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Abstract  
Plants are one of the most important factors of rangeland 
ecosystems that have in close relation with other ecosystem 
factors. For the protection, restoration and stable 
development of these ecosystems it is necessary to 
recognize present relationships more and more. So, in this 
research some characteristics of Seidlitzia rosmarinus were 
studied. First, Seidlitzia rosmarinus plant types were 
identified in a cover map area of Yazd Province and the 
results of other research about this species were reviewed 
and collated. Results show that Seidlitzia rosmarinus is 
dominant in about 600000 hectares of lands located in the 
margin of Yazd playa. There are 10 plant types with 
Seidlitzia rosmarinus predominating and, out of 9 plant 
types, it is second or third species. The mentioned plant 
types are located at altitudes between 900- 1750 meters and 
where the average annual rainfall is lower than 100 mm. 
High water tables and salinity are two characteristics of this 
land. The flowering stage starts in early autumn and seeds 
ripen at the end autumn. High seed production and 
germination rate are useful characteristics for reproduction.  
This plant was consumed well by camels, so that not only in 
range grazing but also in hand feeding it has a suitable 
preference value. In order to control wilting of Seidlitzia 
rosmarinus, camel grazing was recommended. Furthermore, 
its forage can be harvest every other year and mixed with 
other forage for camel feeding. Sodium carbonate salt was 
extracted by biomass burning. 
 
Keywords: Seidlitzia rosmarinus, Preference value, 
Reproduction, Camel, Sodium carbonate, Desert, Yazd. 
 

 
  چکیده

هـاي مرتعـی روابـط      گیاهان به عنوان یکـی از اجـزاي مهـم در بخـش زنـده اکوسیـستم                
حفاظـت، احیـاء و توسـعه پایـدار در بخـش منـابع       . تنگاتنگی با دیگر اجزاي  آنها دارنـد  

به همین انگیزه در این پـژوهش     . باشد  طبیعی مستلزم شناخت هرچه بیشتر این روابط   می         
پرداختـه    rosmarinus  Seidlitziaها در گونـه     فی برخی ویژگی  به بررسی و معر   

هاي اشنان  هاي گیاهی واجد گونه براي دستیابی به این مهم، ابتدا  تیپ. شده است
. هاي پوشش گیاهی مطالعـه شـده در اسـتان یـزد مجـزا گردیـد                 در محدوده نقشه  

هـاي   در رویشگاهدیگر نتایج پژوهشی مرتبط با این گونه و دیگر گیاهان سازگار          
نتایج نـشان داد کـه رویـشگاه        . بندي آنها پرداخته شد     آن مرور گردیده و به جمع     

 هـزار هکتـار از اراضـی واقـع در حاشـیه کویرهـاي            600اشنان در سطحی بالغ بر      
 تیـپ گیـاهی   9 تیپ گیاهی با گونه غالـب اشـنان و   10. استان یزد گسترش دارند  

هـاي گیـاهی عمـدتا     این تیپ. باشند ن گونه میدیگر داراي گیاه دوم یا سوم از ای      
 متر از سطح دریا واقع شده و میزان بارندگی آنها 1750 تا 900در حدود ارتفاعی 

باال بودن سطح سفره آب زیرزمینی و شوري . متر در سال است  میلی 100کمتر از   
گیـاه اشـنان   . خاك دو ویژگی بارز اراضی مساعد براي گسترش این گونه اسـت         

رسـد و بـذردهی آن نیـز در اوایـل آذر مـاه رخ           دهـی مـی     وایل پـائیز بـه گـل      در ا 
زنی از جمله خصوصیات مثبـت در         تولید بذر زیاد و سرعت باالي جوانه      . دهد  می

ایـن گیـاه بـه خـوبی مـورد اسـتفاده شـتر واقـع          . شـود  زاد آوري آن محسوب مـی  
 تـاغ و در  شود، به طوري که ارزش رجحانی آن در چـراي آزاد پـس ازگونـه         می

چنانچه علوفه این گیاه به طور دستی نیـز در اختیـار شـتر    . گیرد مرتبه دوم قرار می 
جهـت جلـوگیري از   . قرار داده شود، ارجحیت غذایی باالیی را دارا خواهـد بـود      

بـرداري سـاالنه بـه صـورت چـراي آزاد بـه         پدیده پژمردگی در گیاه اشنان، بهـره      
عالوه بر آن می توان با هـرس   .  توصیه است  وسیله شتر در اراضی مستعد آن قابل      

کف بر در دوره دو ساله، علوفه برداشت شده را در ترکیب بـا گیاهـان دیگـر بـه            
صورت دستی در اختیار شتر قرار داد و یا اینکه با سوزاندن، نمک کربنات سدیم       

ایجاد یا احیاء پوشش گیاهی در اراضی حاشیه کـویر بـا       . ها استحصال نمود    از آن 
  .باشد فاده از این گونه و به همراه دیگر گیاهان شور پسند میسر میاست
  

اشـنان، ارزش رجحـانی، زادآوري، شـتر، کربنـات سـدیم،             :کلمات کلیدي 
  .بیابان، یزد
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  مقدمه
گیاهــان بــه عنــوان یکــی از اجــزاي مهــم در بخــش زنــده 

اي در زنـــدگی  هـــاي مرتعـــی نقـــش عمـــده اکوسیـــستم
موجودات زنده، حفـظ طبیعـت و تعـادل اکوسیـستم ایفـا             

درك ارتباط گیاهان بـا عوامـل اکولوژیـک و          . نمایند  می
اي   برداري بهینه، بـه عنـوان اطالعـات پایـه           گی بهره چگون

هـاي    است که بر پایداري و استمرار حیات آنها در عرصه         
هاي  پیرامون روابط بین گونه. گذارند منابع طبیعی تاثیر می

هاي طبیعـی     گیاهی و سایر عوامل زنده محیط و نیز پدیده        
ي باشند، مطالعات بسیار ها می که مرتبط با حیات این گونه

) اکولـوژي  آت( بوم شناختی فردي   .  صورت گرفته است  
گیاهان مهم مرتعی ایران از دیر بـاز مـورد توجـه موسـسه              

ها و مراتع کشور بوده و هم اکنون نیز در         تحقیقات جنگل 
چــارچوب پــروژه ملــی ادامــه دارد کــه نتــایج بــسیاري از 

در . هاي گیاهی مطالعه شده نیز منتشر گردیده اسـت          گونه
ارشـد    هاي کارشناسی   ستا مطالعاتی درقالب پروژه   همین را 

هاي مختلف در سطح کشور انجـام گرفتـه           نیز در دانشگاه  
شناسـی فـردي      تـوان بـه بـوم       از منابع منتشر شده می    . است
 ,Ameri( در اسـتان سـمنان   Atriplex  griffithiiهاي    گونه

نطقـه گرگـان و    در م Puccinella  distans، گونـه  )1995
  Astragalus  squarrosus، گونـه   )Hoseini, 1997(دشـت  

، )Batooli and Shahmoradi, 2001(در اســتان اصــفهان 
  Alopecurus  textilis و Trifolium radicosumگونه هـاي  

)Ghelijnia and Shahmoradi, 2001( ،Bromus 

cappadocicus  و Bromus  stenostachyus   در اســـتان 
، چند گونه ) Ghelijnia and Shahmoradi, 2003(مازندران 

Stipa  در اســتان تهــران  )Farahani, 2002( هــاي  ، گونــه
Hammada  salicornica   ) Tavakoli and Shahmoradi, 

 در اسـتان خراســان   Ammodendron  persicum و) 2002
)Tavakoli, et al., 2006(هـاي   ، گونهEurotia  ceratoides 
)Feyzi, et al., 2003( ،Smirnovia  turkestana  )Majid 

and Shahmoradi, 2003 (و Salsola  orientalis   در اسـتان 
  Artemisiaهـاي  ، گونـه )Saeedfar, et al., 2006(اصـفهان  

sieberi  ، Stipa hohenackeriana و Ferula  gumosa  در
 و دو گونـه ) Bashari and Shahmoradi, 2004( استان قـم  

Stipagrostis  pennata و Oryzopsis  holciformis در 
ــزد  . اشــاره نمــود) Abolghasemi et al., 2006(اســتان ی

اي هماننـد     بندي شـده    پیرامون گونه اشنان، مطالعات جمع    
ــیکن   گونـــه ــار نیـــست، لـ ــذکر در اختیـ هـــاي  فـــوق الـ
هایی با اهداف خاص بر روي این گونـه صـورت           پژوهش

ا در ایـن مقالـه      گرفته که بسیاري از نتایج منتـشرشده آنهـ        
  .استفاده شده است

هاي سفید رنگ اسـت،       اي پایا با شاخه     اشنان درختچه 
 متر مـی رسـد ایـن گونـه بـه افتخـار              5/1که ارتفاع آن به     
   Seidlitzia  rosmarinusشناس با نام علمـی    سدلتیس گیاه

  از Seidlitziaجـنس  ). Sabeti, 1994(معرفـی شـده اسـت    
 و از تیره  Spirolobeaeزیر خانواده    و از  Salsoleaeطایفه 

Chenopodiaceae   ایـن گیـاه داراي جنـین مـار     . باشـد  می
پیچ، دانه افقی، ساقه بند بند، گل پـوش دور میـوه بالـدار،     

 پـرچم، بـرگ گوشـتی و اسـتوانه اي کـم و              5گل داراي   
 قطعه پیوسـته در قاعـده       5بیش دراز، گل پوش آن داراي       

ــت ــم    ).  Mozaffarian, 2000 (  اس ــان مه ــنان از گیاه اش
را از  بـــوده کـــه برخـــی آن   ) شورپـــسند ( هالوفیـــت 
و برخـی هالوفیـت   ) Latifi, 1998(هاي اختیـاري   هالوفیت
مقاومـت بـه شـوري    . دانند می) Khavazeh, 1999(اجباري 

اسـت، بـه ایـن    ) Tolerance(در این گیاه از نـوع بردبـاري      
ب و در مفهــوم کــه اشــنان امــالح موجــود خــاك را جــذ

کند   هاي خود ذخیره می     هاي هوایی به ویژه در برگ       اندام
تواند آب مورد نیـاز   و به این وسیله با فشار اسمزي باال می  

). Baghestani Maybodi, 1996(خــود را جــذب کنــد   
Kurkova ــاه ) 2002(  و همکــاران در بررســی واکــنش گی

دارنـد کـه ایـن گیـاه جهـت       اشنان به تنش شوري بیان می   
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هاي مرکـزي   له با شوري یونهاي اضافی را در واکوئل     مقاب
هـاي کوچـک سیتوپالسـمی        هاي برگ و واکوئـول     سلول

تجمع باالي یونهاي سـدیم،     . کند  برگ و ریشه ذخیره می    
هـاي شـور بـه اثبـات      کلر و کلسیم در این گونه در عرصه   

-Khavazeh, 1999    2007; (Yasseen and Al(رسیده است 

Thani,    در برخی مـوارد از ایـن گونـه جهـت           ، بطوري که
تعیین میزان آلـودگی منـاطق مختلـف بـه فلـزات سـنگین              

  (Al-Khateeb and Leilah, 2005)اسـتفاده گردیـده اسـت    
 اشنان ابتدا عمودي در خاك نفوذ می کنـد و          ریشه اصلی 

توسعه ریشه هـاي فرعـی آن نـاچیز و پـس از رسـیدن بـه                 
دهد و  دامه میرطوبت کافی در جهت افقی به رشد خود ا     

 Baghestani(یابد  هاي فرعی آن نیز افزایش می تعداد ریشه

Maybodi, 1996 .(هاي اصفهان، فارس،  این گونه در استان
ــستان و     ــان، سیـ ــهر، هرمزگـ ــتان، بوشـ ــان، خوزسـ کرمـ
بلوچستان، خراسان، سـمنان، تهـران، قـم، مرکـزي و یـزد             

ــسطین  . گــسترش دارد ــاه در فل در ســطح جهــانی ایــن گی
الی، اردن، سوریه، عراق، عربـستان، کویـت، بحـرین،          اشغ

عمـان، امـارات متحـده عربــی، قطـر، افغانـستان و آســیاي      
  ).Mozaffarian, 2005(مرکزي دیده می شود 

هـاي اشـنان در      در این بررسی خـصوصیات رویـشگاه      
استان یزد مورد مطالعه قرار گرفتـه و بـا اسـتفاده از نتـایج               

 ایــن گونــه، نــسبت بــه تحقیقــات منتــشر شــده مــرتبط بــا 
گیري پایدار آن در مناطق بیابانی اعالم نظر  چگونگی بهره

  .شده است
  

  ها مواد و روش
ــشگاه   ــین روی ــق جهــت تعی ــن تحقی ــنان از   در ای ــاي اش ه

گزارشات پوشش گیاهی منتشر شده در استان یزد استفاده 
 : 250000هاي مطالعه شده شامل برگ هاي        نقشه. گردید

 بهابـاد، آبـاده، آبـدوغی و    – میبـد، راور  - یزد، اردکان   1
 میلیـون   4/9این محدوده مساحت حـدود      . باشند  طبس می 

هکتار دارند که عمدتا در محدوده استحفاظی اسـتان یـزد     
 Mir(ها و گزارشـات موجـود   با مطالعه نقشه. اند واقع شده

Hoseini et al., 2004; Abolghasemi, et al., 2004; 
Ghaderi, et al, 2003; Dashtakian, et al., 2002; 
Dashtakian, et al., 2001; Dashtakian, et al., 2000; 

Baghestani Maybodi and Ekhtesasi, 1990 (   کلیـه تیـپ
. هاي گیاهی با گونه اول تـا سـوم گیـاه اشـنان مجـزا شـد                

مساحت، حدود ارتفاعی و میزان بارندگی در هر یـک از           
کلیـه  . خص گردیـد  هاي گیاهی واجد این گونـه مـش         تیپ
هـاي گیـاهی    هاي گیاهی همراه که در مجموعه تیپ        گونه

بررســی ارزش . اشــنان گــزارش شــده نیــز اســتخراج شــد 
 Shaffie (  رجحــانی اشــنان در سیــستم پــروار بنــدي شــتر 

Naderi et al., 2002 ( و در چــــراي آزاد در مرتــــع
)Zargaran, 2007(  هـا بـر تولیـد     ، بررسی تاثیر هـرس بوتـه

ــ  ــه س ــنان علوف ، )Baghestani Maybodi, 1996a(االنه اش
بررسی تغییرات سطح ایستابی آبهاي زیر زمینی بر پوشش         

از جملـه منـابعی   ) Abdollahi et al., 2006(گیـاهی اشـنان   
زارهاي واقع در استان یزد مطالعه شـده          است که در اشنان   

  .و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است
بنـدي منـابع مطالعـاتی پرداختـه          عدر گام بعدي به جم    

شد که حاصل آن در قسمت نتایج این مقاله درج گردیده 
در نهایت نتایج مرور شده از ایـن گونـه، همـراه بـا              . است

هاي انجام شده بر روي دیگر گیاهـان سـازگار در             بررسی
هاي اشـنان مـورد بحـث قـرار گرفتـه و پیرامـون                رویشگاه

وري پایـدار آن در   هـره نیازهاي بوم شناختی و چگونگی ب     
  .مناطق بیابانی ایران اعالم نظر شده است

  
  نتایج
  تیپ هاي گیاهی با گونه اشنان: الف

هاي پوشش گیاهی مطالعه شـده اسـتان      در محدوده نقشه  
هـاي اول تـا سـوم آنهـا را           یزد تیپ هاي گیاهی که گونـه      

Seidlitzia  rosmarinusهـزار  600گیرند، بالغ بـر    در برمی 
شـده را      درصـد از سـطح مطالعـه       3/6باشـد کـه       ار می هکت
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به اسـتناد نتـایج ارائـه شـده در           ).1جدول  (شود    شامل می 
  Anabasis setifera    Haloxylon  :هــاي  گونـه 1جـدول 

ammodendron, Haloxylon  persicum, Haloxylon  
aphyllum, Salsola  yazdiana, Cornulaca  monacantha, 
Ephedra  strobilacea, Tamarix  ramosissima, 

Phragmites  australis ،   ــاه ــا گی ــب ب ــشتر در ترکی  بی

Sedidlitzia  rosmarinus   دو .  در عرصه حـضور مـی یابنـد
 که Zygophyllum  atriplicoides و Artemisia sieberiگونه

 در سه تیپ گیاهی مشاهده Seidlitzia  rosmarinusبا گیاه 
زارهاي حاشیه کویر     ي بین اشنان  اند، در محدوده مرز     شده

  هـاي   دیگـر گونـه  . و مراتع استپی باال دست آن قرار دارند    
  

گیاهی قابـل مـشاهده همـراه بـا گیـاه اشـنان در محـدوده                
  :مطالعه شده در استان یزد عبارتند از

Salsola  abarghuensis, Salsola  kali, Salsola  
tomentosa, Salsola  arbuscula, Halostachys  
belangeriana, Fortuynia  bungei, Cymbopogon  
oliveri, Calligonum  polygonoides, Gymnocarpus  
decander, Aellenia  subaphylla, Stipagrostis  plumosa, 
Stipagrostis  pennata, Salsola  incanescens, Limonium  
sp., Alhagi  persarum, Alhagi  camelorum, Anabasis  
aphylla, Halocnemum  strobilaceum, Juncus  inflexus, 
Aeluropus  littoralis, Citrullus  colocynthis, Prosopis  
farcta, Echinops  sp., Seidlitzia  cenerea, Lycium  sp., 
Launaea  acanthodes, Astragalus  squarrosus 

  

  هاي اشنان وخصوصیات آنها دراستان یزد رویشگاه -1جدول 
مساحت 

  )هکتار(
میزان 
  بارندگی

    حدود ارتفاعی
  نام تیپ گیاهی

  
  گروه

160363  80-50  1700-850  Seidlitzia  rosmarinus 

25346  110-60  1750-960  Seidlitzia  rosmarinus - Anabasis  setifera 
28578  100-50  1400-980  Seidlitzia  rosmarinus  - Tamarix  ramosissima 
54320  50  1150-1000  Seidlitzia  rosmarinus - Haloxylon  ammodendron 

4199  90-75  1100-1050  Seidlitzia  rosmarinus - Haloxylon  persicum 
13904  85-50  1700-1000  Seidlitzia  rosmarinus - Haloxylon  aphyllum 

802  150-50  1550-1500  Seidlitzia  rosmarinus  - Hammada  salicornica 
22350  100-80  1750-1600  Seidlitzia  rosmarinus - Ephedra  strobilacea 
2755  60-50  1000-960  Seidlitzia  rosmarinus - Salsola  yazdiana 

11027  60-50  1100-930  Seidlitzia  rosmarinus - Artemisia  sieberi 

نان
ب اش

 غال
ونه
گ

  

3256  100  1400-1350  Tamarix  ramosissima -   Seidlitzia  rosmarinus 

63315  50  1150-900  Haloxylon  ammodendron -   Seidlitzia  rosmarinus 

3648  50  950  Phragmites  australis -   Seidlitzia  rosmarinus 

3160  60  1000-960  Salsola  yazdiana -   Seidlitzia  rosmarinus 

9529  50  1000-950  Hammada  salicornica -   Seidlitzia  rosmarinus 
2012  75  1200-1100  Hammada salicornica - Seidlitzia  rosmarinus - Haloxylon  aphyllum 

10037  70-50  1400-1100  Cornulaca  monacantha -  Seidlitzia  rosmarinus 

122752  100-50  2000-900  Artemisia  sieberi -   Seidlitzia  rosmarinus 

54843  ----  -----  Artemisia sieberi - Zygophyllum  atriplicoides - Seidlitzia  rosmarinus 

نان
ي اش

بعد
ونه 

گ
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هـاي  تیپ اراضی، اقلـیم و خـاك رویـشگاه        : ب
  اشنان

گیاه اشنان در اراضی پست واقع در حاشـیه کـویر توسـعه         
در منطقه مورد مطالعه این گونه عمدتا در حـدود       . یابد  می

 متـر از سـطح دریـا گـسترش دارد           1750 تـا    900ارتفاعی  
ــان ). 1جــدول( ــه جری ــشري و    کلی ــر ق ــطحی، زی ــاي س ه

یتــا بــه ایــن تیــپ اراضــی وارد زیرزمینــی در هرحــوزه نها
جریان هاي سطحی پس از عبور از کل حـوزه          . گردند  می

به این اراضی رسیده و در مسیر امالح موجود را در خـود             
قـشري نیـز در حـین عبـور      هـاي زیـر   جریـان . کنند  حل می 

احتماال از گنبدهاي نمکی گذشته و وقتی بـه منطقـه وارد        
بـاال بـودن سـطح      . دباشـن   شوند، شوري زیاد را دارا می       می

سفره آب زیر زمینی و میـزان تبخیـر بـالقوه زیـاد موجـب          
شوند که تحت نیروي شـعریه امـالح مرتـب بـه سـطح           می

زارهـا عمومـا در ردیـف         خاك اشنان . خاك منتقل گردد  
میـزان بارنـدگی    . گیرند  خاك هاي شور و قلیایی قرار می      

لـی   می100ساالنه در محدوده مطالعه شده، عموما کمتر از     
در مقابل سطح سـفره آبهـاي       ). 1جدول(باشد    در سال می  

زیر زمینی در اراضی واقع در دامنـه گـسترش اشـنان بـاال               
اي از نیـاز      باشند، به طوري که این گونه بخـش عمـده           می

آبی خود را از طریق رطوبت باالي خاك که تحت تـاثیر         
شـوري خـاك    . نماید  سفره آب زیرزمینی است تامین  می      

ــارز  و ســطح ایــست ــاال دو ویژگــی ب ایی آب زیــر زمینــی ب
ایـن گونـه    . باشـند   اراضی مساعد گسترش گونه اشنان می     

نسبت به شوري بردبـار اسـت، بـه ایـن مفهـوم کـه اشـنان              
امالح موجود در خاك را جذب و در اندام هاي هـوایی،            

کند و به ایـن وسـیله         هاي خود ذخیره می     به ویژه در برگ   
ند آب مورد نیاز خود را جـذب        توا  با فشار اسمزي باال می    

ــاجی و ). Baghestani Maybodi, 1996a(کنــد  پوشــش ت
که با عامـل بارنـدگی رابطـه     تراکم گیاه اشنان بیش از این   

داشته باشد، تحت تاثیر تغییرات عمق سـطح ایـستایی آب       

افـت  (زیرزمینی بـوده و بـا افـزایش عمـق آب زیرزمینـی              
رابطه میزان  . شود  یها کاسته م    از مقدار آن  ) سطح ایستایی 

و تراکم در هکتـار ایـن گونـه         ) 1Y(درصد پوشش گیاهی  
)2Y (        با متوسط عمق سطح ایستایی آب زیرزمینی)  متر  به (

در منطقه چاه افضل اردکان به شرح معادالت ذیل بدست         
  .et al., (Abdollahi  2006(آمده است

Y1 = 19/2 – 24/35  x     ,     Y2 = 04/455– 21/8023  x 
  
  زاد آوري در عرصه: ج

دهــی گیــاه اشــنان در اوایــل پــاییز آغــاز و در اوایــل  گــل
این گیاه در شـرایط متعـارف       . رسد  آذرماه به بذردهی می   

زادآوري طبیعــی در مــسیر . نمایـد  بـذر زیــادي تولیـد مــی  
هاي واقع در اراضی حاشیه کـویر بـه خـوبی انجـام          آبراهه
ري در  رسد که شستـشوي نـسبی شـو         شود و به نظر می      می

سطح خاك و افزایش رطوبت بستر بذور از عوامـل مـوثر     
گسترش این  . ها باشد   در استقرار بیشتر این گیاه در آبراهه      

گونه در اراضی باال دست حاشـیه کـویر پیوسـته کـاهش             
همچنین با . گردد یافته و با ورود به منطقه استپی ناپدید می

ــه کــویر، جــایی کــه ســطح ســفره آب     ــه چال نزدیکــی ب
مینی بسیار باال و تحت تاثیر نیروي شـعریه بـر میـزان             زیرز

شوري سطح خاك نیز به شدت افـزوده شـود، ایـن گیـاه              
در حــد فاصــل ایــن دو محــدوده،     . شــود  حــذف مــی  

ــب ــسوب     مناس ــنان مح ــسترش اش ــراي گ ــه ب ــرین عرص ت
. باشـد   شود، که عموما با زادآوري مناسـب همـراه مـی            می

، )Baghestani Maybodi) 1996aزیـرا بـه اسـتناد گـزارش     
بذور تولیدي این گیاه واجد قوه نامیه کافی و سرعت باال           

 درجـه   22در جوانه زنی اسـت، بـه طـوري کـه در دمـاي           
 ســاعت در ظــرف کــشت جوانــه 16ســانتی گــراد بعــد از 

این ویژگی از خصوصیات مثبت در زادآوري آن     . زند  می
هاي جوي اسـفند مـاه و         زیرا از ریزش  . گردد  محسوب می 

ماه جهت  سبز شـدن و اسـتقرار در عرصـه          فروردین اوایل
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در توسـعه ایـن گونـه       . آورد  حداکثر استفاده به عمـل مـی      
گیاهی، تولید نهال گلدانی و انتقال به عرصه، خصوصا در  
اراضی با شوري بسیار زیـاد در خـاك سـطحی، موفقیـت            

  .گردد بیشتري حاصل می
  
  گرایش چرایی دام به گونه: د

اي، کیفیـت     ، با توجه به ترکیب گونـه      هاي اشنان   رویشگاه
منابع آب و دسترسی به آن، نـوع خـاك و شـیب اراضـی          

 و همکـاران  Shafie Naderi. براي چراي شتر مناسب است
   گونه گیاهی موجود در قلمروي چرایی شـتر         12،  )2002(

  

در منطقه بافق را به شـیوه کافـه تریـا در سـه فـصل بهـار،                  
اند که نتایج حاصـله       ه قرار داده  تابستان و پاییز مورد مطالع    

به استناد نتـایج ایـن جـدول،    .  ارائه شده است2در جدول   
گونه مـذکور در کـل فـصول سـه گانـه مـورد مطالعـه در         

  .گیرند گروه سوم و جزء چهار گونه اول قرار می
Zargaran) 2007 (  ــانی ــی ارزش رجحــــ در بررســــ

هاي گیاهی موجود درمراتع منطقه حلـوان طـبس بـه         گونه
 ارائـه داده  3شیوه زمان سـنجی، نتـایجی بـه شـرح جـدول         

  .است
  

  )1380 (1ترتیب ارزش رجحانی علوفه خشک مصرفی گونه هاي مورد مطالعه براي شتر در فصول مختلف سال -2لجدو
  کل  پاییز  تابستان  بهار

Atriplex 
lentiformis (a) 

Cornulaca 
monacantha (b) 

Alhagi 
persarum (c) 

Seidlitzia 
rosmarinus (d) 

Suaeda 
fruticosa (e) 
Haloxylon 

ammodendron (e) 
Tamarix 

kotschyi (f) 
Hammada 

salicornica (f) 
Salsola 

tomentosa (f) 
Salsola 

yazdiana (f) 
Tamarix 

aphylla (f) 
Artemisia 
sieberi (f) 

Atriplex 
lentiformis (a) 

Seidlitzia 
rosmarinus(b) 

Cornulaca 
monacantha (c) 

Suaeda 
fruticosa (d) 

Alhagi 
persarum (e) 

Haloxylon 
ammodendron (f) 

Salsola 
tomentosa (g) 

Hammada 
salicornica (g) 

Tamarix 
kotschyi (g) 

Tamarix 
aphylla (g) 
Artemisia 
sieberi (g) 

Salsola 
yazdiana (g) 

Atriplex 
lentiformis (a) 

Alhagi 
persarum (b) 

Seidlitzia 
rosmarinus (c) 

Cornulaca 
monacantha (cd) 

Suaeda 
fruticosa (cde) 

Haloxylon 
ammodendron (cdef) 

Salsola 
tomentosa (defg) 

Hammada 
salicornica (efg) 

Tamarix 
kotschyi (fg) 

Salsola 
yazdiana (g) 

Tamarix 
aphylla (g) 
Artemisia 
sieberi (g)  

Atriplex 
lentiformis (a) 

Cornulaca  
monacantha (b) 

Alhagi 
persarum (c) 

Seidlitzia rosmarinus 
(c) 

Suaeda 
fruticosa (d) 
Haloxylon  

ammodendron (e) 
Salsola 

tomentosa (f) 
Hammada  

salecornica(f)  
Tamarix 

kotschyi (f) 
Tamarix 

aphylla (f) 
Salsola 

yazdiana(f) 
Artemisia 
sieberi (f)  

  . درصد می باشد5معنی دار بر اساس آزمون دانکن در سطح حروف مشابه داخل پرانتزدر هر ستون بیان گر عدم وجود تفاوت )1
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، گونه گیاهی اشنان در کـل سـال       3به استناد نتایج جدول     
ــرار      ــاغ ق ــیاه ت ــاهی س ــه گی ــد از گون ــروه دوم و بع در گ

باالترین درصد ارزش رجحانی متعلـق بـه فـصل    . گیرد  می 
بـاالترین  نمایـد کـه       نامبرده اضافه مـی   . زمستان بوده است  

درصد ارزش رجحانی در طول فصل زمستان، در دي مـاه      
  .اتفاق افتاده است

  
پایداري پوشش گیـاهی و اسـتفاده از تولیـد          : ه

  ساالنه اشنان
عدم استفاده از تولید ساالنه گیاه اشنان موجب پژمردگـی          

در ). Baghestani Maybodi) 1996a. در آن گیاه می گردد
ید ساالنه این گیاه در دوره      بررسی اثرات کف بري بر تول     

هـاي    هاي زمانی یک سـاله و دو سـاله در مقایـسه بـا پایـه               
هــرس نــشده در منطقــه چــاه افــضل اردکــان یــزد اعــالم  

دارد که میزان علوفه خشک قابل مصرف بـراي دام بـا              می
. کنـد   ها روند افزایـشی پیـدا مـی         اعمال هرس بر روي پایه    

 مقـدار قابــل  چنانچـه ایـن علوفـه سـوزانیده شـود، حـاوي      
نتایج .  خواهد بود (Na2co3 )توجهی نمک کربنات سدیم 

  . درج شده است4حاصله از پژوهش مذکور در جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

میزان علوفه خشک قابل مصرف براي شتر و کربنات  -4جدول
  سدیم حاصل از تیمارهاي مختلف برش در گونه اشنان

تیمار 
  هرس

  تولید علوفه
  )رکیلوگرم در هکتا(

  تولید کربنات سدیم
  )کیلوگرم در هکتار(

  a793 a 7/73  هر ساله

  b594 b 9/34  دو ساله

  c259  b 3/30  شاهد

دار بـر    حروف مشابه در هر ستون بیان گر عدم وجود تفاوت معنـی           )1
  . درصد می باشد5اساس آزمون دانکن در سطح 

  
  بحث

هاي گیـاهی اشـنان در محـدوده اراضـی حاشـیه           عموم تیپ 
بــاال بــودن ســطح ایــستایی آبهــاي .  گــسترش دارنــدکــویر

ــم در      ــی مه ــاك دو ویژگ ــطح خ ــوري س ــی و ش زیرزمین
که در منابع مختلـف از   باشند، بطوري گسترش این گونه می   

عنوان شاخص خاك و پوشـش گیـاهی منـاطق           این گونه به  
).  ( Boer and Sargeant, 1998بیابـانی نـام بـرده شـده اسـت     
یـزان شـوري، گـچ و آهـک         درجه تحمل این گونـه بـه م       

  )1385 (1درصد ارزش رجحانی گونه هاي گیاهی موجود در مراتع حلوان طبس به وسیله شتر در سال -3جدول 
  کل  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  نام گیاهان

Haloxylon  aphyllum  bc5/15  a3/60  a76 a7/41  a 4/48  
Seidlitzia  rosmarinus  c1/13  b 9/23  b 7/18  b 9/34  b 6/22  

Salsola  arbuscula  b 1/19  c 7/6  c 9/1  d 0/1  d 2/7  
Calligonum  persicum  d 9/3  d 06/0  d 06/0  d 26/0  e 1/1  
Astragalus  squarrosus d 2/2  d 2/0  d 25/0  d 33/0  e 8/0  
Stipagrostis  pennata d 9/0  d 9/0  d 0/1  d 6/1  e 1/1  
Peganum  harmalla d 0/0  d 08/0  d 0/0  d 0/0  e 02/0  

Annuals plants a 4/45  c 9/7  c 1/2  c 20  c 8/18  
 . درصد می باشد5حروف مشابه در هر ستون بیان گر عدم وجود تفاوت معنی دار بر اساس آزمون دانکن در سطح )1
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ــه وســیعی از خــاك   ــذا در دامن ــاد اســت، ل ــا  خــاك زی ه
 Matin and saeedfar, 1998 Reyhan and( پراکنش دارنـد 

Amiraslani, 2006; .( زارهــاي واقــع در حاشــیه    اشــنان
کویرهاي منـاطق بیابـانی عـالوه بـر نقـش اولـی حفاظـت              

عـدم  . خاك از قابلیت تولیدي مناسبی برخـوردار هـستند         
شود و الزم اسـت در        ستفاده، به پژمردگی آنها  منجر می      ا

 Baghestani . هـا اسـتفاده شـود    حد پتانسیل عرصـه از آن 

Maybodi) 1996a .( ــنان ــه اش ــد ســاالنه علوف ــاي  تولی زاره
 259منطقه چاه افضل اردکان در محدوده تحت مطالعه را     

ــی    ــزارش م ــار گ ــوگرم در هکت ــد کیل  و Abdollahi. نمای
 5متوسط تولید این عرصه را طی دوره        ). 2006(همکاران  

ــذکر گــزارش  1378-1382ســاله  بــیش از مقــدار فــوق ال
برداري مجـاز روي ایـن گونـه          چنانچه حد بهره  . اند  نموده

 درصد منظور گردد، میزان علوفه قابل برداشت در این        40
ایـن  . باشـد   کیلـوگرم در هکتـار مـی   100ها بالغ بـر    عرصه

ــراي شــتر ار  ــاهی ب ــه گی ــاالیی دارا گون جحیــت غــذایی ب
هـاي    گروه از گونـه 8در بین ). Zargaran) 2007.  باشد  می

در ). Shafie Naderi)2002 گیاهی، آنرا در ردیـف دوم و  
 گونه گیاهی مرتبه سـوم را بـراي آن گـزارش      12مجموع  

ارزش رجحانی باالي گونـه اشـنان در ترکیـب          . نمایند  می
رد تاکید قرار گرفتـه     دیگر گیاهان در منابع دیگري نیز مو      

 Towhidi, 2007   Moghimi, 1999;   ;  Maybodi(اسـت  

and Ekhtesasi, 1990 Baghestani  et al., 2006; 
Baghestani Maybodi, (  .  ــه در ــن گون ــذایی ای ارزش غ

نیــز بـاالتر از دیگــر  ). 1996( و همکـاران Ranjbariمطالعـه  
.  اسـت  هاي بیابانی ذکـر شـده       هاي موجود در عرصه     گونه

عالوه بر شتر این گونه به مقدار زیادي توسط آهو و جبیر     
 and Ekhtesasi, , 1990(گیـرد   نیز مـورد اسـفاده قـرار مـی    

Baghestani Maybodi .(هـاي حاشـیه    ایـن در چراگـاه   بنابر
کویر حفظ و توسعه این گونه گیاهی در ترکیب با دیگـر            
 گیاهان همـراه آن از اولویـت خاصـی برخـوردار خواهـد            

بـرداري مجـاز، زمـان مناسـب بهـره            تعیـین حـد بهـره     . بود
ــیوه  ــال ش ــرداري و اعم ــه    ب ــی مناســب از جمل ــاي چرای ه

زارهاي مستعد بـراي      هاي تحقیقاتی الزم در اشنان      اولویت
حفظ و توسـعه ایـن گیـاه در اراضـی     . باشند چراي دام می  

حاشیه کویر به عنوان بخـشی از علوفـه مـورد نیـاز جهـت          
  .هاي دیگري نیاز خواهد داشت وهشحیات وحش به پژ

 کف بري اشنان بر میزان تولیـد سـاالنه آن در کوتـاه        
ــی ــدت م ــد م ــق . افزای ــایج تحقی  Baghestani Maybodiنت

)1996a .(       برابـر در  3بر افـزایش رویـش سـاالنه بـه میـزان 
نامبرده بـرش دو سـاله را در        . برش هر ساله آن اشاره دارد     

بـا اعمـال ایـن بـرش،        . دانـد   اجرا بر برش هر ساله برتر می      
 کیلوگرم علوفه خشک در هر هکتار مرتع پس از دو           594

چنانچه عرصه به صورت نواري یک      . سال تولید می شود   
سال در میان برش داده شود، میزان تولید علوفه ساالنه آن          

علوفه خشک تولیدي . رسد  کیلوگرم در هکتار می297به 
ا گیاهان دیگـر و     استحصال شده با این روش در ترکیب ب       

هـاي پـروار بنـدي بـراي شـتر            به صورت دستی در سیستم    
چناچـه بـه جــاي اسـتفاده از علوفــه،    . قابـل اسـتفاده اســت  

 کیلوگرم در   9/34رویش تولیدي سوزانده شود، به میزان       
ایـن  . هکتار کربنات سدیم از آن استحـصال خواهـد شـد          

ــوز   ــود سـ ــه سـ ــیمیایی در تهیـ ــنایع  ترکیـــب شـ آور، صـ
زي و پودرهاي شـوینده، صـنایع شیـشه سـازي،            سا صابون

کاغذ سازي، رنگرزي، کاشی و سرامیک و موارد متعـدد          
استفاده از علوفه اشـنان در      . دیگري کاربرد خواهد داشت   

چراي آزاد، برداشت علوفه  دستی جهـت تعلیـف شـتر و             
بـرداري از ایـن      استحصال کربنات سدیم، سـه شـیوه بهـره        

بـرداري کـه      ه بهینـه بهـره    انتخـاب شـیو   .باشـند   گیاهان مـی  
پایداري عرصه را بـراي طـوالنی مـدت تـضمین نمایـد و              
ــز دارا باشــد، مــستلزم تحقیقــات   ســوددهی حــداکثر را نی

  .بیشتري است
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هـایی در حاشـیه    زارهاي مستعد، عرصه عالوه بر اشنان 
باشند،   میکویر وجود دارند که تقریبا فاقد پوشش گیاهی

نـه اشـنان بـه همـراه دیگـر       لیکن تولید نهال گلدانی از گو     
گیاهان شورروي و انتقال آنها به عرصـه در قالـب پـروژه             

در این راستا، عالوه بر توسعه     . پذیر است   کاري امکان   بوته
ــه   ــوع گون ــاي تن ــاهی، عرصــه از مزای ــز  پوشــش گی اي نی

 Baghestaniدر همــین رابطــه، . برخــوردار خواهــد شــد 

Maybodi) 1996b(  کاشــت گونــه ،Nitraria schoberi  را
ــی   ــزارش م ــن اراضــی مناســب گ ــد در ای  و Rahbar. نمای

 کاشت این گونه به همـراه سـه گونـه     ). 2005(همکاران 

Atriplex  lentiformis ،Atriplex bunbaryana  و Atriplex 

numularia  را در حاشــیه کــویر چــاه افــضل اردکــان یــزد
ــی  ــازگار م ــد س ــه)Dibaei)2002 . دانن  Haloxylon، گون

aphyllum   دســت کاشــت در حاشــیه کــویر چــاه افــضل 
 Baghestani Maybodi. نمایـد  اردکان را موفق گزارش می

  نیز به اسـتقرار موفقیـت آمیـز گونـه     .)2006(و همکاران 

Atriplex  lentiformis    ــاره ــویر اش ــیه ک در اراضــی حاش
دارند که کشت تک گونـه      اعالم می  نامبردگان. نمایند  می

زیرا به  . باشد  ده براي چراي شتر نمی    آتریپلکس قابل استفا  
علــت عــدم وجــود تنــوع در چراگــاه ایجادشــده، رغبــت 
چرایی دام بعد از مدت کوتـاهی بـشدت کـاهش یافتـه و              

بایـست از   هـا مـی   جهت ایجاد چراگاه شتر در ایـن عرصـه   
هاي  در مطالعه تیپ. هاي متنوع سازگار استفاده نمود      گونه

که واجـد گونـه اشـنان       گیاهی حاشیه کویر در استان یزد       
هـاي    گونـه . هـاي متعـددي حـضور دارنـد     انـد، گونـه     بوده

Hammada  salicornica, Salsola yazdiana, Cornulaca 
monacantha, Halostachys belangeriana   Calligonum  
polygonoides, Halocnemum  strobilaceum,Tamarix 

ramosissima ترکیــب  از جملــه گیاهــان بــارز موجــود در
ــستند   ــنان ه ــاهی اش  ;Mir Hoseini, et al., 2004(گی

Abolghasemi, et al., 2004; Ghaderi et al., 2003; 
Dashtakian, et al., 2002; Dashtakian, et al., 2001; 
Dashtakian, et al., 2000; Baghestani Maybodi and 

Ekhtesasi, 1990;  .( گونــه هــاي فــوق الــذکر در توســعه

هاي حاشیه کویر قابل استفاده و از        یاهی چراگاه پوشش گ 
  .باشند اولویت باالیی برخوردار می
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