـی  هزینـه  دارای 
تعیین کننـده در احیـاء خاک هـای شـور اسـت؛ ازایـن رو کشـت گیاهـان متحمـل به 
شـوری نظیـر سـالیکورنیا می توانـد روشـی مؤثـر در ایـن شـرایط باشـد. ایـن تکنیک 
سـالم در سـال های اخیـر بـرای حذف نمـک از محیـط و حفظ پایداری محیط زیسـت 
مـورد توجـه قرار گرفته اسـت. احیاء خاک های شـور با اسـتفاده از گیاهان شـورزی 
دارای مزایـای مختلفی اسـت: نبـود هزینه های مالی، سـودآوری از طریـق تولید گیاه، 
بهبـود وضعیـت خاک فیزیکـی و حاصلخیـزی خاک، قابلیـت اجرا در مقیاس وسـیع و 
سـازگاری بـا محیط زیسـت. اسـتفاده از گیـاه سـالیکورنیا بـرای کاهـش شـوری آب و 
خاک هـای شـور در مطالعـات مختلفـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در همیـن 
راسـتا فرضـی و همـکاران )2017( در مطالعـه اثربخشـی گیاهـان شـورزی بـر کاهش 
شـوری در زمین هـای مرطـوب گـزارش کردنـد کـه گیـاه S. europea قادر اسـت در 
مـدت ۵ هفتـه در حـدود 30 درصـد از نمـک خـاک را کاهـش دهـد. این نتایج نشـان 
می دهـد گیـاه سـالیکورنیا می توانـد گزینـه مناسـبی بـرای احیـاء خاک هـای شـور و 
همچنیـن ایجاد پوشـش سـبز در مناطق سـاحلی و بیابانی برای حفـظ خاک و کاهش 

ریزگرد هـای هـوا در مناطق مسـتعد باشـد.
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حـاوی  محیط هـای  در  طبیعـی  به صـورت  اینکـه  به دلیـل  شـورزی  گونه هـای 
سـطوح سـمی یون هـای مختلـف قـرار دارنـد، قویـاً بـرای اسـتخراج فلـزات از خـاک 
توصیـه شـده اند )Thyssen et al., 2013(. بـرای مثال، شـورزی S. brachiate توانایی 
باالیـی در جـذب و انباشـت کادمیـوم، نیکل و آرسـنیک در انـدام هوایی از خود نشـان 
داده اسـت )Sharma et al., 2010(. همچنین S. brachiate نامزدی برای گیاه پاالیی 
کادمیـوم معرفی شـده اسـت )Pedro et al., 2013(. اسـمیلی و همـکاران )201۵( نیز 
نشـان دادنـد کـه گونه هـای سـالیکورنیا می تواننـد به عنـوان یـک فوق انباشـتگر در 

کاهـش آلودگی هـای فلـزات سـنگین مفید باشـند. 
اسـتفاده از گیاهان شـورزی به منظور پاالیـش آلودگی های نفتی نیـز رویکرد جدیدی 
اسـت کـه اخیـراً در راسـتای پاک سـازی خاک های شـور آلـوده به نفـت مورد توجـه قرار 
 Phragmites و Suaeda، Juncus گرفتـه اسـت. جنس هـای شـورزی مختلفـی از قبیـل
بـرای پاک سـازی آالینده هـای آلـی بررسـی شـده اند )Gao et al., 2014(. توانایـی گیـاه 
شـورزی سـالیکورنیا نیـز در جـذب و پاک سـازی آالینده های آلـی در مطالعـات مختلفی 
بررسـی شـده اسـت. مطالعات نشـان می دهنـد این گیـاه توانایی جذب و تجمـع ترکیبات 
هیدروکربنـی حلقـوی را در انـدام هوایـی دارد؛ هرچنـد بـا افزایـش وزن مولکولی ترکیب 
حلقـوی جـذب و انتقـال آن کاهش می یابد )Meudec et al., 2006(. در همین راسـتا 
خوش خلق سـیما و همکاران )1392( در بررسـی قابلیت سـالیکورنیا برای پاک سـازی 
آالینده هـای نفتـی نشـان دادند کـه این گیاه شـورزی توانایـی تحمل ترکیبـات نفتی 
تـا بیـش از ۵ درصـد وزنـی را دارد. آن هـا همچنیـن نشـان دادند سـالیکورنیا قـادر به 
جـذب مسـتقیم ترکیبات نفتی اسـت. تحلیل عصـاره گیاهی با دسـتگاه کروماتوگرافی 
گازی حضـور ترکیبـات حلقـوی مختلف در ریشـه و اندام هوایی این گیاه را نشـان داد. 
در مطالعـه ای دیگـر عبـداهلل زاده و همـکاران )2018( در بررسـی توانایی شـورزی 
سـالیکورنیا در تجزیـه ترکیبـات نفتـی نشـان دادنـد کـه در سـطح آلودگـی 0/2 تـا 
2 درصـد ایـن گیـاه می توانـد غلظـت آالینـده نفتـی را در مـدت 100 روز بـه میـزان 
40 تـا ۶0 درصـد کاهش دهد. عبادی و همـکاران )2018( در یـک آزمایش گلخانه ای 
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120 روزه قابلیـت گیـاه سـالیکورنیا را بـرای پاک سـازی آالینده های نفتی در سـطوح 
مختلـف شـوری شـامل صفـر، 1۵0 و 300 میلی مـوالر کلریـد سـدیم بررسـی کردند. 
نتایـج نشـان داد بـا افزایـش میـزان شـوری تولیـد زی تـوده ریشـه و انـدام هوایـی 
سـالیکورنیا افزایـش می یابـد و ریشـه سـالیکورنیا نه تنهـا حساسـیتی در برابر شـوری 
نداشـت، بلکـه با افزایش شـوری رشـد ریشـه سـالیکورنیا افزایـش یافـت. همچنین با 
افزایـش غلظـت نفـت میـزان رشـد ریشـه سـالیکورنیا تحـت تأثیر قـرار نگرفـت و در 
سـطح شـوری 300 میلی مـوالر میـزان تجزیـه ترکیبـات نفتـی در تیمـار سـالیکورنیا 

۵۵ تـا ۵7 درصـد بـه دسـت آمد.

سالیکورنیا به عنوان سوخت زیستی

سـالیکورنیا به عنـوان یـک منبـع تولید سـوخت دیزلی یـا الکل زیسـتی نیز مطرح 
اسـت. نتایـج حاصـل از آزمایش هـای زیسـتی گسـترده ای کـه بـر روی ایـن گیـاه در 
آمریکا، شـمال شـرق آفریقا، فلسـطین اشـغالی و شـمال غرب مکزیک صـورت گرفت، 
بیانگـر قابلیـت تولیـد 22۵ تـا 2۵0 گالـن بیودیـزل در هر هکتـار اسـت. هندریکس و 
 همـکاران )2011( در مطالعـه سـه گونه سـالیکورنیا در ناسـا نشـان دادنـد که گونه

 S. virginica به دلیـل داشـتن محتـوای لیپـدی بـاال بهتریـن گزینـه بـرای تولیـد 
 سـوخت زیسـتی اسـت. آن هـا همچنیـن گـزارش کردنـد گونه هـای S. bigelovii و 
S. europaea به دلیـل تولیـد لیپید کافی و داشـتن زی توده و عملکـرد باال گزینه های 

مناسـبی برای تولید سـوخت زیسـتی هسـتند. هرچنـد آبیدن و همـکاران )201۵( در 
بررسـی کمیـت و کیفیـت بیودیزل تهیه شـده از گونه های مختلف سـالیکورنیا گزارش 
کردنـد کـه بـا وجـود کمیـت بـاالی روغـن در ایـن گونه هـا شـاخص کیفـی بیودیزل 

تهیه شـده از لحـاظ اسـتانداردهای احتـراق از مقادیر توصیه شـده پایین تر اسـت.
عالوه بر روغن سالیکورنیا، از زی توده به دست آمده از سالیکورنیا نیز می توان در تولید 
اتانول زیستی استفاده کرد. سیبولسکا و همکاران )2014( در مطالعه ای قابلیت استفاده 
را  لیگنوسلولوزی  بیواتانول  تولید  اولیه در  به عنوان خوراک   S. bigelovii از زی توده
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بررسی کردند. نتایج نشان داد زی توده فاقد بذر این گیاه دارای محتوای خاکستر باالیی 
است؛ بااین حال محتوای سلولز، لیگنین و همی سلولز آن با زی توده های لیگنوسلولزی 
معمول قابل مقایسه بود. میزان سلولز در قسمت های بدون بذر ساقه به نسبت باالتر 
افزایش دهد. جدول 2 ترکیب  را  اتانول  تولید  از ساقه می تواند میزان  بود و استفاده 

لیگنوسلولزی زی توده سالیکورنیا را نشان می دهد.

 S. bigelovii جدول 2- ترکیب لیگنوسلولزی زی توده

گرم/ 100 گرم ماده خشکترکیب

9/1گلوکان

7/7زایلن

۵/۵آرابینان

۶/8لیگنین کلوسان

۶/8خاکستر

کاربردهای دارویی

ایـن گیـاه از نظـر ترکیبـات زیسـت فعال و عناصـر مهمی همچـون کلسـیم، آهن، 
یـد، روی و منیزیـم غنـی و فاقـد کلسـترول اسـت؛ بنابرایـن در طـب سـنتی به ویـژه 
در کشـورهای شـرق آسـیا بـرای درمـان بیماری هـای مزمـن روده ای، ناراحتی هـای 
مصـرف  بیش تـر  کـه   S. herbacea گونـه می شـود.  اسـتفاده  هپاتیـت  کلیـوی و 
دارویـی دارد، اخیـراً در درمـان بیمـاری تصلـب شـریان و دیابـت مؤثـر گـزارش شـده 
اسـت. بررسـی های دیگـر نشـان دادنـد کـه ایـن گیـاه به دلیـل داشـتن خاصیـت 
آنتی  اکسـیدانی و ضدمیکروبـی قابلیـت افزایـش سیسـتم ایمنـی بـدن و در نتیجـه 

مبـارزه علیـه طیـف وسـیعی از بیماری هـا از جملـه سـرطان ها را دارد.
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از  دامنـه ای  حضـور  سـالیکورنیا  گیـاه  فیتوشـیمیایی  پروفایـل  بررسـی 
اسـترول ها،  فالونوئیدهـا،  فنولـی،  ترکیبـات  روغـن،  پروتئین هـا،  کربوهیدرات هـا، 
سـاپونین ها، آلکالوئیدهـا و تانین هـا را نشـان داده اسـت. عصـاره آبـی و الکلـی ایـن 
گیـاه حاوی ترکیبات زیسـتی فعال بسـیاری اسـت. مطالعات وجود فیبرهـای غذایی، 
پلی سـالکاریدهای زیسـت فعال، پروتئین، لیپید، اسـترول، فالونوئیـد و عناصر معدنی 
را در عصـاره S. herbacea نشـان می دهـد )Essaidi et al., 2013(. بررسـی تأثیـر 
عصـاره آبـی و متانولـی S. herbacea بـر پراکسیداسـیون لیپیـد در کبـد موش نشـان 
 .)Jha et al., 2011( داد کـه ایـن گیـاه دارای اثـرات آنتی اکسـیدانی باالیـی اسـت
مصـرف خوراکـی سـرکه سـالیکورنیا در مـوش آزمایشـگاهی سـبب کاهش رهاسـازی 
افزایـش  آزادشـده و تجمـع بیش تـر گالیکـوژن در کبـد و عضـالت و  رادیکال هـای 
متابولیسـم را بـه دنبـال داشـت )Cho et al., 2016(. عـالوه بر این، پلی سـاکاریدهای 
سـلول های  رشـد  بازدارندگـی  در  امیدوارکننـده ای  اثـرات  سـالیکورنیا  در  موجـود 

 .)Ryu et al., 2009( نشـان داده اسـت )HT-29( سـرطانی
چربـی خـون بـاال یکـی از عوامـل عمـده مرگ ومیـر در سرتاسـر جهان اسـت. مصرف 
عصـاره اتانولـی گیـاه سـالیکورنیا در موش آزمایشـگاهی به مدت 10 هفته میـزان چربی را 
از طریـق سـرکوب ژن های دخیل در لیپوژنز کاهـش داد )Park et al., 2006(. تحقیقات 
نشـان داد نوشـیدنی تهیه شـده از گیـاه سـالیکورنیا اثـرات حفاظتی بسـیاری بر کبد 
دارد و باعـث کاهـش فعالیـت آنزیم های اکسـیداتیو ماننـد آالنین آمینوترانسـفراز، 
آسـپارتات آمینوترانسـفراز، آلکالین فسـفاتاز، الکتـات دهیدروژناز می شـود و افزایش 
فعالیت آنزیم های آنتی اکسـیدانی مانند کاتاالز، سوپراکسـید دیسـموتاز و گلوتاتیون 
را بـه دنبـال دارد )Yi et al., 2015(. اثـرات مفید پلی سـاکاریدهای موجود در عصاره 
 Lee et( سـالیکورنیا در بهبـود پاسـخ سیسـتم ایمنـی بـدن کاماًل اثبات شـده اسـت
al., 2006(. همچنیـن اثربخشـی عصـاره سـالیکورنیا در کاهـش پوکـی اسـتخوان نیز 

گـزارش شـده اسـت )Pino et al., 2012(. عـالوه بـر این، عصـاره سـالیکورنیا به دلیل 
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گروه هـای  ترشـح  از  ممانعـت  P450 و  سـیتوکروم  آنزیـم  فعالیـت  در  بازدارندگـی 
پروتئینـی HMGB1 خـواص ضدباکتریایـی و ضدعفونـی باالیـی از خـود نشـان داده 

.)Olokoba et al., 2012( اسـت
 



فصل چهارم 

کشت تجاری و توان اقتصادی سالیکورنیا





کشت تجاری سالیکورنیا در جهان
پیش تـر اشـاره شـد که توسـعه کشـاورزی با گیاهـان شـورزی در مراحـل ابتدایی 
خـود قـرار دارد و به دلیـل نوبـودن ایـده بهره گیـری از ایـن گیاهـان، تولیدکننـدگان 
تجـاری ایـن گیاهـان جزئیـات زیـادی دربـاره روش های کشـت و توسـعه آن ها افشـا 
نمی کننـد. بااین حـال مثال هایـی از کشـت تجـاری یـا پایلـوت گونه هـای مختلـف 

سـالیکورنیا در ایـن بخـش ارائه شـده اسـت.

خاورمیانه

بازارهـای  بـرای  تجـاری  مقیـاس  در  اشـغالی  فلسـطین  در  سـالیکورنیا  کشـت 
محلـی و بین المللـی بـا مشـارکت شـرکت های صادر کننـده مختلـف صورت می گیرد 
)Ventura & Sagi, 2013(. کشـت سـالیکورنیا در ایـن منطقـه بـا اسـتفاده از پسـاب 
بـا شـوری متوسـط dS/m 10 تحت شـبکه های سـاده یـا گلخانه ای به مسـاحت 
نیم تـا یـک هکتار صـورت می گیرد. به منظـور حفظ کیفیـت و بازار پسـندی محصول 
سـاقه های جـوان سـالیکورنیا به صـورت دسـتی برداشـت می شـود. ایـن کار عاملـی 
حیاتـی در تولیـد گیاهان شـورزی محسـوب می شـود. روش اصلی و مسـتقیم کشـت 
در ایـن منطقـه کاشـت در شـن و ماسـه های طبیعـی و آبیـاری به صـورت قطـره ای 
اسـت. ایـن روش موفـق توسـط برخـی از کشـاورزان ایـن منطقـه ابـداع شـده اسـت. 
زمانـی کـه سـالیکورنیا بـا هـدف تولیـد سـبزی کشـت می شـود، تنهـا قسـمت های 
تـازه و ترد گیـاه مدنظر هسـتند )Ventura & Sagi, 2013(. ونتورا و همکاران )2011( 
یـک برنامـه زمانـی برداشـت محصـول چندمرحله ای توسـعه دادنـد که بر اسـاس آن، 
بسـته بـه میـزان رشـد، هـر 2 تا 4 هفتـه برداشـت محصول صـورت می گیـرد. در این 
برنامـه زمانـی، برداشـت اول زمانـی انجـام می شـود کـه ارتفاع گیـاه در حـدود 10 تا 
1۵ سـانتی متر باشـد و بعد از رشـد مجدد گیاه برداشـت های بعدی بسـته به شـماره 

برداشـت و باتوجه بـه جـدول بـرش در ارتفـاع مشـخصی از گیـاه انجـام می گیرد.
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در مناطقـی از فلسـطین اشـغالی کـه امـکان کشـت سـالیکورنیا در شـن و ماسـه 
طبیعـی وجـود نـدارد، سیسـتم های کشـت بومـی بـدون خـاک توسـعه یافته اسـت. 
سیسـتم های کشـت بـدون خـاک پـرکار و پرهزینه انـد، امـا برنامـه آبیـاری در آن هـا 
انعطاف پذیـری باالیـی نسـبت بـه میـزان شـوری قابل اعمـال دارد. سیسـتم صفحات 
پالسـتیکی حـاوی یـک محیط خنثـی )آبیـاری قطره ای(، بسـترهای طبقـه ای حاوی 
یـک محیط خنثـی )آبیاری قطـره ای(، واحدهای پرلیت شـناور، تاالب هـای مصنوعی 
بـا جریـان سـطحی و بسـترهای حـاوی الیـاف نارگیـل بـا جریـان زیرسـطحی همگی 
مثال هایـی از سیسـتم های کشـت بـدون خـاک هسـتند )شـکل 9( کـه در منطقـه 

 .)Ventura & Sagi, 2013( مذکـور بـرای کشـت سـالیکورنیا اسـتفاده می شـود

 

شکل 9- سالیکورنیای کشت شده در الف( سیستم صفحات پالستیکی با آبیاری قطره ای؛ ب( بستر طبقه ای 
با آبیاری قطره ای؛ ج( واحدهای پرلیت شناور؛ د( تاالب مصنوعی با جریان سطحی و ی( سیستم با جریان 

)Ventura & Sagi, 2013( )زیرسطحی )بستر الیاف نارگیل
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شـرکت »ایـن مـور کراپز«1 کـه بزرگ تریـن تولید کننده سـالیکورنیا در فلسـطین 
اشـغالی اسـت، با اسـتفاده از کشـت گلخانه ای ساالنه 1۵0 تن سـالیکورنیا به بازارهای 

اروپـا صادر می کنـد.
در مطالعـه ای بـا همـکاری دانشـگاه آریزونـا در منطقـه  سـاحلی کویـت آزمایـش 
مزرعـه ای در پنجـاه پـالت 20 در 8 متـری بـرای بررسـی صفـات زراعـی سـالیکورنیا 
انجـام شـد. شـوری آب آبیـاری در ایـن آزمایـش 2۵ تـا 33 گـرم بـر لیتـر )نزدیک به 
آب دریـا( بـود. قابلیـت تولیـد زی توده و کیفیـت علوفه بر اسـاس تاریخ هـای مختلف 
کشـت بررسـی شـد. بعد از هشـت ماه از اولین کشـت، زی توده کل بر پایه هواخشـک 
در حـدود 27 تـن بـر هکتـار به دسـت آمـد. نتایج نشـان داد کشـت بذر در مـاه اکتبر 
)مهـر( باعـث تولیـد ۵0 درصـد زی تـوده بیش تـر نسـبت بـه کشـت های سـپتامبر 
)شـهریور( یـا نوامبـر )آبان( می شـود. همچنین کشـت در اول ژانویـه )دی( به کاهش 

بیـش از ۵0 درصـدی تولیـد زی توده منجر شـد. 
در سـال 1993 تالش هـا بـرای کشـت تجـاری S. bigellovi توسـط یـک شـرکت 
سـعودی )ASWTC( در منطقـه رأس الـزاور در سـواحل شـمال شـرقی عربسـتان در 
زمینـی بـه مسـاحت 300 هکتـار آغاز شـد. هـدف اصلـی این شـرکت تولیـد دانه های 
روغنـی S. bigellovi حـاوی روغـن 30 درصـد بـود. آبیـاری گیاهـان سـالیکورنیا بـا 
اسـپری آب دریـا انجام شـد کـه از خلیج فارس بر روی گیاهان توسـط سیسـتم آبیاری 
محـوری پمپـاژ می شـد. خروجـی اولیه طـرح به طـور میانگین از حـد انتظـار پایین تر 
بـود، امـا در بخش هایـی از مزرعـه تولیـد بیـش از 10 تـن علوفـه و یـک تن بـذر از هر 
هکتـار حاصـل شـد. تولید سـالیکورنیا در این منطقه به مدت چند سـال ادامه داشـت و 
در بـازار داخلـی و اروپـا مصـرف می شـد، امـا به دلیـل نبـود تقاضـای کافی بـرای دانه 
سـالیکورنیا در آن زمـان ایـن پـروژه متوقـف شـد )McGrath, 2010(. به دلیـل نیـاز 
صنایـع و کشـورهای مختلـف بـه منابـع انرژی کم کربـن کـه در اسـتفاده از منابع آب و 
خـاک بـا گیاهـان زراعی تداخـل ایجـاد نمی کند، توجـه به گیاهـان شـورزی به عنوان 

.)McGrath, 2010( منبـع مواد اولیه سـوخت زیسـتی رو بـه افزایـش اسـت

1- Ein Mor Crops Ltd
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در سـال 2012 مؤسسـه علـوم و تکنولـوژی امـارات )MIST( پروژه بررسـی انرژی 
زیسـتی پایـدار را بـا حضـور شـرکت های بوئینـگ، اتحاد، هانیـول، جنـرال الکتریک و 
سـافران بـرای تولیـد سـوخت زیسـتی هواپیمـا در ابوظبـی آغـاز کـرد. در ایـن پروژه 
کشـاورزی بـا آب دریـا، پرورش آبزیان نیز با کشـت سـالیکورنیا همراه بـود. فاز پایلوت 
ایـن پـروژه بـا کشـت 2 هکتـار در امـارات متحده عربـی آغاز شـد و در ادامه با کشـت 
200 هکتـار در ابوظبـی پیـش رفت که از این وسـعت 140 هکتار کشـت سـالیکورنیا، 
30 هکتـار آبزی پـروری و مابقـی کشـت مانگـرو بـود. ایـن پـروژه نتایج امیدبخشـی از 
قابلیـت سـالیکورنیا به عنوان منبع سـوخت زیسـتی هواپیما نشـان داد و درحال حاضر 
شـرکت های لوفت هانـزا، اتحـاد و کاال ام در حـال آزمایـش سـوخت زیسـتی هسـتند 

.)McGrath, 2010(

مکزیک

باخـا کالیفرنیـا  سـور، سـونورا و باخـا کالیفرنیـا خشـک ترین ایالت هـای مکزیـک 
هسـتند کـه در شـمال غربـی این کشـور قـرار دارند. بـرای مثـال باخا کالیفرنیا  سـور 
دارای میانگیـن سـاالنه بارندگـی 80 میلی متـر اسـت و قسـمت های وسـیعی از ایـن 
منطقـه سـال ها هیـچ بارانـی دریافـت نمی کننـد. بنابرایـن، اهمیـت ورود گیاهـان 
توسـعه  بـرای  محلـی  در کشـاورزی  زراعـی  گیاهـان  جایگزیـن  به عنـوان  شـورزی 
اقتصـادی و اجتماعـی در ایـن منطقـه و حفاظـت از آب شـیرین به وضـوح مشـخص 
اسـت. خشـکی این منطقه در کنار دسترسـی به آب شـور در مناطق سـاحلی شـرایط 
 Troyo-Dieguez et al.,( مناسـبی را برای کشـت گیاهان شـورزی ایجاد کرده اسـت
1994(. گیـاه S.bigelovii به طـور طبیعـی در مکزیـک وجـود دارد و دانه هـای آن 

حـاوی مقـدار زیـادی اسـیدهای چرب غیراشـباع اسـت که کامـاًل می توانـد جایگزین 
روغـن و آرد شـود. پژوهش هـای ترویـو و همـکاران )1994( در شـوره زارهای طبیعی 
باخـا کالیفرنیـا سـور نشـان داد کـه میـزان رشـد S. bigelovii به طور مثبـت با میزان 
مـاده آلـی خـاک و به طـور منفـی بـا درصـد شـن به عنـوان جزئـی از بافـت خـاک و 
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تعـادل سـدیم در خـاک ارتبـاط منفـی دارد. تأثیر منفی میـزان باالی سـدیم خاک بر 
رشـد S. bigelovii در مطالعـه زرایـی و همـکاران )2010( نیز مشـاهده شـد: عملکرد 
سـالیکورنیا در آبیاری با آب دریا )ppt 3۵( نسـبت به آب آبیاری ppt 10 کلریدسـدیم 

40 درصـد کاهـش یافت.
اوشـن دزرت فـود1 اولیـن نهـاد تجاری سـازمان دهی کشـاورزی محیط های شـور 
اسـت کـه از سـال 1999 اقـدام بـه واردکـردن سـالیکورنیای مکزیکـی به اروپـا کرده 
اسـت. به زراعـی و انتخـاب دقیـق سـبب ایجـاد گیاهـی بـزرگ، پایـدار و پرشـاخه و 
متراکـم شـده اسـت. ایـن رقم نسـبت به سـایر ارقام سـالیکورنیا کمی شـورتر اسـت و 
محتـوای سـاپونین اسـت و فیبـر چوبی کمـی دارد که در نتیجـه به ایجاد مـزه بهتری 
منجـر می شـود. درحال حاضر، شـرکت اوشـن دزرت  فود ایـن گیـاه را در منطقه باخا 
کالیفرنیـا بدون سـموم شـیمیایی و بـا کم ترین مصرف کود شـیمیایی کشـت می کند. 
برداشـت از 8 تـا 12 سـانتی متر انتهایـی گیـاه و بـا تکرار 3 تـا ۵ دوره برداشـت از یک 

.)Gunning, 2016( گیـاه انجـام می گیـرد

اروپا
سـالیکورنیا در اروپـا یـا به صورت وحشـی یـا در فضای بـاز و گلخانه و عمدتـاً برای 
تأمیـن نیـاز بـازار داخلـی و رسـتوران ها کشـت می شـود. بنابرایـن، نتایـج و اطالعات 
از سـطح کشـت و روش هـای تولیـد بسـیار محـدود اسـت. تعـداد 7 تـا 8 تولید کننده 
سـالیکورنیا در هلنـد وجـود دارد که عمدتاً در جنوب غرب این کشـور قـرار دارند. یک 
شـرکت هلنـدی بنام دشـوربالم اقـدام به تولید سـالیکورنیا در یک منطقه کرده اسـت 
کـه به صـورت وحشـی سـالیکورنیا در آن رشـد می کند. در طـول تاریـخ سـالیکورنیا 
سـالیکورنیا  درحال حاضـر  امـا  شناخته می شـد،  غذایـی  منبـع  به عنـوان  هلنـد  در 
گیاهـی حفاظت شـده اسـت و برداشـت آن از حیـات وحـش نیازمند اخذ مجوز اسـت. 
ایـن شـرکت محصـوالت خـود را به صورت بسـته بندی، رسـتورانی و سـوپرمارکتی در 
منطقـه ایسـلند بـه فروش می رسـاند. ایـن شـرکت در سـال 201۵ گلخانه هایـی بـه 

وسـعت حـدوداً 200 مترمربـع برای توسـعه تولیـدات خود ایجـاد کرد.
1- Ocean Desert Food
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بیـش از 90 درصـد تولیـد سـالیکورنیا در فرانسـه بـه برداشـت از منطقـه خلیـج 
سـام مربـوط می شـود که سـاالنه حـدود 400 تا ۵00 تـن سـالیکورنیا از ایـن منطقه 
بـرای مصـرف داخلی و اروپا برداشـت می شـود. برداشـت محصـول از حیـات وحش با 
هماهنگـی نهادهـای نظارتـی و بـرای جلوگیـری از برداشـت بی رویه از منابـع طبیعی 
صـورت می گیـرد )Vlaams Institute, 2014(. ده درصـد از تولیـد سـالیکورنیا نیز در 

ایـن کشـور به صـورت گلخانـه ای انجام می شـود.
درحال حاضـر فـروش سـالیکورنیا در بریتانیـا بـه محصـوالت جمع آوری شـده از 
طبیعـت مربـوط می شـود. باتوجه بـه حفاظـت اکثـر تاالب هـا و کاهـش یـا ممنوعیت 
برداشـت، تأمیـن نیـاز بازار سـالیکورنیا بـا محدودیت روبه روسـت. همچنیـن کمیت و 
کیفیـت سـالیکورنیای وحشـی جمع آوری شـده و تمیـزی و یکدسـتی آن هـا نیـز در 
شـرایط مطلوبـی قـرار نـدارد )Envirophyte, 2006(. برداشـت تجـاری سـالیکورنیا 
در انگلسـتان از مناطـق سـاحلی اسـکس، نورفولـک و لینکلنشـیر صـورت می گیـرد. 
بـر اسـاس گـزارش ساندرسـون و پرندرگاسـت )2002( تنهـا ۵ درصـد سـالیکورنیای 
مصرفـی بریتانیـا در انگلیـس تولید می شـود و مابقـی از طریـق اروپـا یـا خاورمیانـه 
تأمین می شـود. تخمین زده می شـود بیش از 100 برداشـت کننده محلی سـالیکورنیا 
در مناطـق سـاحلی انگلسـتان وجود دارنـد، اما عمده سـالیکورنیای مورد نیـاز بریتانیا 
.)Dimond, 2007( از فرانسـه و در فصول سـرد از فلسـطین اشـغالی تأمیـن می شـود

بهبـود  راسـتای  در  زیسـت محیطی  پـروژه ای  اروپـا  اتحادیـه   200۶ سـال  در 
بهـره وری مناطق سـاحلی بر اسـاس آبزی پـروری تصویب کـرد کـه در آن تاالب های 
ساخته شـده بـا اسـتفاده از سـالیکورنیا با هـدف ایجاد فیلتـر زیسـتی و تولید محصول 
جانبـی اجـرا شـد. در بخشـی از این پـروژه در منطقه لیـان با همکاری دانشـگاه بانگور 
ولـز یک فیلتر زیسـتی به صـورت تاالب برای تیمـار هرزآب سیسـتم های آبزی پروری 
باالدسـتی طراحـی و سـاخته شـد. در این پـروژه با اسـتفاده از سیسـتم های باغبانی و 
بسـترهای کشـت ویـژه، تکنیک هایـی بـرای انتشـار و تولیـد ارقـام S. europaea بـا 
عملکرد باال توسـعه داده شـد. تاالب های ساخته شـده متشـکل از چندین الیه شـن و 
ماسـه بـرای چرخـش بهتـر آب از بین ریشـه ها بودند. در طـول جریان هـای نیتروژن 
پاییـن، در هـر 24 سـاعت فیلتـر زیسـتی تاالبی قادر به حـذف کامل نیتـروژن غیرآلی 
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محلـول در هرزابـی بـود کـه بـرای آبیاری بسـتر اسـتفاده می شـد. عـالوه بر ایـن، در 
بـازه زمانـی 21 روزه محصولـی معادل 4 کیلوگـرم از هر مترمربع این سیسـتم فیلتری 

  .)Envirophyte, 2006( برداشت می شد

توان اقتصادی سالیکورنیا

ارزش اقتصادی کشت سالیکورنیا

کشـت گیاهـان شـورزی و به ویـژه سـالیکورنیا فرصـت مناسـبی بـرای اسـتفاده از 
اراضـی سـاحلی و بیابانـی شـور ایجاد کرده اسـت. بیـش از 294 میلیون هکتـار اراضی 
سـاحلی در سرتاسـر دنیـا وجـود دارد که در حـدود ۵0 میلیون هکتار آن برای کشـت 
سـالیکورنیا و آبیـاری بـا آب دریـا مناسـب اسـت. بـا فـرض کشـت سـالیکورنیا در این 
وسـعت، فرصـت ایجـاد بـازار فروش محصوالت سـالیکورنیا بـه ارزش 28 میلیـارد دالر 
بـه وجـود خواهـد آمـد. در ایـن چرخـه اقتصـادی حـدود 2۶ میلیـارد دالر مربـوط به 
فـروش روغـن و مـواد غذایـی سـالیکورنیا بـرای انسـان و دام خواهـد بـود و 2 میلیـارد 
دالر از فـروش بـذر کشـت بـه دسـت می آید. ایـن ارقام با فـرض قیمت واحـد حداقل 
92/2 دالر بـرای هـر مترمکعـب محصـول، 0/21 دالر بـرای هر پوند روغـن و 120 دالر 
بـرای هـر تـن غـذا بـرای انسـان و دام محاسـبه شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، کشـت 
سـالیکورنیا 1۶ میلیـارد دالر نیـز برای کشـاورزان فرصـت اقتصادی ایجـاد خواهد کرد 
)شـکل 10(. ایـن در حالـی اسـت کـه بیش تـر مناطـق سـاحلی و بیابانـی فرصـت 
اقتصـادی ناچیـزی را بـرای سـاکنان خـود فراهـم می کنند. بنابراین، توسـعه کشـت و 
فـراوری ایـن محصـول در مناطـق سـاحلی و بیابانـی به ویـژه در مناطـق فقیـر آفریقا، 
آسـیا و آمریـکای جنوبـی منطقـی بـه نظر می رسـد. عـالوه بر این کشـت سـالیکورنیا 
می توانـد از وابسـتگی ایـن مناطـق بـه واردات روغـن خوراکـی و مواد غذایـی بکاهد و 

 .)Flider, 2004( بـه تعـادل اقتصـادی آن ها کمـک کنـد
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)Flider, 2004( شکل 10- زنجیره اقتصادی کشت سالیکورنیا در وسعت ۵0 میلیون هکتار

گونه هـای مختلـف سـالیکورنیا قابلیت کشـت و آبیـاری با آب های شـور غیر از آب 
دریـا را نیـز دارنـد. ایـن گونه هـا امـکان توسـعه کشـت سـالیکورنیا در مناطق شـور و 
بیابانـی را کـه بـه آب دریـا دسترسـی ندارنـد، افزایش داده انـد. تخمین زده می شـود 
کـه در حـدود 200 میلیـون هکتـار از اراضـی شـور غیرسـاحلی بـا زیرسـاخت های 
کشـاورزی و آبیـاری قابلیـت کشـت سـالیکورنیا را دارنـد. اهمیـت این موضـوع زمانی 
بیش تـر می شـود کـه بدانیم تمامی محصـوالت سـویا و ذرت مصرفی دنیا در وسـعتی 
حـدود 200 میلیـون هکتـار تولید می شـوند. بنابراین، مشـخص اسـت که سـالیکورنیا 
قابلیـت اثر گـذاری بـر آینـده غذایـی بشـر را دارد. به هرحـال تجاری سـازی موفـق 
سـالیکورنیا به شـدت بـه کاهـش هزینه هـای تولیـد آن وابسـته اسـت تـا بتوانـد توان 

رقابـت بـا سـایر محصـوالت نظیر سـویا یا کلزا را داشـته باشـد.
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روند مصرف در بازار جهانی

سـالیکورنیا در بیـن گیاهـان شـورزی به منظـور تولیـد روغـن، علوفه دام و سـبزی 
خوراکـی بـا اسـتفاده از آب دریا مورد توجه قرار گرفته اسـت. در اواخر دهه 80 و اوایل 
دهـه 90 میـالدی یـک شـرکت امریکایـی بـه رهبـری ادوارد گلـن از دانشـگاه آریزونا 
تـالش کـرد گونه آمریکایی این جنـس )S. bigelovii( را به عنـوان گونه زراعی معرفی 
کنـد کـه با آب دریا هم قابل کشـت اسـت. تاکنـون کشـورهای مکزیک، هنـد، اریتره، 
عربسـتان سـعودی و امـارات بـا موفقیت سـالیکورنیا را کشـت کرده اند. سـالیکورنیای 
اروپایـی بـرای مصرف خوراکی به صورت خام یا پخته بسـیار رایج اسـت. در انگلسـتان 
ایـن گیـاه یکـی از گیاهانـی اسـت کـه به عنـوان رازیانـه شناخته می شـود و در ایاالت 
متحـده سـالیکورنیا به عنـوان لوبیـای دریایـی شـهرت دارد. مهم تریـن صادرکنندگان 
ایـن محصـول بـا تعرفـه 200۵۶0 به ترتیـِب کشـورها در جـدول 3 معرفـی شـده اند. 
در جـدول 3 حجـم صـادرات ایـن کشـورها در سـال 2017 و سـایر شـاخص های آن 

می شود. مشـاهده 

جدول 3- مهم ترین صادرکننده های سالیکورنیا در جهان در سال 2017 
1 )ITC( بر اساس آمار مرکز تجارت جهانی

کشور 
صادرکننده

سهم از کل 
صادرات

در دنیا )درصد(

قیمت واحد
)دالر در
 هر تن(

ارزش صادرات مقدار )تن(
)هزار دالر(

49/48,447۵۶,73913۶,120چین

3۵/79,24229,39198,3۶۶پرو

7392۵,۶2۵19,418هلند

2/۶۵712,۵۵97,139آلمان

1- https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx
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کشور 
صادرکننده

سهم از کل 
صادرات

در دنیا )درصد(

قیمت واحد
)دالر در
 هر تن(

ارزش صادرات مقدار )تن(
)هزار دالر(

2/41,7۵91,7۶9۶,۵12اسپانیا

1/31,1339993,۶۶7فرانسه

0/4192223994بلژیک

0/31,3۵2411779ایتالیا

0/31,1۵270۶93مالزی

0/24،30۵1۶2۵18ایاالت متحده

0/1۵8۵11۶273چک

0/11،2021142۶8دانمارک

0/18،۵۶830244ماداگاسکار

0/13۵94۵174اتریش

همان طور که از جدول باال مشخص می شود، هر کیلوگرم سالیکورنیا در محدوده 
2/3 تا 4/4 دالر در حال صادرات است. این قیمِت مبدأ گمرک است و در بازار خرده فروشی 
این کاال با قیمت های باالتری به فروش می رسد. بنابراین حتی اگر در داخل کشور توان 
مصرف این محصول وجود نداشته باشد )که فرضی غیرواقعی است(، بازار صادراتی بزرگی 

دارد که حدود ۵0 درصد آن در اختیار چین است.
مهم ترین واردکنندگان این کاال در دنیا در جدول 4 معرفی شده اند.

ادامه جدول 3- مهم ترین صادرکننده های سالیکورنیا در جهان در سال 2017 
 )ITC( بر اساس آمار مرکز تجارت جهانی
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جدول 4- مهم ترین کشورهای واردکننده سالیکورنیا در سال 2017 
)ITC( براساس آمار مرکز تجارت جهانی

کشور 
واردکننده

متوسط فاصله 
کشور مقصد 
وارد کننده 

)km(

سهم از 
کل واردات 

)درصد(

قیمت واحد
)دالر در تن(

مقدار 
)تن(

ارزش 
واردات

)هزار دالر(

9,08733/۵2,72834,32093,۶17اسپانیا

9,17۵19/73,۵291۵,۵72۵4,948فرانسه

7,1421۵/42,18819,۶9443,08۵آلمان

ایاالت 
متحده

۶,088۶/۶2,982۶,2201۵,۵4۶

۶,9۶9۵/۶2,2207,0071۵,۵۵8هلند

3,1012/93,0902,۶4۶8,17۵بلژیک

۶,1342/۶1,7444,1۵97,2۵2دانمارک

11,03122,9011,893۵,491استرالیا

9,0۵۶1/۵4,4۵193۵4,1۶2سوئیس

9,7481/43,1941,2323,93۵ایتالیا

۵,9041/13,8997913,084ژاپن

1,۶800/۶4,4123۵71,۵7۵پرتقال

۶,21۶0/۵2,2۶1۶۶31,499سوئد

2,8190/۵4,1013171,300انگلستان
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کشور 
واردکننده

متوسط فاصله 
کشور مقصد 
وارد کننده 

)km(

سهم از 
کل واردات 

)درصد(

قیمت واحد
)دالر در تن(

مقدار 
)تن(

ارزش 
واردات

)هزار دالر(

10,49۶0/۵2,9۶84311,279نیوزلند

9,0400/۵2,441۵221,274برزیل

8,7220/43,9۶03001,188اتریش

2,3۵30/42,9۶۶38۶1,14۵شیلی

۶,9700/42,۵8۵4411,140کانادا

همان طـور کـه مشـاهده می شـود مهم تریـن بـازار هـدف ایـن محصـول اروپـا و 
آمریـکای شـمالی اسـت و بیش تـر محصـول تولیـدی در چیـن بـه ایـن بازارهـا صادر 
می شـود و سـاالنه در حـدود 13۶ میلیـون دالر برای چیـن ارزش صادراتـی دارد. تنها 
سـه کشـور برتر اروپایی در سـال 2017 در حدود 200 میلیون دالر واردات سالیکورنیا 
داشـته اند کـه قیمـت هـر کیلوگـرم کاالی وارداتی بـه این کشـورها در حـدود 2/1 تا 

3/۵ دالر بـوده اسـت کـه ارزش اقتصـادی باالیـی برای کشـورهایی نظیر ایـران دارد.
بـازار جهانـی روغـن سـالیکورنیا توسـط تولیدکننـدگان اصلـی آن در نمـودار زیـر 
مشاهده می شـود. درحال حاضـر قسـمت عمـده ایـن بـازار در اختیار چیـن و هند قرار 
دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه تـا سـال 202۵ کشـورهای جنوب شـرق آسـیا، ژاپن و 
آمریـکای شـمالی سـهم بزرگـی در این بـازار خواهند داشـت )شـکل 11(. به طور کلی 
انتظـار مـی رود از سـال 2018 تـا 202۵ ایـن بـازار نـرخ رشـد 10 تـا 1۵ درصـدی را 

تجربـه کند.

ادامه جدول 4- مهم ترین کشورهای واردکننده سالیکورنیا در سال 2017 
)ITC( براساس آمار مرکز تجارت جهانی
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شکل 11- سهم مهم ترین بازارهای جهانی روغن سالیکورنیا 
1)Mednewsledger( 202۵ از سال 2013 تا

بازیگران اصلی تولید سالیکورنیا در جهان

است و  پیشرفته  ثروتمند و  کشورهای  اختیار  در  عمدتاً  دنیا  در  سالیکورنیا  تولید 
مصرف آن نیز در همین کشورهاست. نمودار زیر میزان تولید سالیکورنیا را در کشورهای 

پیشرو در سال 201۶ نشان می دهد )شکل 12(.
 

1- http://mednewsledger.com/diet/salicornia-oil-market-by-manufacturers-and-sales-201
7-to-2022/45654/
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شکل 12- میزان تولید سالیکورنیا در کشورهای مختلف در سال 201۶ 
1)Statista( بر پایه پایگاه اطالعاتی استاتیستا

مکزیـک از سـال 200۵ کشـاورزی بـا آب دریـا را آغـاز کرده اسـت. در این کشـور 
به منظـور حـل مشـکل آلودگی زیسـت محیطی ناشـی از پـرورش میگـو، در سـطح 
3,000 هکتـار کشـت درختـان حـرا و سـالیکورنیا اجـرا شـد. در سـونارا در منطقـه 
نزدیـک به سـاحل 1۵,000 هکتـار مزرعه میگو وجـود دارد. ایجاد مزارع سـالیکورنیا و 
حـرا موجـب کاهـش اثرات زیسـت محیطی پـرورش میگو شـد. اجرای پروژه اسـتفاده 
از آب دریـا در اریتـره موجـب اشـتغال 800 نفـر، 100 هکتـار کشـت سـالیکورنیا و 
100 هکتـار کشـت جنـگل حـرا شـد. بدیـن ترتیب صـادرات میگـو به میـزان یک تن 
در هفتـه بـه کشـورهای اروپایی و خاورمیانـه صورت گرفت و همچنین از بازگشـت آب 
حـاوی مـواد غذایـی به دریا و اثـرات زیسـت محیطی آن جلوگیری شـد. کشـاورزان با 
پسـاب حاصـل از حوضچه هـای پـرورش میگـو علوفه، سـوخت زیسـتی، ماهی و نمک 

1- www.statista.com/statistics/279556/global-top-asparagus-producing-countries/
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تولیـد کردنـد. بـا تمـام محاسـنی کـه در اینجـا ذکـر شـد، ایـن دو پـروژه در اریتره و 
مکزیـک متوقـف شـدند. در مکزیـک به دلیل سیاسـت گذاری دولـت و در اریتره عالوه 
بـر سیاسـت دولـت، آلودگی هـای زیسـت محیطی ناشـی از آب شـویی نیتـرات پروژه 

سـرانجام موفقی نداشـت.
در عربسـتان، صدهـا هکتـار از اراضـی سـاحلی بـا اسـتفاده از سـامانه های دوار 
مرکـزی بـه کشـت سـالیکورنیا اختصـاص یافـت؛ در حالـی کـه ایـن سـامانه ها در 
مقابـل شـوری بسـیار بـاالی آب دریا دچار آسـیب دیدگی شـدند. در بهترین شـرایط، 
عملکـرد سـالیکورنیا 2 تا 2/۵ تن در هکتار اسـت. بدیهی اسـت با ایـن عملکرد، چنین 
سـامانه های پرهزینـه ای حتـی بـرای محصـوالت زراعی رایـج و پرمصرفـی مانند ذرت 
نیـز مقرون به صرفـه نیسـت. بـه همیـن منظور قبل از شـروع توسـعه کشـت این گیاه 
الزم اسـت بـه هیدرولـوژی محلی، عملیات آبیاری مناسـب، پایداری زیسـت محیطی و 

مسـائل اجتماعی و سیاسـی توجه شـود.
همچنیـن دربـاره میـزان تولید بـذر این گیاه در دنیا طی سـال های گذشـته، برای 
اولیـن بـار در سـال 1982 تـا 1988 در مکزیـک بـا آب دریـا بیـن 1/3 تـا 2/4 تن در 
هکتـار )بـا متوسـط 2 تـن در هکتـار( گزارش شـد کـه مشـابه با تولیـد دانه سـویا در 
شـرایط غیرشـور اسـت و کیفیت روغـن تولیدی نیز مشـابه گلرنـگ بود. میـزان تولید 

زی تـوده و بـذر سـالیکورنیا در نقـاط مختلـف دنیا به شـرح جدول ۵ اسـت.
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ف دنیا
جدول ۵- میزان تولید زی توده و بذر سالیکورنیا در نقاط مختل
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ظرفیت کشت سالیکورنیا در ایران
رویشـگاه های ایـن گیـاه در ایـران شـامل اسـتان های فـارس، سـمنان، گـرگان، 
خوزسـتان، بوشـهر، هرمـزگان، یـزد، آذربایجـان غربـی، آذربایجـان شـرقی، اصفهـان، 
قـم و تهـران اسـت. بـا اینکه ایـران یکـی از رویشـگاه های اصلی ایـن گیاه بـا پراکنش 
باالسـت، مطالعـات انجام شـده در ایـن بـاره در کشـور ما بسـیار محـدود اسـت. اخیراً 
ایـن گیـاه بـرای توسـعه نوار سـاحلی جنـوب و کشـت در نواحی سـاحلی دریـای خزر 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. بیش تـر گونه هایـی کـه قادرنـد شـرایط خشـک را 
تحمـل کننـد در مرکـز ایـران پراکنـده شـده اند و گونه هایی کـه به شـرایط باتالقی و 

بسـیار شـور نیـاز دارنـد در جنـوب و مرکز پراکنده شـده اسـت.
باتوجه بـه مشـکالت تغییـر اقلیـم، متأسـفانه بخـش عظیمـی از اراضـی و آب های 
کشـور به سـمت شورشـدن پیـش می روند. بر اسـاس اعـالم سـازمان خواربـار جهانی 
در سـال 2000 میـالدی وسـعت خاک هـای شـور ایـران بـا شـوری متوسـط حـدود 
۵/2۵ میلیـون هکتـار و بـا شـوری بـاال در حـدود ۵/8 میلیـون هکتـار اسـت. گـردش 
اقتصـادی خـوراک دام کشـور حدود 11 میلیارد دالر اسـت که در حـدود ۶0 درصد آن 
از خارج کشـور وارد می شـود. سـواحل خلیج فـارس و دریای عمان بـا 2,043 کیلومتر 
مـرز دریایـی از جملـه ایـن اراضـی بـه شـمار می آیـد. امـا فقـدان آب شـیرین کافـی 
بـرای کشـاورزی از سـویی و شـوری خـاک از سـوی دیگـر مانـع رونـق کشـاورزی در 
ایـن اراضـی شـده اسـت. کشـت و تولیـد گیاهان شـورزی در مناطـق و آب های شـور، 
راهبـردی کارآمـد بـرای تولیـد علوفـه، جلوگیـری از طوفـان ریزگردها، تولیـد روغن و 

سـایر فراورده های زیسـتی اسـت. 

ارزیابی بازار سالیکورنیا در ایران

باتوجه بـه ناشـناخته بودن ایـن محصـول در ایـران، ورود ایـن فـراورده بـه بـازار 
نیازمند فعالیت های بازارسـازی اسـت. بدین منظور در قدم نخسـت پیشنهاد می شـود 
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ایـن محصـول در زنجیـره خرده فروشـی در بـازار مصرفـی مردم قـرار گیرد کـه دارای 
بیش تریـن ارزش افـزوده اسـت. این زنجیـره در حقیقت ورود به بازار خرده فروشـی از 
طریـق فروشـگاه ها و سوپرمارکت هاسـت کـه می تواند به عنـوان یک افزودنـی غذایی 
در سـفره مـردم یـا رسـتوران ها و هتل هـا قـرار گیـرد و باتوجه بـه جدیدبودنـش قطعاً 
می توانـد بـا یـک برنامـه تبلیغاتـی و بازاریابی مناسـب فروش خوبـی در ایران داشـته 
باشـد. بااین حـال، خرده فروشـی ایـن محصـول در بـازار اروپا رایج اسـت. تقاضـا برای 
ایـن محصـول در اروپا تا حدی باالسـت که در شـرایط فعلی کل تولید آلمان و فرانسـه 
پاسـخ گوی نیـاز بـازار نیسـت و اتحادیه اروپا اقـدام به واردات آن از فلسـطین اشـغالی 
کـرده اسـت. بخـش دیگـری از نیـاز اروپا از کنیـا و هلند در تابسـتان تأمین می شـود. 
در بازار اروپا بسـته بندی های کوچک سـالیکورنیا در رسـتوران ها و سـوپرمارکت ها 
عرضـه می شـود و به صـورت مصـرف روزانـه اسـتقبال باالیـی از آن می شـود. همیـن 
مـدل می توانـد در ایـران نیـز بـه کار گرفتـه شـود و حتـی زمینـه بـرای صـادرات نیز 
فراهم شـود. در ایـران مـردم به طـور روزانـه سـبزی مصـرف می کننـد. در ایـن حـوزه 
همیشـه مردم به دنبال تنوع و اسـتفاده از محصوالت غذایی جدید هسـتند. به خصوص 
در شـهرهای بـزرگ مـردم در سـوپرمارکت ها جوانـه گنـدم و مـاش تهیه می کننـد و 
سـالیکورنیا بـه شکل بسـته بندی های 2۵0 گرمـی تـا ۵00 گرمی می توانـد در همین 

شـبکه بـه مردم عرضه شـود کـه البته نیـاز به معرفـی و بازارسـازی دارد.
پیش بینی می شود در صورت تبلیغات مناسب در خصوص ارزش غذایی این سبزی، 
افراد عالقه مند این محصول را خریداری کنند. در بحث ورود محصول جدید به بازار، 
حدود 1/2 درصد افراد جامعه که قدرت ریسک پذیری باالیی دارند و تمایل به خرید 
محصوالت نوآورانه و جدید دارند، از آن استقبال خواهد کرد. درحال حاضر سبزی معمولی 
عرضه  تا 1,۵00 تومان  بین 1,000  گرمی  بسته ۵00  هر  قیمت  با  پاک شده  تمیز و 
می شود. بنابراین می توان هر بسته ۵00 گرمی سالیکورنیا را نیز با همین قیمت عرضه 
کرد تا به تدریج در بازار جای خود را باز کند. در یک جامعه 80 میلیون نفری با حدود 
22 میلیون خانوار، با فرض اینکه فقط 1/2 درصد خانوارها در سال اول مصرف کننده 
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آن باشند، حدود 2۶4,000 خریدار وجود خواهد داشت. اگر فرض شود که ماهی یک  
بار از این محصول خریداری کنند، میزان تقاضا حدود 3/1۶8 میلیون خرید در سال 
خواهد بود که با فرض قیمت فروش 1,۵00 تومان برای هر خرید، گردش مالی این بازار 
در شروع ورود به بازار در حدود 4/7 میلیارد تومان خواهد بود. قطعاً با توسعه تبلیغات و 
جاافتادن این محصول در بازار، حجم فروش آن گسترش بیش تری خواهد یافت. این 
کف بازاری است که برای این محصول می توان در نظر گرفت. باید توجه کرد که این 
محصول در بازار خرده فروشی در اتحادیه اروپا بابت هر بسته ۵00 گرمی حتی تا 3 یورو 
از مقدار پیش بینی شده فوق است و  بازار بسیار فراتر  بنابراین حجم  نیز قیمت دارد. 

محاسبه فوق تنها برای سال اول این طرح خواهد بود. 
عـالوه بـر ایـن، باتوجه بـه وابسـتگی بیـش از 80 درصدی کشـور بـه واردات روغن 
خوراکـی و بـا درنظرگرفتـن گـردش مالـی بیـش از 11 هـزار میلیـارد تومانـی صنعت 
روغـن نباتـی در کشـور، گیـاه سـالیکورنیا بـا داشـتن عملکرد مناسـب حـدود 0/۶ تن 
روغـن در هکتـار کـه به سـبب ترکیـب اسـیدهای چـرب از لحـاظ کیفـی نیـز مطبوع 
اسـت، می توانـد قابلیـت باالیـی بـرای قرارگیـری در ایـن بـازار داخلی داشـته باشـد. 
از سـوی دیگـر، همان طـور کـه پیش تـر نیز اشـاره شـد، وابسـتگی کشـور بـه واردات 
خـوراک دام و گـردش اقتصـادی 11 میلیـارد دالری ایـن صنعت سـبب شـده اسـت تا 
توسـعه تولیـد علوفـه جـزو اولویت های اصلی وزرات جهاد کشـاورزی کشـور شـود. در 
ایـن میـان و باتوجه بـه نتایج تحقیقـات مختلف، سـالیکورنیا قابلیت اسـتفاده به عنوان 
علوفه در جیره غذایی دام را دارد. برای مثال طی آزمایشـی که با همکاری پژوهشـگاه 
بیوتکنولـوژی کشـاورزی و مؤسسـه علـوم دامی کشـور انجام شـد، مشـخص شـد این 
گیـاه می توانـد تا 21 درصد از حجم علوفه برای تعلیف احشـام سـبک مانند گوسـفند 
را تشـکیل دهـد و قابلیت بررسـی برای دام سـنگین را نیـز دارد. بنابرایـن تولید علوفه 
ایـن گیـاه می توانـد از تـوان بازاری مناسـبی برخـوردار باشـد، به ویژه که بـرای تولید 
آن از منابـع آبـی و خاکـی نامتعارف و غیرقابل کشـت اسـتفاده می شـود. در مجموع به 
نظـر می رسـد توسـعه فنـاوری تولید این گیـاه و ایجاد یـک خط تولید آزمایشـی برای 
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آن می توانـد آینـده اقتصـادی مناسـبی داشـته باشـد و ورود به این حـوزه تحقیقاتی و 
سـرمایه گذاری در ایـران توصیه می شـود.

بررسی اثربخشی اقتصادی سالیکورنیا در ایران
هـدف از ارزیابـی اقتصادی1 فراهم سـازی بـرآوردی از هزینه ها و منافـع حاصل از هر 
پـروژه در طـول زمـان برای تصمیم گیران اسـت و نتیجه آن ممکن اسـت بـه ادامه پروژه 
بـه شـکل موجود و بـدون هرگونـه اصـالح، ادامه پـروژه با اصالحات مـورد انتظـار، یا لغو 
پـروژه منتهی شـود. دالیـل مختلفی بـرای انجام ارزیابـی اقتصادی پروژه ها وجـود دارد. 
اصولی تریـن آن هـا به صـورت کلـی یـا جزئی بر اسـاس مفهـوم کارایـی اقتصـادی قرار 
دارد. تعییـن کارایـی اقتصـادی بـه ارزش گـذاری تمـام هزینه هـا و منافع حاصـل از یک 
پـروژه بـا معیـار پولـی بسـتگی دارد. پروژه هـا از نظـر اقتصـادی هنگامـی کارایـی الزم 
را دارنـد کـه منافـع حاصـل از آن هـا بـا معیـار پولـی بیـش از هزینه هـای آن باشـد و 

کارآمدتریـن پـروژه آن اسـت کـه حداکثـر تفـاوت بین ایـن دو مقدار را داشته باشـد. 
به طـور کلـی روش هـای ارزیابـی اقتصـادی متعددنـد و بنـا بـر نیاز هـر مجموعه و 
اطالعـات مـورد انتظـار، می تـوان از انـواع مختلـف تحلیل هـای موجـود در این بخش 
بهـره جسـت. در ادامـه مهم تریـن روش هـای ارزیابـی اقتصـادی کـه در عرصه هـای 
مختلـف اسـتفاده گسـترده تری دارند، معرفـی شـده اند. از میان این روش هـا، تحلیل 
هزینـه به عنوان روش ارزشـیابی جزئی2 شـناخته می شـود؛ چرا که در آن مقایسـه ای 
صـورت نمی گیـرد و صرفـاً بـه بررسـی هزینه هـای ناشـی از یـک مداخلـه یـا تصمیم 
خـاص نظـر دارد. اما سـه روش دیگر ارزشـیابی کامل3 نامیده می شـوند؛ چرا که دارای 
چارچـوب مقایسـه ای برای لحاظ کردن هزینه و اثربخشـی دو یا چند مداخله هسـتند.

تحلیـل هزینـه4 روشـی نظام منـد بـرای ارزیابـی اقتصـادی اسـت کـه در آن 
همـه هزینه هـای یـک برنامـه بـه تفکیـک و بـا جزئیـات کامـل برحسـب واحـد پول، 

می شـوند. تحلیـل  سـازمان دهی و  جمـع آوری، 

1- Economic evaluation
2- Partial evaluation
3- Full evaluation
4- A-Cost Analysis
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در تحلیـل هزینه-اثربخشـی1، اثربخشـی معیـاری اسـت بـرای سـنجش میـزان 
موفقیـت یـک نظـام در رسـیدن بـه اهـداف و پاسـخ گویی به توقعاتـی کـه از آن نظام 
مـی رود. در حقیقـت این شـیوه، رسـیدن بـه تولید یـا خدمتی خاص بـا حداقل هزینه 

ممکـن را بررسـی می کنـد.
در تحلیل سودمندی-هزینه2 همه هزینه ها و نتایج یک طرح یا برنامه اعم از منافع و 

خسارات بر مبنای واحد پول مقایسه می شود.
در این بخش ارزیابی اثربخشـی اقتصادی گیاه شـورزی سـالیکورنیا بیان شـده است 
کـه در ایـن بررسـی، ارزیابـی اثربخشـی ایـن گونـه گیاهی با فـرض افزایش سـطح زیر 
کشـت سـالیکورنیا تا مقدار 1300 هکتار تا سـال 1404 انجام شـده اسـت. این ارزیابی 
بـر پایـه اطالعات به دسـت آمده از پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و همچنین نتایج 
حاصـل از مصاحبـه بـا کارشناسـان این عرصه انجام شـده اسـت. در جـدول ۶ فرضیات 

در نظر گرفته شـده برای انجام این محاسـبات نشـان داده شـده اسـت.

جدول ۶- فرضیات ارائه شده برای ارزیابی اثربخشی اقتصادی گیاه شورزی سالیکورنیا

مقدارعنوان
10بذر مورد نیاز در هر هکتار )کیلوگرم(
100هزینه کاشت هر هکتار )میلیون ریال(

0/3میزان تولید بذر در هکتار )تن در هکتار(
40درصد رشد سطح زیر کشت )درصد(

0/2۵میزان برداشت بذر برای تولید روغن )تن در هکتار(
4/2میزان برداشت علوفه خشک )تن در هکتار(
8میزان برداشت تازه خوری )تن در هکتار(
4/2میزان برداشت پودر گیاهی )تن در هکتار(

20درصد موفقیت بازار )درصد(

1- CEA-Cost effectiveness analysis
2- CBA- Cost- benefit analysis
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توضیحات جدول ۶
- مقدار متوسط بذر مورد نیاز برای کشت در یک هکتار زمین 10 کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
- هزینه کاشت شامل هزینه کارگر، حمل ونقل، آبیاری و... است و هزینه بذر در آن لحاظ نشده است.

- میزان تولید بذر در هکتار یا عملکرد تولید بذر عبارت است از مقدار تولید بذر در یک سال زراعی در هر 
هکتار زمین بر اساس واحد اندازه گیری تن.

- با درنظرگرفتن افزایش ساالنه 40 درصد سطح زیر کشت سالیکورنیا در کشور، تا سال 1404 سطح زیر 
کشت به حدود 1,300 هکتار خواهد رسید.

مـواردی نظیـر میـزان برداشـت بـذر بـرای تولیـد روغـن، میـزان برداشـت بـرای 
اسـتفاده به عنـوان علوفـه خشـک، میزان برداشـت بـرای تازه خوری و میزان برداشـت 
پـودر گیاهـی، در سـطح زیر کشـت باتوجه بـه اطالعات ارائه شـده از جانب پژوهشـگاه 
بیوتکنولـوژی کشـاورزی، و بـا فـرض دارابودن سـهم 20 درصدی از سـطح زیر کشـت 

هـر هکتـار در نظر گرفته شـده اسـت.
ازآنجایی کـه گیـاه سـالیکورنیا و فراورده هـای جانبـی حاصل از آن هنـوز به صورت 
مؤثـر در بـازار جایگاه خود را پیدا نکرده اسـت، در محاسـبات اقتصادی میزان موفقیت 
20 درصـدی در بـازار بـرای آن در نظر گرفته شـده اسـت. در اینجا شـایان ذکر اسـت 
کـه گیـاه سـالیکورنیا عـالوه بر امـکان تولیـد فراورده هـای متنـوع، توانمنـدی باالیی 
در زمینه هـای زیسـت محیطی دارد و می توانـد بـا هـدف رفـع مشـکالت ریزگردهـا، 
جلوگیـری از فرسـایش خـاک، اقدامـات مربـوط بـه پاک سـازی خـاک و... نیز کشـت 
شـود. لحاظ کـردن ایـن ارزش هـا برای ایـن گیـاه در 80 درصـد باقی مانـده از ضریب 

ذکرشـده در بـاال )ضریـب موفقیـت در بازار( در نظر گرفته شـده اسـت.
در محاسـبه میـزان روغـن تولیدشـده فرض شـده اسـت که از هر سـه کیلوگـرم بذر، 
یـک کیلوگـرم روغن اسـتخراج می شـود. عالوه بـر این، قیمـت در نظر گرفته شـده برای 
هریـک از فراورده هـای جانبی حاصل از کشـت سـالیکورنیا در محاسـبات انجام شـده در 

جدول 7 ارائه شـده اسـت.
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جدول 7- قیمت لحاظ شده برای انواع محصوالت حاصل از کشت سالیکورنیا

واحد قیمتقیمت محصولنام محصول

میلیون ریال/کیلوگرم20بذر

میلیون ریال/کیلوگرم0/۵روغن

میلیون ریال/کیلوگرم0/004علوفه

میلیون ریال/کیلوگرم0/1۵گیاه تازه

میلیون ریال/کیلوگرم0/2پودر گیاهی

دالر/کیلوگرم2۵گیاه تازه )برای صادرات(

دالر/کیلوگرم30پودر گیاهی )برای صادرات(

توضیحات
- در دو مورد آخر، قیمت صادراتی گیاه تازه و پودر گیاهی به علت وجود هزینه هایی مانند حمل ونقل و 

هزینه های گمرکی، نصف قیمت هریک از آن ها در بازار خارجی در نظر گرفته شده است.

احداث  به  سبز(  )نمک  گیاهی  پودر  روغن و  مانند  محصوالتی  تولید  به منظور 
واحدهای فراوری نیاز است. هزینه های سرمایه گذاری ثابت و عملیاتی این واحدها با 
فرض توان تولید 1,100 تن محصول نمک سبز و 22 تن روغن مطابق جدول 8 در نظر 
گرفته شده است. ظرفیت این واحدها پاسخ گوی محصوالت تولیدشده با فرض سطح 

کشت 1,300 هکتار در سال 1404 است.
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ش فراوری
ت و تولید بخ

جدول 8- هزینه های سرمایه گذاری ثاب

نوع هزینه
واحد

تعداد واحد
مبلغ در واحد )ریال(

کل )میلیون ریال(

ت
سرمایه گذاری ثاب

خرید زمین
مترمربع

3,000
3,000,000

9,000

ت سوله
ساخ

مترمربع
1,000

1۵,000,000
1۵,000

خرید تأسیسات و تجهیزات 
عمومی

-
-

-
4,000

خرید ماشین آالت
-

-
-

7,000

هزینه تولید

نیروی انسانی
نفر

10
3۵0,000,000

3,۵00

هزینه سربار )بسته بندی، 
انرژی، حمل ونقل و...(

معادل 80 درصد نیروی انسانی
2,800

بازاریابی
ش

معادل ۵ درصد از فرو
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هزینه هـای خریـد زمیـن، سـاخت سـوله، خریـد تأسیسـات و تجهیـزات عمومی و 
گرفتـه  نظـر  در  ثابـت  سـرمایه گذاری  هزینه هـای  دسـته  در  ماشـین آالت  خریـد 
می شـود و تنهـا در سـال اول صـورت می گیرنـد و باقی هزینه هـا مانند هزینـه نیروی 
انسـانی، هزینه هـای سـربار و هزینـه بازاریابـی جـزو هزینه هـای تولیـد )عملیاتـی( 

هسـتند کـه هـر سـال بایـد پرداخت شـوند.
فرهنگ سـازی و  نیازمنـد  محصـوالت  ایـن  فـروش  ازآنجایی کـه  همچنیـن 
بازارسـازی اسـت، هزینـه بازاریابـی معـادل ۵ درصـد از فـروش محصـوالت در هر 
سـال در نظـر گرفتـه شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، ازآنجایی کـه واحـد فـراوری 
احداث شـده در سـال های اولیـه بـا کم تـر از نیمـی از ظرفیـت اسـمی خـود کار 
می کنـد )1401-1398(، هزینه هـای تولیـد معـادل ۵0 درصـد کل محاسـبه شـده 
اسـت. معیارهـای مختلـف در ارزیابـی اثربخشـی اقتصـادی گیاه شـورزی سـالیکورنیا 
در جـدول 9 نشـان داده شـده اسـت. دربـاره هزینـه لحاظ شـده بـرای نیروی انسـانی 
نیـز ذکـر ایـن نکته الزم اسـت کـه این مبلـغ به طور متوسـط بـرای کارکنـان در نظر 
گرفتـه شـده اسـت و بـرای برخـی مقـداری باالتـر و بـرای برخـی دیگـر اندکـی کم تر 

بود. خواهـد 
برای درک بهتر جدول ارائه شده در پایین، توجه به موارد زیر ضروری است:

- بـرای محاسـبه درآمد حاصل از هر کـدام از محصوالت، میزان برداشـت محصول 
از هـر هکتـار در سـطح زیـر کشـت آن سـال و ضریب موفقیت بازار ضرب شـده اسـت 
تـا کل محصـول تولیـد در آن سـال به دسـت آید. سـپس این مقـدار در قیمـت واحد 
محصـول ضـرب شـده اسـت و نتیجه بـه میلیون ریال گزارش شـده اسـت. تنهـا برای 
تولیـد روغـن فـرض بر این بوده کـه از هر 3 کیلوگـرم بذر ورودی یـک کیلوگرم روغن 

می شود. اسـتخراج 
- فاکتـور جریانـات نقـدی تجمعی در هر سـال از مجموع جمـع جریانات نقدی در 

همـان سـال بـا جریانات نقدی تجمعی سـال قبـل از آن به دسـت می آید.
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سال

1393

1394

139۵

139۶

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

سطح زیر 
کشت 

پژوهشگاه 
)هکتار(

-

8

18

۵۵

70

-

-

-

-

-

-

-

سطح زیر 
کشت 

نهادهای 
مستقل دولتی 

)هکتار(

-

0/1

0/1۵

1۶/8

۵4/۵

-

-

-

-

-

-

-

سطح زیر 
کشت بخش 
خصوصی 
)هکتار(

-

-

-

0/93

0/2

-

-

-

-

-

-

-

مجموع سطح 
زیر کشت 

)هکتار(

-

8/1

18/1۵

72/73

124/7

174/۵8

244/41

342/18

479/0۵

۶70/۶7

938/93

1314/۵1

جدول 9- معیارهای مؤثر در ارزیابی اثربخشی تولید گیاه شورزی سالیکورنیا
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سال

1393

1394

139۵

139۶

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

هزینه فناوری 
)میلیون ریال(

91۵

8,993

10,128

8,777

1,928

2,000

-

-

-

-

-

-

سرمایه گذاری 
ثابت بخش 

فراوری

-

-

-

-

-

3۵,000

-

-

-

-

-

-

هزینه کاشت 
)میلیون ریال(

-

810

1,81۵

7,273

12,470

۵2,374

73,324

102,۶۵3

143,714

201,200

281,۶80

394,3۵2

هزینه نیروی 
انسانی و 

سربار )میلیون 
ریال(

-

-

-

-

-

3,1۵0

3,1۵0

3,1۵0

3,1۵0

۶,300

۶,300

۶,300

ادامه جدول 9- معیارهای مؤثر در ارزیابی اثربخشی تولید گیاه شورزی سالیکورنیا
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سال

1393

1394

139۵

139۶

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

هزینه 
بازاریابی 
)میلیون 

ریال(

-

-

-

-

-

14,138

19,794

27,711

38,79۶

۵4,314

7۶,039

10۶,4۵۵

درآمد حاصل 
از تولید بذر 
)میلیون ریال(

-

-

-

-

-

209,49۶

293,294

410,۶12

۵74,8۵7

804,800

1,12۶,720

1,۵77,408

درآمد حاصل 
از تولید روغن 
)میلیون ریال(

-

-

-

-

-

1,4۵۵

2,037

2,8۵1

3,992

۵,۵89

7,824

10,9۵4

درآمد حاصل 
از تولید علوفه 
)میلیون ریال(

-

-

-

-

-

۵87

821

1,1۵0

1,۶10

2,2۵3

3,1۵۵

4,417

ادامه جدول 9- معیارهای مؤثر در ارزیابی اثربخشی تولید گیاه شورزی سالیکورنیا
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سال

1393

1394

139۵

139۶

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

درآمد 
حاصل از 
تازه خوری 
)میلیون 

ریال(

-

-

-

-

-

41,899

۵8,۶۵9

82,122

114,971

1۶0,9۶0

22۵,344

31۵,482

درآمد 
حاصل از 

تولید نمک 
)میلیون 

ریال(

-

-

-

-

-

29,329

41,0۶1

۵7,48۶

80,480

112,۶72

1۵7,741

220,837

مجموع درآمدها 
)میلیون ریال(

-

-

-

-

-

282,7۶۶

39۵,872

۵۵4,221

77۵,910

1,08۶,274

1,۵20,784

2,129,097

مجموع 
هزینه ها 

)میلیون ریال(

91۵

9,803

11,943

1۶,0۵0

14,398

10۶,۶۶2

9۶,2۶7

133,۵14

18۵,۶۶0

2۶1,814

3۶4,019

۵07,107

ادامه جدول 9- معیارهای مؤثر در ارزیابی اثربخشی تولید گیاه شورزی سالیکورنیا
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سال

1393

1394

139۵

139۶

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

جمع جریانات نقدی

)91۵(

)9,803(

)11,943(

)1۶,0۵0(

)14,398(

17۶,104

299,۶0۵

420,707

۵90,2۵0

824,4۶0

1,1۵۶,7۶۵

1,۶21,990

جمع جریانات نقدی تجمعی

)91۵(

)10,718(

)22,۶۶1(

)38,711( 

)۵3,109(

122,99۵

422,۶00

843,307

1,433,۵۵8

2,2۵8,018

3,414,783

۵,03۶,773

ادامه جدول 9- معیارهای مؤثر در ارزیابی اثربخشی تولید گیاه شورزی سالیکورنیا
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 در ادامه و برای بررسی خروجی های اصلی ارزیابی اثربخشی اقتصادی در سناریوی 

اول، توضیح مختصری درباره دو فاکتور معیار مورد بررسی ارائه می شود.
از  یکـی  مهندسـی  اقتصـاد  علـم  در  روش  ایـن   :1)NPV( فعلـی  خالـص  ارزش 
روش هـای اسـتاندارد بـرای ارزیابـی طرح هـای اقتصادی اسـت. در ایـن روش، جریان 
نقدینگـی )درآمدهـا و هزینه هـا( بـر پایـه زمـان وقـوع )درآمـد یـا هزینه( به نـرخ روز 
تنزیـل می شـود. بـه ایـن ترتیـب در جریـان نقدینگـی، ارزش زمـان انجـام هزینـه 
یـا به دسـت آمدن درآمـد نیـز لحـاظ می شـود. ارزش خالـص فعلـی در محاسـبات 
اقتصـادی، اقتصـاد مهندسـی، بودجه کشـورها و مباحـث اقتصاد خرد و اقتصـاد کالن، 
تجـارت و صنعـت به طور گسـترده ای بـه  کار مـی رود. به طور کلـی از NPV به منظور 
بودجه بنـدی سـرمایه اسـتفاده می شـود تـا احتمال سـرمایه گذاری محاسـبه شـود و 
پـروژه تحلیـل شـود. به طور کلی محاسـبه NPV برای کسـب وکارها یکـی از راه هایی 
اسـت کـه نشـان می دهد هـر پـروژه بـرای سـرمایه گذاری مورد تأیید اسـت یـا خیر. 
ایـن مفهـوم در واقـع بـر اسـاس تغییـر ارزش پـول در طول زمان محاسـبه می شـود. 
در جـدول 10 نتایـج نهایـی حاصـل از ارزیابـی اثربخشـی اقتصادی ارائه شـده اسـت.

میـزان بـازده داخلـی )IRR(2: متوسـط میـزان بـازده سـاالنه یـک طـرح تجـاری 
اسـت. در اقتصـاد مهندسـی محاسـبه میـزان بازگشـت داخلـی یکـی از روش هـای 
اسـتاندارد ارزیابـی طرح هـای اقتصـادی اسـت. اطالق پسـوند داخلی از آن روسـت که 
در محاسـبه آن اثـر عوامـل محیطـی لحـاظ نمی شـود. در ایـن روش تالش می شـود 
جریـان نقدینگـی بـا میـزان بازگشـت نامعلومـی به میـزان کنونـی تنزیل داده شـود، 
به گونـه ای کـه ارزش خالـص فعلـی آن برابـر صفر شـود. به عبـارت دیگـر، درآمدهای 
تنزیل شـده در طول دوره بازگشـت سـرمایه با هزینه های تنزیل شـده در همین دوره 

1- Net Present Value
2- Internal Rate of Return



86

فصل چهارم: کشت تجاری و توان اقتصادی سالیکورنیا

برابـر قـرار داده می شـوند و بـر ایـن اسـاس میزان بازگشـِت نامعلـوم تعیین می شـود. 
اگـر ایـن میزان بازگشـت از نرخ بهـره )مثاًل بهره بانکـی در ایران که 20 درصد اسـت( 
بیش تـر باشـد، طـرح سـودآور و قابل اجراسـت. اگر هم میزان بازگشـت محاسبه شـده 

کم تـر از نـرخ بهـره واقعی باشـد، طـرح زیـان ده و غیرقابل اجراسـت.

جدول 10- نتایج ارزیابی اثربخشی اقتصادی

مقدارشاخص  های مورد بررسیردیف

1
ارزش اقتصادی حاصل از فناوری )NPV( در سال 1397 

)میلیون ریال(
1,۶44,۶4۵

121سوددهی اقتصادی حاصل از فناوری )IRR( )درصد در سال(2

42/8نسبت سود جامعه به هزینه فناوری در پژوهشگاه در سال 31397

3/۶نسبت درآمد به هزینه کل برای کشاورز4

ارزش افزوده ناشی از کشت سالیکورنیا )به ازای هر هکتار(۵
 7,798

میلیون ریال

0/01 درصدتأثیر کشت گیاه سالیکورنیا بر GDP در سال ۶1404

ارزآوری در سال 71404
2۵ میلیون 

دالر

۵۶0 نفرمیزان اشتغال زایی مستقیم برای کشت سالیکورنیا در سال 81404

شـاخص نسـبت سـود جامعـه بـه هزینـه فنـاوری در پژوهشـگاه در سـال 1397 
نشـان دهنده ایـن موضـوع اسـت کـه بـا صـرف یـک ریـال هزینـه بـرای تولیـد ایـن 
فنـاوری، 42/8 ریـال سـود حاصـل شـده اسـت. همچنیـن شـاخص نسـبت درآمد به 
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هزینـه کل بـرای باغـداران نشـان می دهـد کـه کل درآمدهـای ناشـی از ایـن طـرح 
اسـاس پیش بینی هـای  بـر  اسـت.  آن  بـرای  انجام شـده  3/۶ برابـر کل هزینه هـای 
انجام شـده، در سـال GDP 1404 کشـور برابـر 21,۶01,03۵ میلیـارد ریـال خواهـد 
بـود و ارزش درآمدهـای ناشـی از ایـن طـرح در حـدود 2,129,097 میلیـون ریـال 
خواهـد بـود. بنابراین تأثیر کشـت گیاه سـالیکورنیا بر GDP در سـال 1404 در حدود 

اسـت. 0/01 درصد 
بـا درنظرگرفتـن سـهم صـادرات 30 درصـد از محصول به صـورت گیاه تـازه و پودر 
گیاهـی تولیدشـده در سـال 1404 و بـا فـرض قیمت های عنوان شـده بـرای آن ها در 
بخش هـای قبلـی، ایـن فنـاوری در حـدود 2۵ میلیـون دالر ارزآوری خواهـد داشـت. 
همچنیـن با درنظرگرفتن نیروهای الزم برای کاشـت، داشـت، برداشـت و فـراوری این 
محصـوالت، این طرح با فرض سـطح کشـت 1,300 هکتـار در سـال 1404، در حدود 
۵۶0 نفـر اشـتغال زایی خواهـد داشـت. در جـدول 11 نیروهـای در نظـر گرفته شـده 

بـرای هر بخش آورده شـده اسـت.

جدول 11- نیروی الزم برای کاشت، داشت، برداشت و فراوری

تعدادعنوان

هر ۵ هکتار 1 نفرنیروی کاری دائم غیر متخصص

هر 100 هکتار 1 نفرنیروی کاری دائم متخصص

7 نفر برای یک هکتار در روزنیروی کاری فصلی برای کاشت بذر

10 نفر برای هر هکتار در 3 روز کارینیروی کاری فصلی برای جمع آوری گیاه تازه

20 نفر برای هر هکتار در 2 روز کارینیروی کاری فصلی برای جمع آوری بذر و علوفه

10 نفرنیروی کاری برای فراوری
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در انتهـا ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت که این هـا بررسـی های مقدماتی اسـت و 
ممکـن اسـت بـا خطا همراه باشـند و قبل از اقـدام به سـرمایه گذاری بهتر اسـت برای 
هـر کـدام از محصـوالت یک طرح کسـب وکار کامل تدوین شـود. در ادامه روند سـطح 
زیر کشـت سـالیکورنیا طی سـال های 1404-1393 و نمودار جریانـات نقدی تجمعی 

برای سـال های 1393 تا 1404 آورده شـده اسـت )شـکل 13(.

شکل 13- روند سطح زیر کشت )الف( و نمودار جریانات نقدی تجمعی
)ب( سالیکورنیا برای سال های 1393 تا 1404



فصل پنجم 

سالیکورنیا در ایران





پراکنش جغرافیایی سالیکورنیا در ایران
بـر اسـاس بررسـی های پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، سـالیکورنیا در ایران 
دارای پراکنـش جغرافیایـی گسـترده ای اسـت. بـر طبق ایـن مطالعات سـالیکورنیا در 
مناطـق شـور و مرطوب اسـتان های آذربایجان شـرقی، آذربایجان غربی، البـرز، تهران، 
مازنـدران، گلسـتان، خراسـان رضـوی، مرکـزی، اصفهان، فـارس، کرمان، خوزسـتان و 
بوشـهر به صـورت طبیعـی و بومی وجـود دارد. جدول 12 نـام، مختصـات جغرافیایی و 
آن هـا  در  سـالیکورنیا  درحال حاضـر  کـه  نشـان می دهد  را  مناطقـی  مشـخصات 
وجـود دارد. بررسـی میـزان شـوری خاک هـای مختلـف نشـان می دهـد که ایـن گیاه 
در دامنه وسـیعی از شـوری خاک قادر به رشـد اسـت. همچنین داده های هواشناسـی 
نشـان می دهد سـالیکورنیا توانایی رشـد در مناطق سردسـیری و گرمسـیری کشـور را 
داراسـت. شـکل 14 پراکنش رویشـگاه های بررسی شـده سـالیکورنیا در سـطح کشـور 

را نشـان می دهـد.

جدول 12- مختصات مکانی، شوری خاک و میانگین دمای ساالنه نقاط نمونه برداری

مختصات)dS/m( شوری  )C̊( میانگین دما مکان

10/437اشتهارد، البرز
 35º 44' 45.8''N;
50º 30' 05.6''E

11/940رباط کریم، تهران
 35º 26' 36.4''N;
50º 57' 45.7''E

13/۶4۵قم، قم
 35º 19' 17.5''N;
51º 10' 44.3''E

طالتپه، آذربایجان 
غربی

8/۶4۵
 37º 45' 21.1''N;
45º 14' 34.4''E
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مختصات)dS/m( شوری  )C̊( میانگین دما مکان

۶/347دلیجان، مرکزی
 33º 48' 38.4''N;
50º 49' 58.4''E

11/4۵2ورزنه، اصفهان
 32º 25' 25.6''N;
52º 39' 50.6''E

1۵/1۵8آق قال، گلستان
 37º 06' 29.1''N;
54º 27' 9.10''E

8/2۶۵چپکرود، مازندران
 36º 43' 43.0''N;
52º 51' 12.9''E

نظرکهریزی، 
آذربایجان شرقی

۶/49۶
 37º 21' 35.3''N;
46º 54' 51.4''E

قوشچی، آذربایجان 
غربی

8/3112
 37º 59' 45.2''N;
45º 04' 31.0''E

سرای ده، 
آذربایجان شرقی

8/۶120
 37º 52' 46.9''N;
45º 40' 15.8''E

شرفخانه، 
آذربایجان شرقی

1۶/2122
 38º 10' 39.1''N;
45º 28' 14.7''E

گلمانخانه، 
آذربایجان غربی

8/7131
 37º 35' 29.5''N;
45º 15' 30.5''E

اهر، آذربایجان 
شرقی

10/۶-
 38º 10' 44.9''N;
46º 49' 29.6''E

جلفا، آذربایجان 
شرقی

14-
 38º 54' 42.5''N;
45º 38' 42.9''E

ادامه جدول 12- مختصات مکانی، شوری خاک و میانگین دمای ساالنه نقاط نمونه برداری
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مختصات)dS/m( شوری  )C̊( میانگین دما مکان

نقده، آذربایجان 
غربی

10/۶-
 37º 06' 00.6''N;
45º 28' 54.1''E

میاندوآب، 
آذربایجان غربی

11/9-
 37º 04' 06.0''N;
45º 52' 09.6''E

سنگان، خراسان 
رضوی

17-
 33º 51' 40.8''N;
59º 33' 32.5''E

-2۵/3ماهشهر، خوزستان
30º 26' 53''N;
49º 06' 10''E

-2۵/3بندرامام، خوزستان
 30º 29' 32.5''N;
49º 04' 34.6''E

-17کفترک، فارس
 29º 34' 33.5''N;
52º 41' 36.6''E

-17/۶سرخ آباد، فارس
 29º 48' 10.7''N;
53º 28' 57.3''E

-2۶/8هله، بوشهر
 29º 13' 29.1''N;
50º 52' 24.3''E

بندرترکمن، 
گلستان

20/1-
 36º 53' 47.7''N;
54º 02' 40.8''E

-17/۶انار، کرمان
 30º 45' 39.7''N;
55º 28' 41.8''E

-27شهربابک، کرمان
 30º 04' 42.1''N;
54º 44' 10.6''E

ادامه جدول 12- مختصات مکانی، شوری خاک و میانگین دمای ساالنه نقاط نمونه برداری
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شکل 14- پراکنش رویشگاه های بررسی شده سالیکورنیا در سطح کشور

تنوع ژنتیکی سالیکورنیا در ایران
توجه به ژرم پالسـم سـالیکورنیای موجود در ایران و بررسـی آن از اهمیت بسـزایی 
برخوردار اسـت. بر اسـاس مطالعات فیلوژنتیک مولکولی انجام شـده توسـط کادریت و 
همـکاران )2007(، سـالیکورنیا از نظـر ویژگی هـای مورفولوژیـک و اکولوژیک نزدیکی 
بسـیاری بـه Sarcocornia دارد. جنـس سـرکوکورنیا گیاهی چندسـاله به شـکل بوته 
یـا درختچـه اسـت کـه ظاهری بسـیار شـبیه بـه جنـس سـالیکورنیا دارد. اما اسـکات 
)1977( ایـن جنـس را به دلیـل تفاوت هـای مورفولوژیکـی نسـبت بـه سـالیکورنیا در 
گـروه مجزایـی قـرار داد. تعداد گونه های موجـود در جنس سـالیکورنیا 2۵ تا 30 گونه 
گـزارش شـده اسـت. البتـه ذکـر ایـن نکته حائـز اهمیت اسـت که بـرآورد ایـن تعداد 
به دلیـل فقـدان اجمـاع عمومـی درباره تعـداد گونه هـای مورد قبول دشـوار اسـت. از 
جملـه دالیـل این امـر می توان به تعـداد محدود صفـات مورفولوژیک، نامناسـب بودن 
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نمونه هـای هرباریومی برای انجـام مطالعات تاکسـونومیک، انعطاف پذیری ویژگی های 
فنوتیپی، سیسـتم اصالحـی و دورگ گیری و نهایتـاً مطالعات محدود منطقه ای اشـاره 

.) Kadereit et al., 2007( کـرد
ارزیابی  در  مولکولی  مورفولوژیک و  داده های  از  استفاده  بر  مبنی  گزارش هایی 
راستا  این  در  است.  شده  ارائه  منطقه ای  به صورت  سالیکورنیا  جنس  تاکسونومیک 
مطالعات تاکسونومیک در زمینه ارزیابی های مورفولوژیک و به منظور شناسایی گونه هایی 
با قابلیت باالی تولید )زی توده و بذر( با استفاده از صفاتی مانند فرم رشد، گل آذین، 
انشعاب دهی ساقه های اصلی و جانبی، گل های جانبی و وضعیت آن ها نسبت به گل 
برخی  در  تر و خشک  زی توده  باردهی،  گل دهی و  ویژگی های  میوه،  تشکیل  اصلی، 
اندک  تعداد  اما   .)Kadereit et al., 2007( است  انجام شده  سالیکورنیا  گونه های  از 
نشانگرهای مورفولوژیک، انعطاف پذیری فنوتیپی، سیستم های اصالحی و دورگ گیری 
در سالیکورنیا از جمله عواملی هستند که تمایز دقیق نمونه های موجود در یک منطقه 
را دشوار می کنند )Shepherd et al., 2005(. ازاین رو داده های مرتبط با توالی های 
مولکولی می تواند در مواردی مانند شناسایی نمونه هایی با ژنوتیپ یکسان و مورفوتیپ 
متفاوت در نواحی مختلف و نیز همسانی شدید مورفولوژیک و نبوِد تمایز ظاهری در 

نمونه هایی با زمینه ژنتیکی متفاوت مفید باشد.
بـر این اسـاس در پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی مطالعه  ای با هـدف ارزیابی 
اولیـه ژنتیکـی ژرم پالسـم سـالیکورنیا در ایـران بـا اسـتفاده از آخریـن ژن هـای مورد 
تأییـد کنسرسـیوم جهانـی BOLD1  بـا هـدف تعییـن گروه هـای تاکسـونومیکی و 
نیـز ارزیابـی نقـاط پراکنـش و مدل سـازی رویشـگاه ها بـر اسـاس عوامـل اقلیمـی 
صـورت گرفـت. در ایـن تحقیـق، ابتـدا بـر اسـاس اطالعـات موجـود در زمینـه نقـاط 
پراکنـش سـالیکورنیا در ایـران، نمونه بـرداری از 2۵ منطقـه از اسـتان های مختلـف 
صـورت گرفـت و پـس از اسـتخراج DNA، واکنـش زنجیـره ای پلیمـراز و توالی یابـی 
نوارهـا بـرای مکان هـای ژنـی ITS2، matK، rbcL، trnH-psbA و ycf در 200 نمونـه 

1- Barcode Of Life Data
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جمع آوری شـده از 2۵ منطقـه انجام شـد و متعاقبـاً کارایی و درصـد موفقیت هریک از 
 ITS2، matK، ایـن نشـانگرها به دسـت آمد. درصـد موفقیت تکثیر بـرای نشـانگرهای
rbcL، trnH-psbA و ycf به ترتیـب 27/۵، 37، 4۵، 37 و 31/۵ درصـد اسـت. میـزان 

موفقیـت هریـک از نشـانگرها و نیـز تلفیـق توالـی آن هـا و انجـام آنالیـز در شناسـایی 
نمونه هـا در شـکل 1۵ آورده شـده اسـت.

 

شکل 1۵- مقایسه میزان کارایی نشانگرهای مورد استفاده در بارکدگذاری DNA به روش ساده و تلفیقی

 ،matK 74 توالـی ،ITS2 روش انطبـاق توالـی در ایـن تحقیـق شـامل ۵۵ توالـی
90 توالـی rbcL، 74 توالـی trnH-psbA و ۶3 توالـی ycf بـود. نتایـج جسـت وجوی 
بـرای نشـانگرهای ITS2، matK، rbcL، trnH-psbA و ycf در  سـاده و بهینه شـده 
سـطوح مختلف تاکسـونومیک محاسـبه شده اسـت. همان گونه که در شـکل 1۵ آورده 
شـده اسـت، بیش تریـن میـزان شناسـایی BLAST سـاده در سـطح گونـه، گروه های 



سالیکورنیا:کاربردها،تواناقتصادی،کشتوبهرهبرداری

97

 matK ،)98 درصـد( rbcL ،)72 درصـد( ITS2 گونـه، جنـس و خانـواده بـه ترتیـب
)۶2 درصـد( و ycf )98 درصـد( و در BLAST بهینه شـده trnH-psbA )71 درصـد(، 
ycf )100 درصد(، rbcL )98 درصد( و trnH-psbA )11 درصد( مشـاهده شـد. در 
مجمـوع باتوجه بـه تحلیـل نتایج حاصل از روش BLAST سـاده و بهینه  شـده برای هر 
نشـانگر و نیـز ترکیـب و تلفیـق نتایـج، درصد شناسـایی در سـطح گروه گونه هـا باالتر 
 S. persica، S. europea، S. patula، ایـن گروه شـامل .)Kadereit et al., 2007( بـود
S. brachiate، S. herbacea و S maritime بـود. شـایان ذکـر اسـت بررسـی برخی از 

منابع نشـان می دهد گونه هایی مانند S. europea، S. patula و S. herbacea مشـابه1 
هسـتند و در نتیجـه می تـوان سـالیکورنیا را جـزو گونه هایـی برشـمرد که شناسـایی 
تاکسـونومیک آن هـا دشـوار اسـت. آنچـه بدیهی اسـت این اسـت که میـزان موفقیت 
در شناسـایی گونـه در ایـن روش بـه نـوع نشـانگر و میزان اطالعـات توالـی موجود در 
بانک هـای اطالعاتـی از جملـه NCBI بسـتگی دارد. بـا بررسـی های انجام شـده در 
ایـن تحقیـق، حتـی بـرای برخـی از گونه هـای گیاهـی شناخته شـده سـالیکورنیا نیز 
توالی هـای مرجـع تنهـا در تعداد محدودی از این نشـانگرها وجـود دارد و این اطالعات 
اکثـراً به صـورت منطقـه ای و بـدون اطالعـات تاکسـونومیک مـورد تأییـد ارائـه شـده 
اسـت )Kadereit et al., 2012(. در نتیجـه، در مطالعـه ژرم پالسـم نسـبتاً ناشـناخته 
سـالیکورنیا بـا تاکسـون های مختلف در ایـران، دامنه اندک اطالعـات توالی مکان های 
ژنـی اسـتاندارد در پایگاه هـای مرجـع بزرگ تریـن چالـش خواهد بـود. همان گونه که 
در شـکل دیده می شـود، کاهـش کارایـی روش تلفیـق توالی ها در شناسـایی سـطوح 
پایین تـر تاکسـونومیک نیـز ناشـی از فقـدان اطالعات کافـی در پایگاه هـای اطالعاتی 
اسـت. در چنیـن شـرایطی بهتریـن روش بـرای شناسـایی گونه هـا، اسـتفاده از روش 
تلفیـق داده هـای حاصـل از بارکدگـذاری چندیـن مـکان ژنـی، صفـات مورفولوژیـک، 
پراکنـش، منابـع اطالعاتـی و سـایر داده هـا خواهد بـود. البتـه باتوجه به اینکـه درصد 
باالیـی از موفقیـت در شناسـایی در سـطح گروه هـای گونـه صـورت گرفـت، کارایـی 

1- Synonymous
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روش بارکدینـگ DNA در شناسـایی اولیـه گروه های تاکسـونومیک مـورد تأیید قرار 
گرفـت و ایـن اطالعات در آینـده می تواند در شناسـایی گونه های مختلف سـالیکورنیا 
کـه امـکان شناسـایی آن هـا تنهـا از طریـق صفات مورفولوژیک دشـوار اسـت، بسـیار 

مفید باشـد.



فصل ششم 

تجربه کاشت سالیکورنیا در ایران





زراعت سالیکورنیا
در عصـر حاضـر گیاهـان شـورزی اهمیـت بیش تری پیـدا می کنند. در سـال های 
گذشـته گونه هـای گیاهـی مختلفـی به دلیـل قـوه بـاروری و تغذیـه ای که بـا آبیاری 
بـا  بـا آب شـور )به خصـوص دریـا( داشـته اند، بررسـی شـده اند. گیاهـان سـازگار 
نمـک از گیاهـان امیدبخـش در آینده هسـتند. بسـیاری از گیاهان سـازگار بـا نمک از 
شـورزی های خـاک زی هسـتند کـه شـامل گیاهـان یک سـاله، چند سـاله علفی، 
بوتـه ای، درختچـه ای و درختـی هسـتند. برخـی از ایـن گیاهـان منحصراً بـا آب دریا 
رشـد می کنند. باتوجه بـه مسـائل یادشـده، در کشـور مـا نیـز نیـاز بـه مطالعـه در 
اسـتفاده از ایـن نـوع گیاهـان به خوبـی احسـاس می شـود. ازایـن رو گیاه سـالیکورنیا 
را باتوجه بـه خصوصیـات و کاربردهـای آن می تـوان مدنظر قـرار داد. گیاه سـالیکورنیا 
باتوجه بـه دارابـودن خصوصیـات برجسـته اقتصـادی و زراعـی، از جمله وجـود مقادیر 
باالیـی از روغـن و پروتئیـن در بـذر این گیـاه و همچنیـن توانایی تولید میـزان فراوانی 
علوفـه، نامـزد ایـن بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. تحقیـق و توسـعه کشـت سـالیکورنیا 
در ایـران از سـال های ابتدایـی دهـه هفتـاد بـا پیشـگامی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی 
سـازمان های  خصوصـی و  شـرکت های  اخیـر  سـال های  در  شـد.  آغـاز  کشـاورزی 
دولتـی مختلـف اقدام بـه کاشـت و تولید سـالیکورنیا در سـطح تحقیقاتی و آزمایشـی 
کرده انـد. شـرکت زیسـت فناوری آالآواژن از تولیدکننـدگان بـذر سـالیکورنیا در دو 
گونـه سـالیکورنیا پرسـیکا و سـالیکورنیا بیگلـوی از سـال 1392 بـا سـطح زیر کشـت 
در حـدود 3 هـزار مترمربـع، شـرکت پژوهش و توسـعه کشـاورزی کوثر از سـال زراعی 
139۶-139۵ طـرح تحقیقاتـی کشـت سـالیکورنیا بـا سـطح زیـر کشـت 10 هکتار و 
کارخانـه کود آلـی قـم از سـال 139۶ بـا سـطح زیـر کشـت 2,300 مترمربـع از جمله 
سـازمان های بخش خصوصی هسـتند که در زمینه کشـت سـالیکورنیا وارد شـده اند. 
همچنیـن مرکـز ملـی تحقیقات شـوری اسـتان یزد طـی سـال های 139۵ و 139۶ با 
کشـت گونه های سـالیکورنیا پرسـیکا و سـالیکورنیا بیگلوی در سـطح 3 هزار مترمربع، 
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اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان بوشـهر با سـطح زیر کشـت 4 تـا ۵ هکتار، و 
شـرکت توسـعه منابـع آب و نیـروی ایـران بـا کاشـت سـالیکورنیا در 4 تـا ۵ نقطـه از 
ایـران در سـطوح 1 تـا 1/۵ هکتـاری و در مجموع حـدود ۶ تا 7 هکتـار از مراکز دولتی 
هسـتند کـه در ایـن زمینـه فعالیـت داشـتند. پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی نیز 
به عنـوان اولیـن مرکـز پژوهـش در زمینـه کشـت و تولیـد سـالیکورنیا در سـال  های 
اخیـر بزرگ تریـن پروژه هـای تحقیقاتـی را در ایـن زمینه بـا اسـتفاده از اکوتیپ های 
بومـی کشـور و گونـه تجـاری بیگلـووی در نقـاط مختلـف کشـور بـا مسـاحتی بالغ بر 
1۵0 هکتـار اجـرا کـرده اسـت که تجـارب حاصـل از آن به صورت توصیه کشـت برای 

مناطـق مختلـف در ادامه بیان شـده اسـت.

کشت
باتوجه به اینکه زراعت گیاه سالیکورنیا در شرایط اقلیمی متفاوت انجام  می شود، 
ارتفاع  باتوجه به شرایط منطقه )طول و عرض جغرافیایی،  انجام کار  از  در هر مرحله 
از سطح دریا، توپوگرافی، خصوصیات خاک و آب و...( از روش مختص به آن منطقه 

استفاده می شود.
بنابرایـن، انجـام کشـت در شـوره زارهای نـوار سـاحلی جنـوب کشـور کـه منابـع 
آب در طـول فصـل زراعـی موقـت اسـت و در مرحلـه داشـت دمایی حـدود ۶۵ درجه 
سـانتی گراد در سـطح زمین وجود دارد و همچنین وزش بادهای فصلی و طوفان شـن 
از طـرف دیگـر، شـرایطی را ایجـاد می کنـد که کامـاًل با شـرایط مزرعه سـالیکورنیای 
مسـتقر در حاشـیه دریاچـه ارومیـه بـا الگـوی بارندگی متمایز و سـرمای حـدود 20- 

درجـه سـانتی گراد در زمسـتان متفاوت اسـت.
به طـور خالصـه می تـوان گفـت کشـت گیـاه سـالیکورنیا از روش و الگـوی خاصی 
تبعیـت نمی کنـد و دارای انعطـاف زیـادی اسـت که با تغییـر هرچند انـدک در عوامل 

مختلـف، بـا افزایش یـا کاهش عملکـرد مواجه می شـود.
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انواع کشت

سالیکورنیا را می توان به صورت کاشت مستقیم بذر یا به وسیله نشا کشت کرد. 
1- کاشت مستقیم بذر: برای کشت بذری این گیاه در یک هکتار به 3 تا ۵ کیلوگرم 
بذر نیاز است که این مقدار باتوجه به درصد جوانه زنی بذر تعیین می شود )شکل 1۶(. 
این مقدار می تواند بر اساس درجه خلوص بذر، قوه نامیه بذر و نحوه کاشت بذر متغیر 

باشد و در برخی منابع تا 10 تا 1۵ کیلوگرم بر هکتار نیز گزارش شده است.
 

شکل 1۶- کشت مستقیم بذر سالیکورنیا در سیستم های کشت مختلف
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2- کشت نشایی: میزان بذر مورد نیاز برای کشت نشا 0/3 کیلوگرم در هکتار است 
که در گلخانه و در سینی های مخصوص تولید نشا پرورش داده می شود. گلخانه باید 

دارای تنظیم کننده های دما و نور باشد )شکل 17(.

 

شکل 17- کاشت نشا در سیستم کشت غیرمستقیم سالیکورنیا در مزرعه 

هـر دو روش دارای معایـب و مزایایـی هسـتند. در روش بـذری میـزان بـذر مـورد 
اسـتفاده در هکتـار زیـاد اسـت کـه باتوجه بـه قیمـت بـاالی بـذر، هزینه کاشـت زیاد 
خواهـد بـود. در کشـت نشـایی بـه گلخانه هایی با مسـاحت زیاد نیاز اسـت و همچنین 
به علـت حسـاس بودن سـالیکورنیا بـه طـول روز، نـور مناسـب هـم بایـد تأمین شـود. 
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محـل نشـاکاری از مزرعـه نبایـد دور باشـد؛ زیرا هزینه حمل نشـاها گران خواهد شـد. 
در مجمـوع کشـت نشـایی سـالیکورنیا هزینه هـای کارگـری و نگهـداری باالیـی دارد. 
یـا  فصلـی  بارندگی هـای  فصـل کشـت و  از  در صـورت عقب بـودن  نشـایی  کشـت 
محدودیـت دسترسـی بـه بـذر سـالیکورنیا توصیه می شـود. بهترین زمان برای کشـت 
مسـتقیم بـذر در زمـان بارندگی هـای فصلـی اسـت تا در هنگام کاشـت بـه جوانه زنی 
بذرهـا کمـک شـود و هـم احتمال خسـارت مورچه ها بـه مزرعـه از بین مـی رود. برای 

بیش تـر مناطـق ایـن زمـان از اواسـط بهمـن تا اواسـط اسـفند ماه اسـت. 

تولید نشا

در مناطقـی کـه شـرایط آب و هوایـی یـا خاکی بـرای جوانه زنـی گیاه سـالیکورنیا 
مسـاعد نباشـد، کشـت نشـا می توانـد راهکار مناسـبی بـرای اسـتقرار بهتر و سـریع تر 
گیـاه و جلوگیـری از ایجـاد تأخیـر در زمـان کشـت باشـد. بـرای اجـرای این سیسـتم 
کشـت، تولیـد نشـاهای سـالم و یکدسـت امـری ضروری اسـت. تولید نشـا در شـرایط 
گلخانـه ای بـه عوامـل مختلفـی از قبیـل بسـتر کشـت، آبیـاری، کوددهـی و شـرایط 
دمایـی و نـوری گلخانـه وابسـته اسـت. اسـتفاده از بسـترهای کشـت آلی یـا معدنی با 
بافـت سـبک عـالوه بـر ایجـاد جوانه زنـی بهتـر و سـریع تر می توانـد در توسـعه بهتـر 
سیسـتم ریشـه ای نیـز مؤثـر باشـد. بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمده از فراینـد تولیـد 
نشـا در پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بسـتر کشـت مخلوط کوکوپیـت و پرلیت 
بـا نسـبت 9 بـه 1 بسـتری مناسـب بـرای تولیـد نشاسـت. بهتر اسـت بعـد از اختالط 
کوکوپیـت و پرلیـت، از سـینی های مخصـوص کشـت نشـا برای ایـن منظور اسـتفاده 
شـود. کشـت بذر در سـینی های کشـت می تواند به صورت دسـتی یا خودکار باشـد و 
توصیه می شـود در هر چاهک سـینی کشـت 3 تا ۵ بذر قرار داده شـود. بعد از کاشـت 
بـذر و انتقال سـینی کشـت به مکان مناسـب، آبیـاری با آب شـیرین به صـورت روزانه 
انجـام می گیـرد و اسـتفاده از آب شـور تا بعـد از جوانه زنـی و اسـتقرار گیاهچه توصیه 
نمی شـود. هـدف از ایـن کار افزایـش درصـد جوانه زنـی و اسـتقرار بهتـر گیاهچه هـا 
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در مراحـل ابتدایـی و جلوگیـری از هدررفـت زمـان و هزینـه  اسـت. بعـد از اسـتقرار 
گیاهچـه و از مرحلـه دوبرگـی می تـوان آبیـاری با آب شـور را به صـورت تدریجی آغاز 
کـرد و در ابتـدا آبیـاری با شـوری ۵0 میلی موالر کلرید سـدیم را اعمال کـرد. در ادامه 
مراحـل رشـد افزایـش شـوری آب آبیـاری تـا 300 میلی مـوالر کلرید سـدیم به رشـد 

بهتـر گیاهچـه کمک خواهـد کرد. 
در سیسـتم کشـت نشـا وجـود نشـاهای سـالم و قـوی می توانـد بـه اسـتقرار بهتر 
گیـاه در مزرعـه کمـک کنـد. به همیـن دلیـل در فرایند تولید نشـا اسـتفاده از عناصر 
غذایـی معدنـی و کوددهـی می توانـد بـرای رشـد بهتـر گیاهچـه در نظر گرفته شـود. 
بـر اسـاس تحقیقـات صورت گرفتـه در پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی محلـول 
غذایـی هوگلنـد شـامل عناصـر معدنـی ماکـرو و میکـرو گزینـه مناسـبی بـرای تغذیه 
سـالیکورنیا در بسـتر کشـت آلـی اسـت. بـرای اعمـال کوددهـی توصیـه می شـود در 
ابتـدای مراحـل رشـدی گیاهچه محلـول هوگلند با غلظت 1/4 و 1/2 اسـتفاده شـود و 
در ادامـه بـا افزایـش رشـد گیاه، محلـول غذایی هوگلنـد به صورت کامل نیـز می تواند 
اعمـال شـود. عـالوه بـر ایـن، شـرایط نـور و دمـای گلخانه نیـز باید مـورد توجـه قرار 
گیـرد و طـول دوره روشـنایی نبایـد کم تر از 14 سـاعت در نظـر گرفته شـود )ریاحی، 
1397(. همچنیـن دمـای مناسـب رشـد گیاهچـه در حـدود 30 درجـه سـانتی گراد 
اسـت و توصیـه می شـود دمـای محیط کم تـر از 2۵ درجه نباشـد. در غیـر این صورت 
رشـد گیاهچـه متوقـف می شـود و در همـان مرحلـه وارد مرحله زایشـی خواهد شـد.

نکتـه قابل توجـه در تولیـد نشـا در شـرایط گلخانـه ای اسـتفاده بهینـه از فضـای 
گلخانـه بـرای تولیـد حداکثـری اسـت. بـرای این منظـور می توان از سیسـتم کشـت 
طبقه بنـدی اسـتفاده کـرد کـه البته فواصـل منطقی طبقات برای نوررسـانی مناسـب 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. آبیاری در این سیسـتم کشـت می تواند به صورت دسـتی 
یـا بـا اسـتفاده از سیسـتم آبیـاری خودکار انجـام پذیرد )شـکل 18(. نکتـه دیگری که 
در فراینـد تولیـد نشـا بایـد در نظـر گرفتـه شـود، فاصلـه گلخانـه تـا مزرعه اسـت که 
فاصلـه مکانـی زیـاد بیـن محل تولید نشـا با محل کشـت به دلیل شـرایط ویـژه انتقال 
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نشـا و هزینه هـای بـاالی حمل ونقـل می تواند بـه ازبین رفتـن صرفه اقتصادی کشـت 
منجر شود. سـالیکورنیا 

 

شکل 18- آماده سازی بستر کشت، کاشت بذر و تولید نشاء سالیکورنیا در شرایط گلخانه ای

تاریخ کاشت

زمـان مناسـب کاشـت سـالیکورنیا باتوجه بـه نـوع کشـت )بذر یـا نشـا( و وضعیت 
آب وهوایـی منطقـه متغیـر اسـت. به طـور کلـی، بهتریـن زمـان کشـت بـذر بهمن یا 
اسـفند اسـت کـه به دلیـل وجود بارندگی در این فصل از سـال شـوری خاک سـطحی 
در کم تریـن مقـدار ممکـن قـرار دارد و می توانـد بـرای جوانه زنی بذر مناسـب باشـد. 
البتـه در مناطـق سردسـیر به دلیـل پایین بودن دمای هوا کشـت بـذر در زمان مذکور 
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نتیجـه مطلوبـی به دسـت نخواهد داد. در این مناطق کشـت نشـا بعد از سپری شـدن 
فصـل سـرما و از اوایـل بهـار راهـکار مناسـبی بـرای جلوگیـری از تأخیـر در کاشـت 
خواهـد بـود. نکتـه مهـم در تعییـن زمـان کاشـت بـذر یـا نشـا توجـه بـه طـول دوره 
روشـنایی در مرحلـه رویشـی گیـاه اسـت و باید بـه نحوی تنظیم شـود کـه در مرحله 
رویشـی گیـاه طـول روز کم تـر از 14 سـاعت نباشـد. در غیـر ایـن صورت گیـاه بدون 

کامل کـردن دوره رشـد رویشـی وارد مرحلـه زایشـی خواهد شـد.
کشـت بـذر در مناطـق مرکزی و جنوبی کشـور از اواسـط بهمن شـروع می شـود و 
تـا اواخـر اسـفند  ادامـه دارد )باتوجه بـه اکوتیپ هـای کشت شـده( و همچنیـن زمـان 
مناسـب به منظـور کشـت نشـا در ایـن مناطـق از اوایل اردیبهشـت شـروع می شـود و 
تـا اواسـط اردیبهشـت ادامـه دارد. در این مناطق، کشـت بـا افزایش دمای هـوا قبل از 
بارندگی هـای فصـل بهـار شـروع می شـود و آبیـاری پـس از بارش هـا یـا هم زمـان با 

بارش هـا )در صـورت قطـع بارش هـا یـا بارندگـی ناپیوسـته( آغاز می شـود.
کشـت بـذر در مناطـق شـمال  غـرب کشـور از اوایـل دی شـروع می شـود و تـا 
اواخـر دی ادامـه دارد )باتوجه بـه اکوتیپ هـای کشت شـده( و همچنین زمان مناسـب 
به منظـور کشـت نشـا در ایـن مناطـق از اوایـل خرداد  شـروع می شـود و تـا اوایل تیر 
ادامـه دارد. در ایـن مناطـق، کشـت در سـرمای زمسـتان انجام می شـود که بتـوان از 
بارش هـای بهـاری نهایـت اسـتفاده را بـرد. تحقیقـات انجام شـده توسـط پژوهشـگاه 
بیوتکنولوژی در زمینه کشـت سـالیکورنیا در مناطق شـمال غربی کشـور نشان داد که 
بیـن مـدت  زمان حضـور بذر در سـرما و درصـد سبزشـدن و در نهایت عملکـرد رابطه 

مسـتقیمی وجود دارد.
بایـد توجـه داشـت چنانچـه به علـت رعایت نکـردن تاریخ کاشـت و شـرایط اقلیمی 
نتـوان بذرهـا را به موقـع در سـطح خاک مسـتقر کـرد، بـذور سـالیکورنیا به علت 
کوچکـی و سـبکی در اثر رواناب های ناشـی از بارش هـای شـدید و آب گرفتگی مزرعه، 
بـارش تگـرگ، وزش  بادهـای شـدید و... بذرهـا جابه جـا و شسـته می شـوند و کشـت 
به کلـی از بیـن خواهـد رفـت. لـذا پیشـنهاد می شـود در چنیـن شـرایطی کـه اطـالع 
دقیقی از محل اجرای پروژه در دسـترس نیسـت، در ابتدا از کشـت نشـا اسـتفاده شود.
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خصوصیات خاک

خصوصیـات فیزیکـی خـاک از قبیـل بافت و سـاختمان خـاک از عوامـل تأثیرگذار 
در کشـت سـالیکورنیا هسـتند و خـاک با بافت سـبک تا متوسـط پاسـخ بهتـری برای 
ایـن منظـور ایجـاد خواهـد کـرد. بـر ایـن اسـاس، خاک هایـی بـا بافت هـای شـنی، 
شـنی- لومی، لومی-شـنی و لومـی می تواننـد بـرای کشـت این گیاه مناسـب باشـند. 
بافـت سـبک خـاک نفوذ و گسـترش بهتر ریشـه سـالیکورنیا را در پـی دارد. همچنین 
در بافـت سـبک جوانه زنـی بهتر اسـت و بذور جوانه زده با سـهولت بیش تـری از خاک 
خـارج می شـوند. در خاک هایـی بـا بافت متوسـط تا سـنگین، افزودن ماسـه بـادی با 
نسـبت یـک بـه یک یـا دو به یک )ماسـه بـه خـاک( می توانـد شـرایط فیزیکی خاک 

را بـرای جوانه زنـی و رشـد سـالیکورنیا بهبود بخشـد. 
افـزودن مـاده آلـی بـه خـاک در کشـت سـالیکورنیا به صـورت عمومـی بـا بهبـود 
سـاختمان خـاک بـه اسـتقرار بهتر گیـاه کمک می کنـد. در ضمن، حضور مـاده آلی با 
اصـالح خـاک می توانـد سـهولت کار در زمان آماده سـازی زمیـن را نیـز افزایش دهد. 
عـالوه بـر این در بسـتر های کشـت گلخانه ای به ویژه در تولید نشـا در خزانه اسـتفاده 
از بسـترهای آلـی ماننـد پیت یا کوکوپیـت به همراه پرلیـت و ماسـه بادی می تواند در 
تولیـد نشـاهای بهتـر و یکسـان مفید باشـد. حضور مـواد آلـی در این بسـترها با حفظ 
بیش تـر رطوبـت بـه جوانه زنـی بهتـر بـذر و رشـد آسـان تر گیاهچـه کمـک می کند. 
ضمـن اینکـه ایـن نوع بسـتر در زمـان انتقال نشـا به مزرعه بـه انتقال بهتر و سـریع تر 

نشـا نیز کمـک می کند.
شـوری خـاک دیگـر خصوصیـت مهـم خاک اسـت کـه باید در کشـت سـالیکورنیا 
به عنـوان گیاهـی شـورزی در  به طـور کلـی سـالیکورنیا  قـرار گیـرد.  مـورد توجـه 
خاک هایـی بـا دامنـه شـوری وسـیع 100 تـا 1,000 میلی مـوالر قادر به رشـد اسـت. 
بااین حـال، بسـته بـه نـوع گونـه و حتـی اکوتیـپ، میـزان شـوری بهینـه برای رشـد و 
تولیـد زی تـوده حداکثـری متغیـر اسـت؛ هرچند میـزان شـوری بهینه بـرای گونه ها 
یـا اکوتیپ هـای مختلـف بومـی ایـران 200 تـا 300 میلی مـوالر اسـت. شـایان ذکـر 
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اسـت ایـن میـزان شـوری در مرحلـه جوانه زنـی تأثیـر منفی بـر بـذور دارد و می تواند 
بـه کاهـش درصد جوانه زنـی منجر شـود. بنابرایـن در مرحله جوانه زنی شـوری خاک 
بایـد در کم تریـن مقـدار ممکن نگه داشـته شـود و بعد از اسـتقرار اولیه شـوری بهینه 
اعمال شـود. در شـرایطی که امکان کاهش شـوری خاک وجود نداشـته باشـد، کشـت 
نشـا می توانـد بـرای کاهـش اثرات شـوری اولیه جایگزین کشـت مسـتقیم بذر شـود.

آماده سازی زمین

کشـت سـالیکورنیا به سـه صورت انجام می شـود: جوی و پشـته، ردیفی با استفاده 
از نـوار تیـپ )آبیاری قطره ای( و کشـت به صورت کرتی. 

جوی و پشته

1- ابتـدا کـود دامـی بـه میـزان 1/۵ تـن در هکتـار به وسـیله لولر در سـطح زمین 
پخـش می شـود، سـپس بـا گاوآهـن پنجه غـازی زمیـن را شـخم می زننـد و در ادامه 

زمیـن تسـطیح و به وسـیله غلطک فشـرده می شـود.
2- پـس از ایـن مرحلـه به وسـیله نهرکـن و باتوجه بـه شـیب زمیـن جوی هایی به 
عمـق 2۵ تـا 3۵ سـانتی متر در مناطق با شـوری زیـاد، و به عمق 1۵ تا 2۵ سـانتی متر 

در مناطق با شـوری متوسـط ایجاد می شـود. 
3- فاصله پشته ها از یکدیگر ۶0 سانتی متر است.

4- محـل قـراردادن بذرهـا یـا نشـاها در ابتـدای شـیب جوی هاسـت تـا در زمـان 
آبیـاری بذر هـا شسـته نشـوند و در زمـان شـروع فصـل گرما بوته هـا از نمک پوشـیده 

)شـکل 19(.  نشوند 
مزایا

1- باتوجه به مکانیزه بودن به نیروی کار کم تری احتیاج دارد.
2- سرعت عمل در کاشت و آماده سازی زمین بیش تر است.

3- در مواردی تلفات آب کم تر است.
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4- عمق خاکی که ریشه در آن رشد می کند، بیش تر است.
۵- با تغییر جهت فاروئرها می  توان تا حدی اثرات سوء شیب را کاهش داد.

۶- با مقدار کم آب می توان از این روش استفاده کرد.
7- مناسب زراعت گیاهان شورزی است. 

معایب
1- به ماشین آالت و ادوات نیاز دارد.
2- نیازمند تخصص و مهارت است. 

3- در صـورت وجـود پوشـش گیاهـی انجـام وجیـن قبـل از آماده سـازی زمیـن 
اسـت. ضروری 

 

شکل 19- آماده سازی زمین و کشت به شکل جوی و پشته
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کشت به صورت ردیفی با استفاده از آبیاری قطره ای 

1- زمین در ابتدا )به عمق 20 سـانتی متر( شـخم زده می شـود و سـپس سـه نوبت 
دیسـک عمود زده می شـود. 

2- در نهایت به وسیله غلطک فشرده می شود.
3- فاصله بین ردیف های کشت ۵0 سانتی متر است.

4- طول خطوط کاشت 70 متر است.
۵- آبیاری به صورت قطره ای نواری با استفاده از نوارهای تیپ انجام می شود.

بـرای سـهولت کار تعبیـه یـک لولـه از جنـس پلی اتیلن بـه قطـر ۶3 میلی متر در 
وسـط زمیـن کـه در دو طـرف آن شـیرهای پالسـتیکی قـرار دارد، توصیـه می شـود. 
طـول نوارهـای تیـپ  از هـر طـرف 70 متر، جنـس نوارهای آبیـاری پلی اتیلـن به قطر 
20 میلی متـر، فاصلـه نازل هـا 20 سـانتی متر و میـزان خـروج آب در هـر نـازل 2 لیتر 

در سـاعت در فشـار 0/8 اتمسـفر اسـت )شکل 20(.
مزایا

1- قابلیت نصب نوار تیپ روی خاک، زیر خاک و حتی معلق.
2- مدیریت آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب و افزایش سطح زیر کشت.

3- افزایـش بازدهـی محصـول و جلوگیـری از گسـترش و رشـد علف هـای هرز در 
سـطح زمین کشـاورزی.

4- آبیاری یکنواخت است و تمام مناطق زمین یکسان آب رسانی می شود.
معایب

1- تـردد ماشـین آالت وجیـن، سم پاشـی و... می توانـد موجـب خسـارت بـه نـوار 
تیپ هـا شـود.

2- در زراعت گیاهان شـورزی به دلیل وجود امالح و نمک فراوان در آب، نازل های 
نـوار تیـپ مسـدود و دچـار گرفتگـی می شـوند. به همیـن دلیـل توصیه می شـود این 
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سیسـتم آبیـاری در منابـع آبـی تـا شـوری حداکثـر dS/m 1۵ اسـتفاده شـود. البتـه 
شـایان  ذکـر اسـت بسـته به شـرایط محیطـی به ویـژه شـدت تبخیر و همچنیـن دبی 

خروجـی از نـازل ایـن مقـدار می تواند متفاوت باشـد.
3- بـر اثـر تجمـع نمک در اطـراف مناطق همیشـه مرطوب، با گذشـت زمـان نوار 

تیپ هـا زیـر نمک پوشـیده می شـوند.
 

شکل 20- آماده سازی زمین و کشت به  شکل ردیفی و آبیاری قطره ای
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کشت به صورت کرتی 

1- زمین به طور کامل تسطیح می شود تا حدی که شیب وجود نداشته باشد. 
2- در خاک هـای سـبک کـه ظرفیـت نگهداری آب کم تـری دارند، بهتر اسـت که 
عملیـات غلطـک زدن نیز انجام شـود. به منظـور تفکیک قطعات و مشـخص کردن مرز 

بیـن کرت ها از مرزکش اسـتفاده می شـود.
3- ابعـاد هـر کـرت بسـته بـه یکنواختی زمین از نظر مسـاحت، شـوری، پسـتی و 

بلنـدی، رطوبـت، پوشـش گیاهـی، سـنگالخی بودن و... متغیر اسـت.
4- کرت ها به صورت میانگین به عرض ۵ و طول 10 متر هستند.

ردیـف  روی  بوته هـا  بیـن  فواصـل  سـانتی متر و  ردیف هـا 2۵  بیـن  فاصلـه   -۵
اسـت. 1۵ سـانتی متر 

۶- از آبیاری غرقابی در این روش استفاده می شود )شکل 21(. 
مزایا

1- وقتی آب یا خاک شور است بهتر از روش های دیگر شست وشو می دهد.
2- وسایل و ادوات خاصی ندارد.

3- به تخصص و مهارت خاصی نیاز ندارد.
معایب

1- تلفات آب زیاد است.
2- مواد غذایی را از خاک خارج می کند.

3- با آب کم نمی توان آبیاری کرد.
4- نیاز به تسطیح اولیه دارد.
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شکل 21- آماده سازی زمین و کشت به شکل کشت کرتی

داشت

دوره روشنایی

به طور کلـی سـالیکورنیا گیاهـی روزکوتـاه اسـت و بـرای رشـد رویشـی بـه طـول 
روزبلنـدی نیـاز دارد. بـر ایـن اسـاس ایـن گیـاه بـرای تکمیـل رشـد رویشـی از زمان 
جوانه زنـی تـا حـدود چهارماهگـی نیازمنـد بیـش از 1۶ سـاعت روشـنایی اسـت. بـا 
کوتاه ترشـدن طـوِل روز عالئـم ورود گیـاه بـه مرحلـه زایشـی از جملـه بندبندشـدن 
سـاقه در گیـاه آشـکار می شـود و بـا ادامـه ایـن رونـد و کاهـش طـول روز بـه کم تـر 
از 14 سـاعت و از حوالـی مـاه ششـم گیـاه شـروع بـه گل دهـی می کنـد. بعـد از ایـن 
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مرحلـه، و از حـدود ماه هـای هفتـم تـا نهـم، تشـکیل بـذر و پرشـدن و رسـیدگی دانه 
صـورت می گیـرد کـه تحـت تأثیـر طـول مـدت روشـنایی قـرار نمی گیـرد.

دما

دمـای مناسـب محیـط بـرای رشـد گیـاه سـالیکورنیا می توانـد بـر اسـاس مرحله 
رشـد متفاوت باشـد. دمای مناسـب بـرای جوانه زنی بذر سـالیکورنیا در طـول روز 20 
تـا 2۵ درجـه سـانتی گراد و در شـب 10 تـا 1۵ درجـه سـانتی گراد اسـت. در مرحلـه 
رشـد رویشـی دمـای بهینـه بـرای رشـد و توسـعه گیـاه می توانـد از 2۵ تـا 3۵ درجه 
باشـد.  متغیـر  بـرای شـب  سـانتی گراد  تـا 2۵ درجـه  روز و 1۵  بـرای  سـانتی گراد 
بااین حـال، ایـن گیـاه در مناطـق گرمسـیری در دماهای باالتـر از این دامنه نیز رشـد 
مناسـبی نشـان می دهـد. امـا کاهـش دمای محیـط از حد بهینـه می توانـد به کاهش 
رشـد رویشـی گیـاه منجـر شـود. بعـد از اتمـام مرحلـه رویشـی و بـا ورود بـه مرحلـه 
زایشـی، حساسـیت گیـاه بـه دمـای محیـط کاهـش می یابـد و در انتهای ایـن مرحله 

کاهـش دمـای محیـط تأثیـر منفـی بر پرشـدن و رسـیدگی بذر نـدارد.

آبیاری

نیـاز آبـی گیاه سـالیکورنیا در طـول دوره رشـدی کامل بر اسـاس تجربیات حاصل 
از کاشـت چندسـاله ایـن گیـاه در نقـاط مختلـف کشـور در حـدود 18,000 مترمربع 
بـر هکتـار برآورد شـده اسـت. در برخـی منابع ایـن رقـم در حـدود 2۵,000 مترمربع 
گـزارش شـده اسـت. ضمنـاً بایـد توجه کنیـد که نیـاز آبی بسـته به شـرایط محیطی، 
نـوع گونـه و طـول دوره رشـد می تواند متفـاوت باشـد. به منظـور آماده سـازی مزرعه 
قبل از کشـت اطالع از نتایج آزمایش آب و خاک ضروری اسـت؛ لذا انتخاب روش های 

عملیـات زراعـی و نوع آبیـاری در مزرعه تابـع نتایج آزمایش هاسـت.
در زمین هـای شـوره زار جنوبی کشـور کـه آبیاری نیز با آب شـور انجام می شـود، 
به ترتیـب  آب رسـانی  سیسـتم های  بـه  زمیـن  تجهیـز  زراعـی و  عملیـات  مراحـل 

از: عبارت انـد 
1- تسطیح زمین و شیب بندی 2 تا ۶ در 1,000؛ 
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2- غلطک سبک؛ 
3- ایجاد جوی و پشته به وسیله فاروئر مخصوص با فواصل حداکثر ۶0 سانتی متر 

بین پشته ها و عمق 2۵ تا ۵0 سانتی متر در کف جوی ها؛ 
4- ایجاد زهکش های مناسب شست وشو؛ 

۵- آبیاری به روش نشتی )شکل 22(.
 

شکل 22- آبیاری با استفاده از سیستم جوی و پشته

شـایان ذکر اسـت چنانچه زمین مذکور در منطقه ای غیر از شـوره زار باشـد و کیفیت 
آب آبیـاری بـه گونه ای باشـد که شـدت شـوری آب و امالح پایین باشـد، می تـوان طبق 

مراحـل زیـر عملیات زراعـی و تجهیز زمین به سیسـتم های آب رسـانی را انجام داد: 
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1- تسطیح زمین؛ 
2- غلطک سنگین؛ 

3- آبیاری قطره ای با استفاده از نوار تیپ با نازل های20 سانتی متری. 
در کشـت به صـورت ردیفـی فاصلـه روی ردیف هـا 20 سـانتی متر و فاصلـه بیـن 
ردیف هـا 30 تـا 40 سـانتی متر اسـت )شـکل 23(. بایـد همـواره توجـه داشـت کـه 
کیفیـت و کمیـت ذخایـر آب مـورد اسـتفاده و همچنین مـدت زمان دردسـترس بودن 

آب در مـزارع نقـش مهمـی در انتخـاب روش آبیـاری ایفـا می کنـد.
دور آبیـاری در مراحـل ابتدایـی رشـد گیـاه تـا ابتـدای شـروع رشـد شـاخه فرعی 
به صـورت 2  روز یـک  بـار اسـت کـه باتوجه بـه افزایـش دمـای هـوا و رشـد اندام های 
هوایـی و زیرزمینـی فواصـل آبیـاری بیش تر می شـود و در نهایت در حدود اواسـط تیر 

تـا اوایل مـرداد آبیـاری متوقف می شـود.
شـایان ذکـر اسـت در مناطـق جنوبـی به علـت آبیـاری با آب شـور در خاک شـور 
همـواره بـه شـوری خـاک و تجمـع نمـک اضافـه می شـود؛ لـذا اگـر خـاک به وسـیله 
بارش هـای شـدید و کوتاه مـدت بهـاری شسـته نشـود، زمیـن پـس از 2 تـا 3 سـال 
قابل کشـت نخواهـد بـود و بـه شـوره زار لم یـزرع تبدیـل می شـود و آسـیب جـدی به 
محیط زیسـت وارد می کنـد. بـرای ایـن مهـم نحـوه طراحـی زهکش هـا و مسـیرهای 

شست وشـو از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت.
در پایـان کشـت در ایـن مناطـق بایـد تمامـی لـوازم آبیاری شـامل موتـور و پمپ، 
اتصـاالت و لوله هـای آب رسـانی و آبیاری با اسـتفاده از منابع آب شـیرین در دسـترس 
)خـارج از مزرعـه( شسـته شـوند و مزرعـه بـرای شست وشـوی سـالیانه بـا آب بـاران 

آماده سـازی شـود.
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شکل 23- آبیاری با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای

در زمین هـای شـوره زار حاشـیه دریاچه ارومیـه در صورت فراهم بـودن ذخایر آب 
بـا شـوری کـم )حداکثـر dS/m 1۵( می تـوان کشـت را به صـورت ردیفی انجـام داد و 
آبیـاری قطـره ای بـا نوارتیـپ انجام شـود. بدیـن منظور آماده سـازی زمیـن به صورت 

زیر اسـت: 
1. تسطیح زمین و شیب بندی؛

2. غلطک سنگین؛ 
3. آبیاری قطره ای با استفاده از نوار تیپ با نازل های20 سانتی متری؛ 

4. ایجاد زهکش های مناسب. 
چنانچـه آبیـاری بـا آب شـور و امـالح زیـاد انجـام می شـود )آب دریاچـه ارومیه و 
مشـابه(، پیشـنهاد می شـود آماده سـازی زمیـن به صـورت جـوی و پشـته و مشـابه 

مناطـق نـوار سـاحلی جنوبـی کشـور باشـد کـه قباًل شـرح داده شـد.
در مناطـق شـمال غربـی دور آبیاری در مراحل ابتدایی رشـد گیاه تا ابتدای شـروع 
رشـد شـاخه فرعـی به صـورت هر روز اسـت کـه باتوجه بـه افزایـش دمای هوا و رشـد 
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اندام هـای هوایـی و زیرزمینـی، فواصـل آبیاری بیش تر می شـود و در نهایـت در حدود 
اواسـط شـهریور  آبیاری متوقف می شـود.

کوددهی

شـورزی هایی مثل سالیکورنیا با سـایر گیاهان آوندی در گزینش زیستگاه های شور 
برای رشـد متفاوت هسـتند، امـا تأثیر و نقش عناصـر غذایی در این مسـئله قابل توجه 
اسـت. عناصـر معدنـی مثـل نیتـروژن و فسـفر بـرای رشـد سـالیکورنیا الزم و ضروری 
هسـتند. بـه نظر می رسـد دسترسـی بـه نیتـروژن عامـل محدود کننده ای برای رشـد 
سالیکورنیاسـت. داوی و کاسـتا )1992( نشـان دادنـد کـه رابطه ای خطـی بین حضور 
نیتـروژن و دسترسـی بـه نیتـرات ورودی وجـود دارد. آزمایش هـا نشـان داده انـد کـه 
کاهـش شـدید نیتـروژن از رشـد سـالیکورنیا جلوگیـری می کنـد و افزایـش قابلیـت 
دسترسـی نیتـروژن تولیـد ماده خشـک را افزایش خواهـد داد. همچنین دسترسـی به 
فسـفر عامل محدود کننده رشـد اسـت و پاسـخ گیـاه سـالیکورنیا به افزایش فسـفر به 
نظـر می رسـد الگوی مشـخصی نـدارد. نتایـج تحقیقات نشـان می دهد وجـود نیترات 
الگـوی رشـد سـالیکورنیا را نسـبت بـه فسـفات تغییر می دهـد. در غلظت هـای باالی 
نیتـروژن و فسـفر رشـد گیـاه در بیش ترین میـزان خود اسـت و زمانی که نیتـروژن به 
میـزان زیـادی در محل وجود داشـته باشـد، دسترسـی به فسـفر عامـل محدودکننده 

بود. رشـد خواهد 
تجربیـات حاصـل از کشـت سـالیکورنیا در نقاط مختلف کشـور توسـط پژوهشـگاه 
بیوتکنولـوژی نشـان داد در مناطـق خشـک و شـور و شـرایطی که خاک بسـیار فقیر و 
لم یـزرع اسـت می تـوان در زمان آماده سـازی زمین از کـود حیوانی و اسـید هیومیک 
 NPK بهره برد. همچنین در زمان رشـد اولیه گیاه برای اسـتقرار بهتر می توان از کود
به صـورت محلـول اسـتفاده کـرد. در صورت نیـاز کـود اوره )400 کیلوگرم بـر هکتار( 
می توانـد هم زمـان با آبیـاری و در چندین نوبت اسـتفاده شـود. اولین مرحلـه آن باید 
موقعـی انجـام شـود کـه ارتفاع بوته ها 10 تا 1۵ سـانتی متر اسـت و در ادامـه هفته ای 
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یـک  بـار و در هـر نوبـت ۵0 کیلوگـرم مصـرف شـود. بااین حـال، نتایج ایـن تحقیقات 
نشـان داده اسـت در کشـت سـالیکورنیا نیاز چندانی به اسـتفاده از کودهای شیمیایی 
نیسـت. ضمـن اینکـه بایـد توجه کنیـد اسـتفاده از مقادیـر اسـتاندارد کودهـا به ازای 
هـر هکتـار بـرای زمین هـای شـور و آب شـور باعـث شورترشـدن زمین هـای زراعـی 
می شـود و موجـب ازبین رفتـن کشـت و خـاک مزرعـه می شـود. بنابرایـن، به دالیـل 
زیسـت محیطی و حفـظ کیفیـت و سـالمت محصـوالت، اسـتفاده از کود هـا و سـموم 
شـیمیایی در کشـت سـالیکورنیا ضرورتـی نـدارد و تأثیـر چندانـی بر عملکـرد ندارد و 

درحال حاضـر هیچ گونـه توصیـه کـودی بـرای کشـت این گیـاه اعمال نمی شـود.

آفات

پژوهشـگاه  در  سـالیکورنیا  دربـاره  گلخانـه ای  مزرعـه ای و  آزمایش هـای  در 
بیوتکنولـوژی کشـاورزی تعـدادی آفت برای این گیاه مشـاهده شـد کـه برخی از 
آن هـا اجتناب ناپذیـر بودنـد و خطـر برخـی دیگـر کم تـر بـود. از آفات شـایع بذور و 
مـزارع سـالیکورنیا در مناطـق مختلـف می تـوان بـه پرنـدگان، مورچه، مگـس خزانه و 
شپشـک آردآلـود اشـاره کـرد. در برخـی منابـع موریانـه نیـز یکـی از آفـات ایـن گیاه 
معرفـی شـده اسـت، امـا در طـول چهـار سـال کشـت و تولیـد سـالیکورنیا در نقـاط 

مختلـف کشـور ایـن آفت مشـاهده نشـد.
آفـات ذکرشـده عمومـاً زمانـی ظاهـر می شـوند که گیاه مسـتقر اسـت و در مرحله 
رویشـی قـرار دارد. دو گونـه مهـم مگـس وجـود دارند کـه در آزمایش هـای مزرعه ای 
مشکل سـازند. ایـن دو گونـه در حقیقـت مگس هـای نواحـی سـاحلی و مگس هـای 
تأثیـرات جـدی روی  ایجـاد  از مگـس مسـبب  ایـن نـوع  نواحـی خشـک هسـتند. 
اسـتقرار گیاهچه هـای سـالیکورنیا هسـتند. مشـکل اصلی بـه اثـرات مخـرب آن ها بر 
گیاهچه هـای نابالـغ سـالیکورنیا مربـوط اسـت. همچنیـن الرو ایـن حشـره می توانـد 
در ابتـدای رشـد سـاقه گیاهچـه را ضعیـف کنـد یـا با تغذیـه از ریشـه اولیـه منجر به 
پوسـیدگی ریشـه شـود. اگر در مبارزه با این حشـرات غفلت شـود و فوراً از بین نروند و 
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الرو  هـا از ریشـه تغذیـه کننـد، در مـدت زمـان بسـیار کوتاهی سرشـاخه ها بـر زمین 
می افتنـد. انـواع جوان تـر ایـن الرو هـا حـدود 3 تـا 4 میلی متر طـول دارنـد و به رنگ 
سـفید هسـتند و سـر  های مشـکی دارنـد. ایـن الرو  هـا را در چنـد میلی متـر باالیـی 
خـاک می تـوان مشـاهده کـرد. انـواع بزرگ تـر آن ها حـدود 4 تا ۶ میلی متر هسـتند، 
رنـگ مشـکی دارنـد و در سـطح خاک در حـال پریدن دیده می شـوند. آن هـا بیش تر 
تمایـل بـه حملـه بـه نقـاط گـرم و مرطـوب دارنـد، به خصـوص مناطقی که در سـطح 
آن جلبک هـا رشـد می کننـد. مگس های سـاحلی نیـز از آفات مضری هسـتند که در 
انـواع گیاهـان باغبانـی همچـون کرفس، کاهـو و انواع گیاهـان زینتی دیده می شـوند. 
زمانـی کـه جمعیـت بزرگـی از ایـن نـوع آفـت ایجـاد می شـود، می تواننـد گیاهـان 
را بـا لکه هایـی آلـوده کننـد و بخـش زیـادی از الرو  هـا و انـواع بالـغ آن بـا محصـول 
در زمـان برداشـت انتقـال یابـد کـه بـه کاهـش بازار پسـندی و رد محصـول از سـوی 
مصرف کننـدگان منجـر می شـود. بنابرایـن بـا وجـود نبوِد آسـیب جدی از سـوی این 
آفـت، کاهـش بازار پسـندی عامـل مهمـی اسـت که بایـد مدنظـر داشـت. مگس های 
سـاحلی در مـدت زمـان 2۵ تـا 30 روز چرخه خـود را از مرحله الروی بـه بلوغ تکمیل 
می کننـد و در محیط هـای مرطـوب دیـده می شـوند. هـم حشـره بالـغ و هـم الرو آن 
از جلبک هـا تغذیه می کننـد. شپشـک آردآلـود یکـی دیگـر از آفات مشاهده شـده در 
مـزارع سالیکورنیاسـت. به علـت تکثیر سـریع شپشـک آردآلـود باید کنترل و بررسـی 
مزرعـه در مرحلـه داشـت پیوسـته انجـام شـود و در صـورت مشـاهده عالئـم ظاهری 
وارد می کنـد.  هنگفتـی  خسـارت  می یابـد و  گسـترش  به سـرعت  آفـت  مشـخص، 
بهتریـن راه تشـخیص، نمونه بـرداری و بررسـی سـاقه و ریشـه گیاهـان 2 مـاه پـس از 
کشـت تـا 7 ماهگـی اسـت. عـالوه بـر ایـن در مرحلـه کشـت بـذر وجـود پرنـدگان و 
حشـراتی نظیـر مورچه هـا از آفات موجود در کشـت سـالیکورنیا محسـوب می شـوند. 
به منظـور جلوگیـری از آفـت پرنـدگان در زمان کاشـت می توان از توپ هـای صوتی و 
برای جلوگیری از خسـارات به وسـیله حشـرات از سـم سـوین و دیگر سـموم و مبارزه 

بیولوژیکـی اسـتفاده کرد.
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توجـه کنیـد که اگـر هدف از کشـت سـالیکورنیا عرضه بـه بازارهای غذایی اسـت، 
بایـد مسـئله آفـت به درسـتی کنتـرل شـود. همچنیـن ایـن مسـئله باید مـورد توجه 
قـرار داده شـود کـه اسـتفاده از حشـره کش ها در بحـث تولیـد غـذا محدودیت هایـی 
دارد و بایـد بـا رعایـت جانـب احتیـاط اسـتفاده شـود. کنتـرل فیزیکی و سـنتی آفات 
مقرون به صرفه تـر و مؤثرتـر خواهنـد بـود. بایـد توجـه کـرد جلوگیری از رشـد جلبک 
می توانـد در ممانعـت از بـروز سـایر آفـات مفیـد باشـد. بنابرایـن حذف و پاک سـازی 
میزهـا و طبقـات از جلبـک بسـیار مهم اسـت و در گلخانـه نباید مناطق بـا رطوبت باال 
به ویـژه مناطـق حـاوی عناصر غذایی باال که موجب رشـد جلبک شـود، داشته باشـیم.

برداشت

زمان هـای  در  می توانـد  مصـرف  هـدف  باتوجه بـه  سـالیکورنیا  گیـاه  برداشـت 
مختلفـی صـورت گیـرد. بهترین زمان برداشـت گیـاه سـالیکورنیا با هـدف تازه خوری 
در اکوتیپ هـای مختلـف بـازه زمانـی ۶0 تـا 80 روزگـی گیـاه از زمـان کشـت بـذر 
اسـت. در ایـن بـازه زمانـی بافت گیـاه از لحـاظ خوش خوراکـی دارای کیفیـت باالیی 
اسـت و بـا گذشـت سـن گیـاه و ایجـاد حالـت خشـبی از تـردی و خوش خوراکـی آن 
کاسـته می شـود. هرچند در سـنین باالتـر می توان از سرشـاخه های گیـاه )10 تا 1۵ 
سـانتی متری( به منظـور مصـرف تازه خـوری نیـز برداشـت کـرد. بااین حـال، افزایش 
سـن گیـاه کاهـش ارزش غذایی آن را بـه  دنبـال دارد. نتایج آزمایش ها نشـان داد که 
بـا افزایـش سـن گیاه محتـوای پروتئیـن و خاکسـتر سـالیکورنیا کاهـش می یابد و در 

مقابـل میـزان فیبـر گیـاه بـا افزایـش سـن آن بیش تر می شـود )شـکل 24(.
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شکل 24- میزان زی توده خشک و محتوای پروتئین خام، فیبر و خاکستر سالیکورنیا 
در بازه های زمانی ۶0، 80 و 100 روز

طبـق تحقیقـات پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، وقتـی هدف از کشـت گیاه 
سـالیکورنیا تولیـد علوفـه دام باشـد، بهترین زمـان برداشـت در اکوتیپ هـای مختلف 
10 تـا 1۵ روز پیـش از شـروع گل دهـی و در بـازه زمانـی 80 تـا 100 روزگـی از زمان 
کشـت بـذر اسـت. در واقـع با شـروع مرحلـه گل دهـی تغییـرات مورفولوژیـک گیاه از 
جملـه ظهـور گل های کوچـک و بندبندشـدگی شـاخه های جانبی قابل رؤیـت خواهد 
بـود. در ایـن بـازه زمانی تولیـد زی توده و همچنین شـاخص های کیفـی علوفه در حد 
مطلـوب قـرار دارنـد. با افزایش سـن گیاه میزان تولیـد زی توده افزایش پیـدا می کند؛ 
امـا به دلیـل ایجـاد حالت خشـبی و همچنیـن تغییر شـاخص های کیفـی علوفه نظیر 
پروتئیـن خـام، فیبـر و خاکسـتر، کیفیـت علوفـه برداشت شـده پاییـن خواهـد بـود. 
بنابرایـن در انتخـاب زمـان برداشـت علوفه عالوه بـر زی توده باید شـاخص های کیفی 

مهـم را نیـز در نظـر گرفت.
تولیـد روغـن خوراکـی یکـی دیگـر از کاربردهایی اسـت که می تواند هدف کشـت 
گیـاه سـالیکورنیا باشـد. در ایـن شـرایط زمـان برداشـت گیاه به رسـیدگی و پرشـدن 



سالیکورنیا:کاربردها،تواناقتصادی،کشتوبهرهبرداری

125

دانه سـالیکورنیا وابسـته اسـت. به طور کلی رسـیدگی دانه روغنی در گیاه سـالیکورنیا 
در حـدود 9 ماهگـی گیـاه ایجاد می شـود که بسـته به نوع گونه، شـوری آب و شـرایط 
منطقـه ممکـن اسـت متفـاوت باشـد. نکته حائـز اهمیتی که در برداشـت دانـه از گیاه 
سـالیکورنیا بایـد در نظـر گرفـت، ایـن اسـت کـه در بـازه زمانـی 9 ماهگـی و رسـیدن 
کامـل دانـه انـدام هوایی گیاه به صورت خشـک و شـکننده قـرار دارد و حرکت فیزیکی 
گیـاه بـه ریـزش بخش اعظـم دانه تولیدشـده منجـر می شـود. بنابراین زمان مناسـب 
برداشـت دانـه بـا هدف تولید بـذر یا روغـن در حدود ۵0 تـا 70 درصد رسـیدگی دانه 
اسـت. بعـد از برداشـت، بهتر اسـت گیاهان به مدت چنـد روز در مکان مناسـب مقابل 
نـور آفتـاب پهـن شـوند تـا با خشک شـدن کامـل گیـاه، دانه با سـهولت بیش تـری از 

سـاقه جدا شود )شـکل 2۵(.
 

شکل 2۵- برداشت سالیکورنیا از مزرعه، خشکاندن در فضای باز و جداسازی بذور از ساقه
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نتایـج تحقیقـات مزرعـه ای پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی نیـز نشـان داد 
کاشـت بذر تـا زمان برداشـت )طـول فصـل زراعـی( به منظـور بذرگیری و اسـتفاده از 
دانه هـای روغنـی حـدود 7 تا 9 مـاه، به عنوان گیاهـان علوفه ای ۵ تـا ۶ ماه و همچنین 
به صـورت تازه خـوری حـدود 4۵ روز تا 2 مـاه )قبل از چوبی شـدن سـاقه اصلی( زمان 

است. الزم 

شرایط کاشت، داشت و برداشت سالیکورنیا در مناطق مختلف
باتوجه بـه شـرایط اقلیمـی حاکـم بـر کشـور امکان کشـت و تولیـد سـالیکورنیا در 
مناطـق مختلـف بـا اسـتفاده از منابـع خاک و آب شـور وجـود دارد. بااین حـال تفاوت 
جغرافیایـی موجـود بیـن مناطـق مختلـف بـه ایجـاد شـرایط اقلیمـی متفـاوت در هر 
منطقـه منجر شـده اسـت و موفقیت کشـت سـالیکورنیا در هـر منطقه مسـتلزم توجه 
بـه شـرایط خـاص آن منطقـه اسـت. عوامـل مؤثـری کـه در کشـت سـالیکورنیا برای 
حصـول موفقیـت در مناطـق مختلـف بایـد در نظر گرفته شـود، شـامل نحـوه انتخاب 
زمیـن، تأمیـن منابـع آبـی، تاریـخ و نحـوه آماده سـازی زمیـن، تاریـخ و نحوه کشـت، 
میـزان و نحـوه آبیـاری، زمـان مناسـب برداشـت و اقدامـات پس از برداشـت اسـت. در 
ادامه نحوه کاشـت، داشـت و برداشـت در مناطق مختلف شـامل اسـتان های بوشـهر، 
آذربایجـان  شـرقی، گلسـتان، قـم و سیسـتان و بلوچسـتان به طور اختصاصـی توضیح 
داده شـده اسـت.  شـایان ذکر اسـت که توصیه کشـت در ایـن مناطق بـا درنظرگرفتن 
شـرایط جغرافیایی و آب و هوایی یکسـان در سـایر مناطق کشـور نیز قابل تعمیم است.

بوشهر

- انتخاب زمین
اولیـن معیـار بـرای انتخاب زمیـن توجه به وضعیـت توپوگرافی آن و امکان سـنجی 
اجـرای عملیـات شـیب بندی و خـاک ورزی اسـت. در مرحلـه بعـدی مهم تریـن نکته 
در انتخـاب زمیـن توجـه بـه خصوصیـات فیزیکوشـیمیایی خـاک از جملـه میـزان 



سالیکورنیا:کاربردها،تواناقتصادی،کشتوبهرهبرداری

127

شـوری، نـوع بافـت، میزان عناصـر غذایی، سـطح آب زیرزمینی و... اسـت و انجام آنالیز 
فیزیکـی و شـیمیایی خـاک توصیـه می شـود. نکتـه دیگـر در انتخـاب زمیـن توجه به 
منابـع آب در دسـترس اسـت کـه در منطقـه بوشـهر پسـاب های آبزی پـروری، آب 
دریـا و رودخانه هـای فصلی با آب شـور از منابع قابل اسـتفاده برای کشـت سـالیکورنیا 
هسـتند. البته انجام آنالیز شـیمیایی آب برای بررسـی میزان شـوری و وجود احتمالی 

آلودگی هـای صنعتـی به ویـژه در پسـاب ها الزم و ضـروری اسـت.
- آماده سازی زمین

تاریـخ آماده سـازی: باتوجه بـه شـرایط آب و هوایـی منطقـه بوشـهر بهتریـن زمان 
بـرای آماده سـازی زمیـن از اواخـر مهر تـا اواخر آبان اسـت. قبل از تاریخ ذکرشـده در 
ایـن منطقـه به دلیـل دمـای باالی هـوا امکان دسترسـی به نیـروی کار وجـود نخواهد 
داشـت. از سـوی دیگـر بعـد از تاریـخ ذکرشـده نیـز به دلیـل وقـوع بارندگـی امـکان 

خـاک ورزی وجـود نخواهد داشـت.
نحوه آماده سازی: عملیات آماده سازی زمین در این منطقه شامل تسطیح خاک، 
ایجاد زهکش عمیق، شیب بندی به سمت زهکش )دریا یا رودخانه( با شیب 1 تا 2 متر 
در 1,000 متر، انجام عملیات غلطک زنی، ایجاد جوی و پشته با فاروئر مخصوص دو یا 

سه خیش به عمق 2۵ تا ۵0 سانتی متری و فاصله 40 تا ۶0 سانتی متری.
- کاشت

متفاوت  بوشهر  منطقه  در  کشت  تاریخ  نشا  یا  بذر  کشت  باتوجه به  کشت:  تاریخ 
خواهد بود. زمان مناسب برای کشت بذر از اواخر دی تا اواسط بهمن است و بهترین 
زمان کشت نشا از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت خواهد بود. نکته مهمی که برای 
کشت بذر در این منطقه باید در نظر گرفت، انجام آبیاری چند روز قبل از کشت است 

تا بذور کاشته شده از استحکام و استقرار کافی برخوردار باشد.
نحوه کشت: در سیستم کشت جوی و پشته منطقه بوشهر بذر باید در محل داغاب 
کاشته شود. به عبارت دیگر، با فرض عمق ۵0 سانتی متری جوی بذر باید در فاصله 
2۵ سانتی متری از کف جوی کاشته شود. در کشت نشا نیز گیاهچه در ابتدای شیب 

کاشته می شود )شکل 2۶(.
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شکل 2۶- محل کاشت بذر و نشا در سیستم کشت جوی و پشته

- داشت
آبیـاری: باتوجه بـه محدودبـودن منابـع آبـی در منطقه و نیـاز آبی گیـاه، آبیاری در 
مراحـل اولیـه به صـورت منظـم صـورت می گیـرد و در ادامه فصل رشـد آبیـاری قطع 
می شـود. اولیـن مرحلـه آبیـاری بالفاصلـه پـس از کشـت صـورت می گیـرد و نصـف 
عمـق جـوی غرقـاب می شـود. این حالت آبیـاری تا زمان دوشـاخگی گیاهچـه )حدود 
10 سـانتی متری( به صـورت پیوسـته و هـر دو تـا سـه روز یـک  بـار انجـام می شـود. 
پـس از ایـن مرحلـه با افزایش رشـد گیـاه و تا حـدود دوماهگی گیاه آبیـاری به صورت 
هفتگـی و سـپس تا ابتـدای 3/۵ ماهگـی باتوجه بـه میزان خشـکی مزرعه هـر 10 روز 
تـا دو هفتـه یـک بار انجام می شـود. بعـد از این مرحله و حـدوداً از ابتـدای تیر آبیاری 

می شـود. قطع 
وجیـن: باتوجه بـه اینکـه درحال حاضر امکان کشـت مکانیزه بذر سـالیکورنیا وجود 
نـدارد و کشـت به صـورت دسـتی انجـام می شـود، الزم اسـت در ابتدای مراحل رشـد 
اقـدام بـه تنک کـردن قسـمت های پرتراکـم مزرعـه و انتقـال گیاهچـه بـه بخش های 

کم تراکم تـر شـود.
- برداشت

باتوجه بـه شـرایط آب  و هوایـی منطقـه بوشـهر و همچنیـن بـا درنظرگرفتن هدف 
مصـرف، تاریـخ برداشـت گیـاه متفـاوت خواهـد بـود. بهتریـن زمان برداشـت گیـاه با 
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هـدف تازه خـوری حـدود ۵0 روزگـی گیـاه و زمـان مناسـب برداشـت علوفـه حـدود 
چهارماهگـی گیـاه خواهـد بود. ضمـن اینکه زمان برداشـت دانه سـالیکورنیا در منطقه 

بوشـهر از اواخـر مهـر تـا اواخر آبان اسـت.
- پس از برداشت

بعـد از اتمـام فصـل برداشـت پاک سـازی لـوازم و ادوات به منظور نگهـداری آن ها 
بـرای فصـل بعـد الزم و ضروری اسـت. اقدامـات الزم در این مرحله شـامل نمک زدایی 
سیسـتم آب رسـانی شـامل پمـپ آب، موتـور، لوله هـا و اتصـاالت اسـت. ضمـن اینکه 
ایجـاد زهکش هـای عمیـق اطـراف مزرعـه و اتصـال آن هـا به سـمت رودخانه یـا دریا 
ضـروری اسـت تـا در فصـل بارندگـی نمک زدایی از سـطح مزرعـه و تعادل شـوری آن 

به خوبـی انجام شـود.
ایـن سیسـتم کشـت بـرای پنج فصـل کشـت متوالـی قابل اسـتفاده خواهـد بود و 

بعـد از گذشـت ایـن زمـان تسـطیح، بازسـازی و کوددهـی )آلـی( الزم خواهـد بود.

آذربایجان  )میاندوآب(

- انتخاب زمین
بـرای انتخـاب زمیـن توجـه بـه وضعیـت توپوگرافـی آن و امکان سـنجی اجـرای 
عملیـات شـیب بندی و خـاک ورزی مسـئله حائـز اهمیـت اسـت. در مرحلـه بعـدی 
مهم تریـن نکتـه در انتخـاب زمیـن توجـه بـه خصوصیـات فیزیکوشـیمیایی خـاک از 
جملـه میـزان شـوری، نـوع بافـت، میـزان عناصـر غذایـی، سـطح آب زیرزمینـی و... 
اسـت و انجـام آنالیـز فیزیکـی و شـیمیایی خـاک ضـروری اسـت. توجـه بـه منابع آب 
در دسـترس دیگـر عامـل مؤثـر در انتخـاب زمیـن اسـت کـه در منطقـه میانـدوآب 
پسـاب های آبزی پـروری می تواند منبع قابل اسـتفاده برای کشـت سـالیکورنیا باشـد. 
در ایـن منطقـه نیـز انجـام آنالیـز شـیمیایی آب بـرای بررسـی میـزان شـوری و وجود 

احتمالـی آلودگی هـای صنعتـی به ویـژه در پسـاب ها الزم و ضـروری اسـت.
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- آماده سازی زمین
تاریـخ آماده سـازی: باتوجه بـه شـرایط آب و هوایـی مسـاعد در منطقـه میانـدوآب 
بـازه زمانـی مناسـب بـرای آماده سـازی زمیـن از تیـر تـا مهر اسـت. باید توجـه کنید 
بعـد از گذشـت ایـن زمـان به دلیـل کاهـش دمـا و همچنیـن وقـوع بارندگـی امـکان 

آماده سـازی زمیـن وجـود نخواهـد داشـت.
میانـدوآب شـامل  منطقـه  در  زمیـن  آماده سـازی  عملیـات  آماده سـازی:  نحـوه 
تسـطیح خـاک، ایجـاد زهکـش، شـیب بندی به سـمت زهکـش )دریاچه یـا رودخانه( 
بـا شـیب 1 تـا 2 متـر در 1,000 متـر اسـت. در ایـن منطقه نیـازی به انجـام عملیات 
غلطک زنـی نیسـت و بـرای ایجـاد جوی و پشـته فاروئر مخصوص سـه خیـش به عمق 

2۵ سـانتی متر و فاصلـه 30 سـانتی متر الزم اسـت.
- کاشت

تاریـخ کشـت: باتوجه بـه کشـت بـذر یـا نشـا، تاریـخ کشـت در منطقـه میاندوآب 
متفـاوت خواهـد بـود. زمان مناسـب برای کشـت بـذر از 1۵ دی تا 1۵ اسـفند اسـت و 

بهتریـن زمـان کشـت نشـا از اوایل تا 20 اردیبهشـت اسـت. 
نحـوه کشـت: در سیسـتم کشـت جوی و پشـته منطقه میاندوآب کشـت بـذر باید 
در محـل داغـاب انجـام شـود. بـه عبارتی، با فـرض عمق 2۵ سـانتی متری جـوی، بذر 
بایـد در فاصلـه 12/۵ سـانتی متری از کـف جـوی کاشـته شـود. در کشـت نشـا نیـز 

گیاهچـه در ابتدای شـیب کاشـته می شـود.
- داشت

آبیـاری: آبیـاری در منطقـه میاندوآب پس از شـروع فصل گـرم و در صورت کمبود 
بـارش آغـاز می شـود و عمدتـاً مراحـل اولیـه رشـد گیـاه تـا حـدود 10 سـانتی متری 
بـدون عملیـات آبیـاری اسـت. پـس از سپری شـدن ایـن بـازه، باتوجه به میزان رشـد 
گیـاه، آبیـاری به صـورت منظـم انجام می گیـرد؛ بدین صـورت که تا حـدود 2 ماهگی 
گیـاه آبیـاری به صـورت هفتگـی و پـس از آن تا حـدود 4 ماهگـی به صـورت دو هفته 
یـک  بـار انجـام می شـود. بازه زمانـی آبیـاری در این منطقه نسـبت به منطقه بوشـهر 
طوالنی تـر اسـت و از اواسـط مـرداد تـا اواسـط شـهریور باتوجه بـه وضعیـت مزرعـه 

آبیـاری قطع می شـود.
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وجیـن: باتوجه بـه اینکـه درحال حاضر امکان کشـت مکانیزه بذر سـالیکورنیا وجود 
نـدارد و کشـت به صـورت دسـتی انجـام می شـود، الزم اسـت در ابتدای مراحل رشـد 
اقـدام بـه تنک کـردن قسـمت های پرتراکـم مزرعـه و انتقـال گیاهچـه بـه بخش های 
کم تراکم تـر شـود. عـالوه بـر ایـن در منطقه میانـدوآب علف هـرز هالکنمـوم به خوبی 
قـادر بـه رشـد اسـت و در طول فصـل رشـد و همچنین زمان برداشـت وجیـن و حذف 

ایـن گیاه ضروری اسـت.
- برداشت

زمـان برداشـت محصـول بـا درنظرگرفتـن هـدف مصـرف و همچنیـن توجـه بـه 
شـرایط آب و هوایـی منطقـه میانـدوآب تعیین می شـود. بهتریـن زمان برداشـت گیاه 
بـا هـدف تازه خـوری از اوایل تا اواسـط اردیبهشـت و زمان مناسـب برداشـت علوفه از 
اواسـط تیـر تا اواسـط مرداد خواهـد بود. ضمـن اینکه زمان برداشـت دانه سـالیکورنیا 

در منطقـه میانـدوآب از اوایـل تا اواسـط آبان اسـت.
- پس از برداشت

بعـد از اتمـام فصـل برداشـت پاک سـازی لـوازم و ادوات به منظور نگهـداری آن ها 
بـرای فصـل بعـد الزم و ضروری اسـت. اقدامـات الزم در این مرحله شـامل نمک زدایی 
سیسـتم آب رسـانی شـامل پمـپ آب، موتـور، لوله هـا و اتصـاالت اسـت. همچنیـن 
خالی کـردن آب از سیسـتم آبیـاری بـرای جلوگیـری از یخ زدگی در طول فصل سـرد 
ضـروری اسـت. ایـن سیسـتم کشـت بـرای پنـج فصـل کشـت متوالـی قابل اسـتفاده 
خواهـد بـود و بعـد از گذشـت ایـن زمـان تسـطیح، بازسـازی و کوددهـی )آلـی( الزم 

بود. خواهـد 

گلستان

- انتخاب زمین
بـرای انتخـاب زمیـن توجـه بـه وضعیـت توپوگرافـی آن و امکان سـنجی اجـرای 
عملیـات شـیب بندی و خـاک ورزی مسـئله حائـز اهمیـت اسـت. در مرحلـه بعـدی 
مهم تریـن نکتـه در انتخـاب زمیـن توجـه بـه خصوصیـات فیزیکوشـیمیایی خـاک از 
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جملـه میـزان شـوری، نـوع بافـت، میـزان عناصـر غذایـی، سـطح آب زیرزمینـی و... 
اسـت و انجـام آنالیـز فیزیکی و شـیمیایی خـاک ضروری اسـت. توجه به منابـع آب در 
دسـترس دیگر عامل مؤثر در انتخاب زمین اسـت که در منطقه گلسـتان پسـاب های 

آبزی پـروری می توانـد منبـع قابل اسـتفاده بـرای کشـت سـالیکورنیا باشـد. 
- آماده سازی زمین

تاریـخ آماده سـازی: باتوجه بـه شـرایط آب و هوایـی مسـاعد در منطقـه گلسـتان 
بـازه زمانـی مناسـب بـرای آماده سـازی زمیـن از مهر تـا آذر اسـت. باید توجه داشـت 
بعـد از گذشـت ایـن زمـان به دلیـل وقـوع بارندگـی امـکان آماده سـازی زمیـن وجود 

نخواهد داشـت.
نحـوه آماده سـازی: عملیـات آماده سـازی زمیـن در منطقه گلسـتان شـامل انجام 
شـخم بـه عمق 30 سـانتی متری و دیسـک زنی به صـورت عمودبرهم اسـت و در ادامه 
عملیـات غلطک زنـی بـرای فشرده سـازی خـاک صـورت می گیـرد. در ادامه سیسـتم 
آبیـاری قطـره ای باتوجه بـه میـزان شـوری آب کـه پیش تـر اشـاره شـد، بـا اسـتفاده 
از نـوار تیپ هـای بـه قطـر 20 میلی متـر و بـا فاصلـه ردیـف ۵0 سـانتی متری پیـاده 
2 لیتـر  نـازل  دبـی خروجـی  نـوار 20 سـانتی متر و  روی  نازل هـا  فاصلـه  می شـود. 
بـر سـاعت در فشـار 0/8 اتمسـفر اسـت. بـرای سـهولت اجـرای ایـن سیسـتم توصیـه 
می شـود یـک لولـه از جنـس پلی اتیلـن )به قطـر ۶3 میلی متر( در وسـط زمیـن قرار 

دهیـد و دو طـرف آن شـیرهای پالسـتیکی تعبیـه کنید.
- کاشت

تاریـخ کشـت: باتوجه بـه کشـت بـذر یـا نشـا تاریـخ کشـت در منطقـه گلسـتان 
متفـاوت خواهـد بـود. زمـان مناسـب بـرای کشـت بـذر از اوایـل دی تـا اواخـر بهمن 

اسـت و بهتریـن زمـان کشـت نشـا از 1۵ اسـفند تـا 1۵ فروردیـن خواهـد بـود. 
نحـوه کشـت: در سیسـتم کشـت خطی منطقه گلسـتان کشـت بـذر بایـد در کنار 
نـوار تیـپ انجـام شـود و بذرهـا در دو طـرف نـازل و به فاصله دو سـانتی متری کشـت 
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می شـود. ضمـن اینکـه فاصلـه بین خطـوط کشـت و فاصله کاشـت بر روی خـط باید 
بـه ترتیـب حـدود ۵0 و 20 سـانتی متر در نظر گرفته شـود.

- داشت
آبیـاری: آبیـاری در سیسـتم کشـت خطـی منطقـه گلسـتان از ابتـدای کشـت 
به صـورت منظـم انجـام می گیـرد: در ماه هـای ابتدایـی کشـت آبیـاری بـا آب شـور 
به صـورت روزانـه و پـس از آن بـا فاصلـه 3 تـا 4 روز یـک  بـار انجـام می شـود. در این 
سیسـتم کشـت در صـورت نیـاز می تـوان کوددهی را به صـورت هفتگـی و هم زمان با 

داد. انجـام  آبیاری 
وجیـن: در ایـن سیسـتم کشـت باتوجه بـه کشـت اولیـه منظـم نیـاز چندانـی بـه 
تنک کـردن بخش هـای متراکـم وجـود نـدارد؛ امـا کنتـرل علف هـای هـرز به صورت 

دسـتی در زمـان 10 تـا 1۵ سـانتی متری گیـاه ضـروری اسـت.
- برداشت

زمـان برداشـت محصـول بـا درنظرگرفتـن هـدف مصـرف و همچنیـن توجـه بـه 
شـرایط آب و هوایـی منطقـه گلسـتان تعییـن می شـود. بهترین زمـان برداشـت گیاه 
بـا هـدف تازه خـوری از اواسـط تـا اواخـر فروردین و زمـان مناسـب برداشـت علوفه از 
اواخـر خـرداد تـا اواخـر تیـر خواهد بـود. ضمن اینکـه زمان برداشـت دانه سـالیکورنیا 

در منطقـه گلسـتان از اوایـل تـا اواخـر مهر اسـت.
- پس از برداشت

بعـد از اتمـام فصـل برداشـت پاک سـازی لـوازم و ادوات به منظور نگهـداری آن ها 
بـرای فصـل بعـد الزم و ضروری اسـت. اقدامـات الزم در این مرحله شـامل نمک زدایی 
سیسـتم آب رسـانی شـامل پمـپ آب، موتـور، لوله ها و اتصـاالت و به ویژه پاک سـازی 
نازل هـا بـرای جلوگیـری از گرفتگـی آن  هاسـت. در این سیسـتم کشـت تعویض نوار 

تیپ هـا دو تا سـه سـال یـک بار الزم اسـت.
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قم

- انتخاب زمین
اولیـن معیـار بـرای انتخاب زمیـن توجه به وضعیـت توپوگرافی آن و امکان سـنجی 
اجـرای عملیات شـیب بندی و خـاک ورزی اسـت. در مرحله بعدی مهم تریـن نکته در 
انتخـاب زمیـن توجـه به خصوصیـات فیزیکوشـیمیایی خـاک از جمله میزان شـوری، 
نـوع بافـت، میزان عناصر غذایی، سـطح آب زیرزمینی و... اسـت و انجام آنالیز فیزیکی و 
شـیمیایی خـاک توصیـه می شـود. شـوره زارهای موجـود در منطقه قـم از مکان های 
مسـتعد بـرای کشـت سالیکورنیاسـت. البتـه توجه بـه منابـع آب در دسـترس در این 
منطقـه در انتخـاب زمیـن بسـیار مهـم اسـت. پسـاب های آبزی پـروری و رود شـور از 
منابـع قابل اسـتفاده برای کشـت سـالیکورنیا در منطقه قم هسـتند. البته انجـام آنالیز 
شـیمیایی آب بـرای بررسـی میـزان شـوری و وجـود احتمالـی آلودگی هـای صنعتـی 

به ویـژه در پسـاب ها الزم و ضـروری اسـت.
- آماده سازی زمین

تاریخ آماده سـازی: باتوجه به شـرایط آب و هوایی نسـبتاً مسـاعد در قم بازه زمانی 
تیـر تا مهر بـرای آماده سـازی زمین توصیه می شـود. 

عبارتاسـت  منطقـه  ایـن  در  زمیـن  آماده سـازی  عملیـات  آماده سـازی:  نحـوه 
از:تسـطیح خـاک، شـیب بندی به سـمت زهکش با شـیب 1 تـا 2 متـر در 1,000 متر، 
انجـام عملیـات غلطک زنـی، ایجاد جوی و پشـته بـا فاروئر مخصوص دو یا سـه خیش 
بـه عمـق 2۵ تـا ۵0 سـانتی متری و فاصلـه 40 تـا ۶0 سـانتی متری. به طـور کلـی 
انتخـاب روش آماده سـازی زمیـن تابعـی از وضعیـت خاک و میزان شـوری آن اسـت و 
بـا افزایـش میـزان شـوری خـاک عمـق جـوی زیـاد می شـود و فاصلـه بیـن ردیف ها 

افزایـش می یابـد.
- کاشت

تاریـخ کشـت: باتوجه بـه کشـت بـذر یا نشـا تاریـخ کشـت در منطقه قـم متفاوت 
خواهـد بـود. زمان مناسـب برای کشـت بذر از 1۵ بهمن تا 1۵ اسـفند اسـت و بهترین 

زمـان کشـت نشـا از اواسـط تا اواخـر فروردیـن خواهد بود. 
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نحـوه کشـت: در سیسـتم کشـت جـوی و پشـته منطقـه قـم بـذر بایـد در محـل 
داغـاب کاشـته شـود. بـه عبـارت دیگـر، با فـرض عمـق ۵0 سـانتی متری جـوی، بذر 
باید در فاصله 2۵ سـانتی متری از کف جوی کاشـته شـود. در کشـت نشـا گیاهچه در 

ابتدای شـیب کاشـته می شـود )شـکل 27(.
- داشت

آبیـاری: باتوجه بـه محدودبودن منابع آبی منطقه و نیاز آبـی گیاه آبیاری در مراحل 
اولیـه به صـورت منظم صـورت می گیـرد و در ادامه فصل رشـد آبیاری قطع می شـود. 
اولیـن مرحلـه آبیـاری بالفاصلـه بعـد از کشـت صـورت می گیـرد و نصف عمـق جوی 
غرقـاب می شـود. ایـن حالـت آبیـاری بالفاصلـه بعـد از خشک شـدن زمیـن به صورت 
پیوسـته تـا زمـان دوشـاخگی گیاهچـه )حـدود 10 سـانتی متری( صورت می گیـرد. 
پـس از ایـن مرحلـه با افزایش رشـد گیـاه و تا حـدود دوماهگی گیاه آبیـاری به صورت 
هفتگـی و سـپس تـا ابتـدای 3/۵ ماهگی برحسـب نیـاز به صـورت 10 روز تـا دو هفته 

یـک  بـار انجـام می شـود. بعـد از ایـن مرحلـه و از اواخر تیـر آبیاری قطع می شـود.
وجیـن: باتوجه بـه اینکـه درحال حاضر امکان کشـت مکانیزه بذر سـالیکورنیا وجود 
نـدارد و کشـت به صـورت دسـتی انجـام می شـود، الزم اسـت در ابتدای مراحل رشـد 
اقـدام بـه تنک کـردن قسـمت های پرتراکـم مزرعـه و انتقـال گیاهچـه بـه بخش های 

کم تراکم تـر شـود.
- برداشت

برداشـت گیاه بر اسـاس شـرایط آب وهوایـی منطقه قم و همچنین بـا درنظرگرفتن 
هـدف مصـرف صـورت می گیـرد. بهتریـن زمـان برداشـت گیـاه بـا هـدف تازه خوری 
حدود 1۵ اردیبهشـت و زمان مناسـب برداشـت علوفـه حدود مرداد خواهـد بود. ضمن 

اینکـه زمان مناسـب برداشـت دانه سـالیکورنیا در منطقه قم آذر اسـت.
- پس از برداشت

بعـد از اتمـام فصـل برداشـت پاک سـازی لـوازم و ادوات به منظور نگهـداری آن ها 
بـرای فصـل بعـد الزم و ضروری اسـت. اقدامـات الزم در این مرحله شـامل نمک زدایی 
سیسـتم آب رسـانی شـامل پمـپ آب، موتـور، لوله هـا و اتصـاالت اسـت. ضمـن اینکه 
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ایجـاد زهکش هـای عمیـق اطـراف مزرعـه و اتصـال آن هـا به سـمت رودخانه یـا دریا 
ضـروری اسـت تـا در فصـل بارندگـی نمک زدایی از سـطح مزرعـه و تعادل شـوری آن 

به خوبـی انجـام گیرد.
ایـن سیسـتم کشـت بـرای پنج فصـل کشـت متوالـی قابل اسـتفاده خواهـد بود و 

بعـد از گذشـت ایـن زمـان تسـطیح، بازسـازی و کوددهـی )آلـی( الزم خواهـد بود.

چابهار

- انتخاب زمین
انتخـاب زمیـن در منطقه چابهار باتوجه بـه وضعیت توپوگرافی آن و امکان سـنجی 
اجـرای عملیـات شـیب بندی و خـاک ورزی صـورت می گیـرد. در مرحله بعـدی آنالیز 
خـاک منطقه بـرای تعیین خصوصیات فیزیکوشـیمیایی خاک از جمله میزان شـوری، 
نـوع بافـت، میزان عناصر غذایی، سـطح آب زیرزمینی و... ضروری اسـت. نکته دیگر در 
انتخـاب زمیـن توجه به منابع آب در دسـترس اسـت که در منطقه چابهار پسـاب های 
حاصـل از سیسـتم های آبزی پـروری و آب دریـا منابـع قابل اسـتفاده بـرای کشـت 
سـالیکورنیا هسـتند. البتـه انجـام آنالیـز شـیمیایی آب بـرای بررسـی میزان شـوری و 

وجـود احتمالـی آلودگی هـای صنعتـی به ویـژه در پسـاب ها الزم و ضروری اسـت.
- آماده سازی زمین

تاریـخ آماده سـازی: باتوجه بـه شـرایط آب و هوایی در منطقه چابهار زمان مناسـب 
بـرای آماده سـازی زمین دی توصیه می شـود. 

نحـوه آماده سـازی: عملیـات آماده سـازی زمیـن در ایـن منطقـه شـامل تسـطیح 
خـاک، غلطک زنـی بـرای فشرده سـازی خـاک، کرت بنـدی در ابعـاد مشـخص، ایجاد 

زهکـش و شـیب بندی آن هاسـت.
- کاشت

تاریـخ کشـت: باتوجه به کشـت بذر یا نشـا تاریخ کشـت در منطقه چابهـار متفاوت 
خواهـد بـود. زمـان مناسـب بـرای کشـت بـذر نیمـه اول بهمن اسـت و بهتریـن زمان 
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کشـت نشـا از 1۵ اسـفند تـا 1۵ فروردیـن خواهـد بـود. در منطقـه چابهـار نیـز بـرای 
ایجـاد اسـتقرار و اسـتحکام بـذور، آبیـاری قبل از کشـت ضروری اسـت.

نحـوه کشـت: در سیسـتم کشـت کرتـی منطقـه چابهـار کشـت به صـورت ردیفی 
انجـام می شـود، آن هـم در کرت هایـی بـا ابعـاد ۵ در10 متـر، فاصلـه بیـن ردیف هـا 

30 تـا 40 سـانتی متر، و فاصلـه کشـت روی ردیف هـا 20 تـا 30 سـانتی متر اسـت.
- داشت

آبیـاری: آبیـاری در سیسـتم کشـت کرتـی ایـن منطقـه به صـورت غرقابـی انجـام 
می شـود و بـا اتمـام فصـل بارندگـی و در صـورت کمبود بـارش هم زمـان بـا بارندگی 
آغـاز می شـود. در ایـن سیسـتم آبیـاری به صـورت غرقابـی اسـت؛ امـا بایـد از ایجـاد 

حالـت ماندابـی مـداوم جلوگیری شـود.
وجیـن: در ایـن سیسـتم کشـت باتوجه بـه کشـت اولیـه منظـم نیـاز چندانـی بـه 
تنک کـردن بخش هـای متراکـم وجـود نـدارد و کنترل علف هـای هرز در صـورت نیاز 

می توانـد به صـورت دسـتی انجام شـود.
- برداشت

تاریـخ برداشـت گیـاه باتوجه بـه شـرایط آب وهوایـی منطقـه چابهـار و همچنیـن 
بـا درنظرگرفتـن هـدِف مصـرف متفـاوت خواهـد بـود. بهترین زمـان برداشـت گیاه با 
هـدف تازه خـوری اواسـط تـا اواخـر فروردیـن و زمـان مناسـب برداشـت علوفـه اواخر 
اردیبهشـت خواهـد بـود. ضمن اینکه زمان برداشـت دانه سـالیکورنیا در منطقه چابهار 

از اوایـل مـرداد تا اوایل شـهریور اسـت.
- پس از برداشت

بعـد از اتمـام فصـل برداشـت پاک سـازی لـوازم و ادوات به منظور نگهـداری آن ها 
بـرای فصـل بعد الزم و ضروری اسـت. ایجاد زهکش های عمیق اطـراف مزرعه و اتصال 
آن هـا به سـمت رودخانـه یـا دریـا ضروری اسـت تـا در فصـل بارندگـی نمک زدایی از 

سـطح مزرعه و تعـادل شـوری آن به خوبی انجام شـود.
این سیستم کشت برای پنج فصل کشت متوالی قابل استفاده خواهد بود و بعد از 

گذشت این زمان تسطیح، بازسازی و کوددهی )آلی( الزم خواهد بود. 
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