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 چكيده

نده به ويژه پوشش گياهي آن، بدون شناخت دقيق و جامع عناصر اصلي آن  منابع طبيعي تجديد شويها عرصهدر مديريت 
در مطالعه . مده استآهاي مهم مرتعي با همين هدف در كل كشور به اجرا در  اكولوژي گونهآت طرح ملي. پذير نيست امكان

بمدت سه  و در منطقه موته هاندر استان اصفاست   Salsola rigida دي كه نام جدSalsola orientalis اكولوژي گونه آتحاضر 
ون اقليم، خاك، زمين شناسي، چاز عوامل مهم اي  بدين منظور مجموعه.  مورد تحقيق قرار گرفت1378  پايان تا1376سال از 

با نام مورد مطالعه گونه . مورد بررسي قرار گرفتآن فنولوژي  و پوشش گياهي شامل پراكنش، توليد، تكثير بذر فيزيوگرافي و
 15ي، پايا و ايستاده به ارتفاع  ايا نيمه بوته اي  از خانواده اسفناجيان، گياهي است بوتهSalsola orientalis  S.G.Gamelinعلمي 

ي هااست و خاص رويشگاهان و جهان  ايركه داراي پراكنش نسبتا وسيعي در سطحاي  سانتيمتر با گل آذين خوشه 60الي  50 تا
در دامنه ارتفاعي  استيپا و، گون ، افدراجاروع استپي سرد همراه با درمنه، تادر مربيشتر اصفهان در استان . توراني است -ايران 
و تراسهاي اي   ميليمتر در واحدهاي اراضي، تپه ماهورها و دشتهاي دامنه250 تا 150 متر از سطح دريا و بارندگي 2000 تا 1000

 اين گونه از اواسط فروردين شروع و تا آخر  دريي فنولوژيكها پديده .فوقاني در خاكهاي با بافت سبك تا متوسط گسترش دارد
ي خشك رشد هادر سالبه شكلي كه ، گيرد  ميويژه بارندگي قرار ه ب اقليمي تاطور وسيعي تحت تاثير تغيير هآذرماه ادامه دارد و ب

 متر و حتي 5/1تا موارد از  در برخي ت وراسشتر ي بريشه آن. كند  مياز اين طريق با خشكي محيط مقابلهشده و آن محدود 
 درصد 12 تا 10پروتئين آن حدود . گيرد  ميو كمتر مورد صدمه قراراست  مقاوم ها و بيماريتابه آف. كند  ميبيشتر در خاك نفوذ

تاثير چراي گرچه مقاومت نسبتا خوبي به چرا دارد وليكن تحت . شود  ميشتر و آهو واقع، است و مورد استفاده گوسفند، بز
گيرد و از اين رو براي   ميتكثير آن به وسيله بذر به راحتي انجام. يابد  ميكاهششدت  به شديد تغيير شكل داده و توليد آن 

 . گردد  ميع مخروبه استپي كه حداقل شرايط اكولوژيكي مناسب اين گونه را داشته باشد توصيهتااصالح مر
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 مقدمه

 از علم اكولوژي است كه بهاي   اكولوژي شاخهآت
 و وامل محيطيبا ع روابط متقابل بين يك موجود مطالعه

هدف از . پردازد  ميي متقابل بين آنهاها كنش و واكنش
 اكولوژي يك گونه گياهي دستيابي به آتبررسي 

 اختصاصي و نيازهاي اكولوژيكي آن و نيز ميزان تاصوصيخ

ي محل استقرار و تااثر گذاري و اثر پذيري آن از محيط حي
 تا از طريق اين شناخت امكان حفظ و ،باشد  ميرشد آن

 آتبا در رابطه . نگهداري و نيز توسعه آن فراهم گردد
ي گياهي چه در سطح جهان و چه در ايران ها اكولوژي گونه

اما در خصوص اين گونه . زيادي انجام شده استتاطالعم
 انجام شده در خاورميانه و آسياي جنوب اتبيشتر مطالع

 .شود  مي پرداختهها آنشرقي بوده است كه به برخي از 
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با نام فارسي شور در منابع  Salsola orientalisگونه 

. )1379 و همكاران مظفريان( شود شرقي شناخته مي
شدت ه در مراتع استپي بكه خوراك  شخواهي است يگ

به به طورعام ن علت يمورد چرا واقع مي شود و به هم
ر مي يعي تكثيكمتر بصورت طبده و يمرحله بذر دهي نرس

طبقه اهان يدر دسته گاه ين گي ااهان مرتعييدر كد گ. شود
II  1370 ،دفتر فني مرتع( است قرار گرفته(.  

 Zakirovع طبيعي تاغذايي مرمنابع  )1989(و همكاران
كردند كه گزارش ند و عراق را مورد بررسي قرار داد

قادر   Artemisia sieberi و Salsola orientalis يها گونه
را جهت تغذيه چراگاه مناسب سال براي يك هستند 

 .ايندگوسفند و شتر فراهم نم
Shamsotidov) 1988 ( خود در بررسيSalsola 

orientalis و Salsola gemmacens را جزو گياهان 
معرفي ي محيطي در مناطق خشك ها تنشتحمل كننده 

 و ها گونهمورد در هم يي را هابررسي نامبرده .استكرده 
 نواحي خشك انجام درعلوفه راي توليد موفق بي ها واريته

 Salsolaبه اين نتيجه رسيد كه در اين بررسي . داد

orientalis cv. Pervenetskarnabaد ماده  داراي تولي
 16/0 – 5/0توليد بذر ،  تن در هكتار2/2 – 5/1خشك 

 درصد در 8/13 – 5/10 پروتئين و داراي  در هكتارتن
براي توليد علوفه خشك و چراي  كه ماده خشك است

 110 – 160متوسط بارندگي كه داراي تكراري در مناطقي 
 .رسد  مي است مناسب به نظرميليمتر
  Khazanov 120در ازبكستان  )1989( و همكاران  

ع تامراحياء  و اصالح و بهبوددر امر كه را گونه گياهي 
 و قابل استفاده بودند مورد مطالعه و بررسي قرار دادند

برتري خود را  Salsola orientalisگزارش نمودند كه 
 .نشان داده است ها نسبت به ساير گونه

Borangaziev )1987(  واريته Salsola orientalis 

cv. Aidarlinskii  كه در قزاقستان طي چندين دوره را
 از يك جمعيت محلي بدست آمده استاي  انتخاب توده

در مناطق علوفه را به عنوان گياهي مناسب براي توليد 

  40-60ارتفاع اين كولتيوار به  . بياباني معرفي نمودند
ي سبز خاكستري كه با ها شاخه رسد و  ميسانتيمتر

بذراين . كند مي توليد شيده شده استكركهاي ريزي پو
 7/5 تا 5گونه سبز تيره و كروي بوده و وزن هزاردانه آن 

قوي داشته و به شرايط اي  سيستم ريشه. باشد  ميگرم
در مقابل . دهد  ميسخت بياباني مقاومت خوبي نشان

لگدمال شدن مقاوم بوده و در اوايل بهار بطور يكنواخت 
ه  سال ب15 دائمي و براي مدت گياهي است. شود  ميسبز

 36/3 تا 96/2 سالگي 5-7 در .ماند  ميصورت فعال باقي
 تن در هكتار علوفه خشك 24/1 تا 23/1تن علوفه سبز يا 

 4/14 تا 35/12حاوي آن علوفه خشك . كند  ميتوليد
 4/1 درصد سلولز و 4/30 تا 7/25درصد پروتئين خام و 

 .باشد  مي درصد روغن7/1تا 
Alcharchapchi )1987 ( اثرحرارت)20 و15 ،10 

بر روي جوانه   نور، سن بذرو رطوبت را،   )درجه سانتيگراد
 بررسي كردند Salsola orientalisو رشد نهال رها زني بذ

  مدتنگهداري بذر در يخچال برايجه گرفتند كه تيو ن
در بذر تأخير افتادن و كاهش جوانه زني ه  ماه باعث ب32

. ه است  درجه سانتيگراد شد20در آن نگهداري مقايسه با 
 تا 2جوانه زني پس از  در صد ،يحرارتتيمارهاي در كليه 

 . بوده است درصد100 تا 98 بين  روز8
تحت عنوان دورنماي اي  در مقاله، )1372 ( هروي

 ارزش غذايي اين گياه را ،استفاده از گياهان شورپسند
 بررسي   موردSalsolaي ها همراه با برخي ديگر از گونه

ع مناطق تااهي مناسب براي مرين گونه را گيو اقرار داده 
 .استپي معرفي كرده است

مقاومت به شوري را در و يها  ويژگ،)1375 (مشتاقيان
جه ي وي نت.و تحقيق قرار دادبررسي موربذر اين گياه 

ق اعمال قرق و ياه از طرين كير ايگرفته است كه تكث
ش ايافزموجب ن اقدام يا.  است عملياهيحفاظت از گ
ر در يط الزم براي تكثيشرا اه خواهد شد ويحجم طوقه گ

 . اه فراهم مي شوديگ
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طي بر ي بر نقش عوامل مح،)1380(ارزاني و همكاران 
ن يكه اختالف بكنند مي يان و بكرده ت علوفه اشاره يفيك

   Salsola rigida(orientalis)ت علوفهيفي بر كها شگاهيرو
 . بوده استموثر 

علوفه ت يفيكرات ييتغ ،)1383 (باغستاني و همكاران
ر داده و ان گونه مورد بررسي قريرا در طول سه سال در ا

خام، تئين زان پروين ميشتريكه بند ده ايجه رسين نتيبه ا
و ماده ) شييمرحله رو(بهشت يم و فسفر در ارديكلس

 ادامه(سمي در خرداد يخشك قابل هضم و انرژي متابول
نين وي همچ. شود  در اين گونه ديده مي)شييمرحله رو

 Salsolsي گونه يده است كه ارزش غذايجه رسين نتيبه ا

rigida(orientalis)  نسبت به Artemisia sieberi  و  

Stipa barbata شتر استيب.  
 آتتحقيق حاضر در چهار چوب طرح ملي مطالعه 

 ن اصفهانع ايران در استاتاي مهم مرها اكولوژي گونه
گونه . به اجرا درامد 1378 سال  تا1376 از )منطقه موته(

 بوده ع استپي ايرانتاتحت مطالعه يكي از گياهان مهم مر
از نظر حفظ خاك ع تاگونه مر كه از اهميت خاصي در اين

ييز  وحش در فصل پاتاو حيم و تامين علوفه دا
ز ااه ين گيفردي اي ها يژگيوه ب دستيابي. برخوردار است

د امكان كاربرتواند   ميكه است حقيق حاضرتاهداف جمله 
ع تادر احيا و اصالح پوشش گياهي مررا  آنح يصح

د، نداراي شرايط مناسب باشدر مناطق استپي كه مخروبه 
 .فراهم نمايد

 

 هامواد و روش

با تحقيق حاضر  : توصيف محل اجراي طرح - الف

 استان دربررسيهاي صحرايي در ناحيه رويشي استپي 
در مطالعات و اقدامات آزمايشگاهي بر  با تمركز و اصفهان

 كيلومتري جاده 120در فاصله موته قرق محيط زيست 
اين منطقه به اين . نجام رسيده استبه ا تهران -اصفهان

علت كه يكي از رويشگاههاي شاخص اين گونه است و 
تحت حفاظت سازمان محيط زيست قرار دارد، انتخاب 

اقليم با  متر، 1980  مطالعهمحلمتوسط ارتفاع . شده است
ميانگين حداكثر و نيمه بياباني خفيف به روش گوسن، 

 درجه در -5/8 درجه در تير ماه و حداقل 5/33حرارت 
 درجه 7/11يانه دي ماه و متوسط درجه حرارت سال

 كه پوشش  ميلميتر175بارندگي متوسط  با ،سانتيگراد
جز  و  Stipa barbata وArtemisia sieberiغالب آن 

 .، اجرا شده استي سرد مناطق استپي استهارويشگاه
ي دوره ها ن شناسي برروي سازندي زم    ن منطقه از نظريا

ت و بازالت و مقدار يت، آندزيوليائوسن با جنس توف، ر
از نظر خاك و  .ده مي شوديرنر دآتي كوها كمتر نهشته

، ها فاع، تپهي كم ارتهادر واحدهاي اراضي كوهاراضي 
ي هاخاكبا فوقاني  هاي الت و فهاو تراساي  ي دامنههادشت

ي هاي، گچي و كمي شور و در شيب آهكسبك تا متوسط،
   قرار داردمختلف با خاك كم عمق تا نيمه عميق 

   ). 1373  و سعيدفر،1367بيگدلي، (

 

پراكنش بارندگي در موته
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  پراكنش بارندگي در مونه-1نمودار 

 

 شناسي از طريق  گياهتامطالع :  بررسي روش – ب

از طريق ،  و نقشه آنمناطق پراكنش و فلورهامطالعه 
در طرح شناخت ي پوشش گياهي استان ها  نقشهبررسي 

 و فلورهاي ها استفاده از پايان نامه، مناطق اكولوژيك
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. ه استشدتهيه ي ميداني ها و گشت زنيمختلف 

ميمه كه ايستگاه هواشناسي هاي  داده اقليمي از تااطالع
در مجاورت محدوده مورد مطالعه قرار دارد استفاده شده 

 رويشگاه شامل بافت، اسيديته خاكخصوصيات . است
)(Phهدايت الكتريكي ، )( EC ،ميزان گچ و آهك 

هاي تهيه شده از  سديم،پتاسيم و كلسيم از روي نمونه
سترش عمق نسبي گ( سانتيمتري 60 تا 30 و 30 تا 0عمق 
، ختيزمين شناخصوصيات . در موته بررسي شد) ريشه

 محل رويش اين گونه از كي و فيزيوگرافيكيتوپوگرافي
بررسيهاي صحرايي در مناطق انتشار آن در استان ريق ط

در رابطه با پوشش گياهي مواردي از جمله . انجام شد
 از ي غالب و همراه،ها پوشش تاجي، تراكم، گونهدرصد 

 مترمربع در منطقه 2در  1  پالت به ابعادطريق استقرار
ميزان توليد براساس ارتباط بين سطح . موته انجام گرديد

 از روي فنولوژي .تاج پوشش گياه و توليد مشخص گرديد
ده پايه انتخاب شده گياه در طول سه سال زمان تحقيق در 

 در مراحل شيمياييهاي ركيبت. موته مطالعه و تعيين شد
مورد بررسي قرار در سال پاياني طرح  يمختلف فنولوژيك

براساس ريشه نحوه گسترش  شكل و مطالعه. گرفت
هاي انتخاب شده از سنين مختلف و ميزان بهره  نمونه

برداري انجام شده از گياه از طريق خارج كردن ريشه از 
 عالوه بر آن نحوه بذر دهي، خصوصيات .اقدام شدخاك 

مشاهدات و برپايه ريها بذر، نحوه زآدآوري و آفات و بيما
 . اطالعات برداشت شده مشخص شده است

  

 نمودار آمبروترميك ايستگاه موته
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  نتايج

  اين گياه با نام علمي:رده بندي و گياهشناسي

Salsola orientalis S.G.GMELIN  از خانواده
Chenopodiaceae  چون مشابهي يهانام به كهاست  Pall 

Salsola rigida Salsola syriaca, Botsch  و Mouterde 
Salsola heliaramiae براساس فلور  .شود ناميده مي

  Salsola  vermiculata ايرانيكا اين گونه بسيار به گونه
  پرشاخه،گياهي است). Rechingear, 1986(باشد  مي

 50 تا 15پايا، ايستاده به ارتفاع اي  يا نيمه بوتهاي  بوته
، شبي خها  از پايه، شاخهها اكثر شاخهسانتيمتر، انشعاب 

 پوشيده از كركهاي كوتاه و شكننده و ،محكم و چوبي
پوشش  ،اي گلها منفرد و به شكل گل آذين خوشه، بلند

 ميليمتر، 10 تا 7ه طول يي بها خارجي گل شامل باله
اي  ي صورتي، قرمز يا زرد مايل به قهوههابه رنگاي  هقلو

 و مظفريان و 1358 ،مبين ( استو ميوه آن فندقهتيره رنگ
 ).1379همكاران 

در قفقاز، ايران و به طور عمده   در جهان:پراكنش

 و مناطقي چون تركمنستان، قرقيزستان، يآسياي مركز
قفقاز، داغستان، آرال، آمودريا، افغانستان، پاكستان، چين، 

در  در ايران .)18 (سوريه، كوه سينا و عراق وجود دارد
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ال شرق و نواحي مركزي ايران شامل شمال غرب، شم
استانهاي مركزي، گلستان، همدان، كرمان، اصفهان، 
خراسان، سمنان، تهران، قزوين، قم، فارس، سيستان و 

يهاي راساس بررسب). 1358 ،مبين( شود  ميبلوچستان ديده
در استان اصفهان ن گونه يداني و مطالعه منابع موجود ايم

يژه استپي سرد از جمله جنوب در مناطق استپي استان به و
كوير نمك، گلپايگان،  شيراز، به شهرضا، جاده اصفهان

ميرم، س كركس و ميمه، دهاقان، شمال شرق تاارتفاع

 پراكنش گونه را 1 نقشه .منطقه موته و ميمه حضور دارد
  .دهد در استان اصفهان نشان مي

در سطح استان  : چگونگي حضور در پوشش گياهي 

ويژه در تيپهاي درمنه ه رت گونه همراه بصوه بيشتر ب
صورت گونه غالب ديده شده ه ندرت ببه حضور دارد و 

توان از آن  عنوان گونه سوم ميه در منطقه موته ب. است
 1  نحوه حضور آن در منطقه موته در جدول. اسم برد

هاي همراه با اين گونه در  ساير گونه. شود مالحظه مي
  .ذكر شده است 2  جدول

 هاي غالب پوشش گياهي در منطقه موته همراه با گونه Salsola orientalis نحوه حضور  - 1 جدول

	��� ��� Artemisia 
Sieberi 

Stipa barbata 
Salsola 

orientalis 

	��� ���� �� �!" 

���� ���� 	 
 � � � 
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 هاي مختلفه در رويشگا Salsola orientalisاه هاي همر  برخي از گونه  - 2 جدول

�#�$� ��% 	&'()�*  �����* ��	� 

Shrub II Artemisia sieberi 
Grass II Stipa barbata 
Forb II Noea mucronata 
Shrub III Astragalus tribuloides 
Forb III Anabasis setifera 
Shrub III Hertia angustifolia 
Shrub III Scariola orientalhs 
Shrub III Ehedra sp. 
Forb III Echinops robustus 
Forb III Stcahys inflata 
Forb III Iris songarica 

 

 
   پراكنش گياه در استان اصفهان- 1نقشه 



 پژوهشي  -علمي فصلنامة

121 2ة  شمار13 مرتع و بيابان ايران جلد تحقيقات
 ياين گونه دامنه اكولوژيك : ي رويشگاهتامشخص

يكي و  شود  ميدر بوته زارها ديدهاغلب كه دارد وسيعي 
توران است كه  - از مهمترين گياهان مرتعي منطقه ايران

رويش ، ويژه استپي سرده  ب وي استپيهابيشتر در قسمت
 2000 تا 1000در اين گونه بين ارتفاع مناسب رشد . دارد

 1500در محدوده ارتفاعي به طور عمده متر است وليكن 
ي هات، دشها ي كم ارتفاع، تپها متر در واحدهاي اراضي كوه

ي با بافت هافوقاني در خاكي هاالت و فهاو تراساي  دامنه
، گچي و كمي شور و در آهكي سبك تا متوسط، 

ي مختلف با خاك كم عمق تا نيمه عميق و در ها شيب
 ميليمتر 250 تا 150ي مختلف با بارندگي حدود ها جهت

ي درمنه، قيچ، استيپا، افدار، پرند و ها همراه با گونه
 .شود ي مگون ديده

برمبناي مشاهدات انجام : هاي اراضي  و واحدخاك

شده در سطح استان و نيز مطالعه و نتايج آزمايشگاهي 
در واحدهاي اراضي، تپه خاك در منطقه موته، اين گونه 

و تراسهاي فوقاني در خاكهاي اي  ماهورها و دشتهاي دامنه
  با بافت لومي شني  تا لومي سيلتيسبك تا متوسط

 ريشينگر اين گونه را در مناطق نيمه بياباني .گسترش دارد
عنوان يك جامعه گياهي با ه با شوري كم بهاي با خاك

 نتايج تجزيه خاك  .غالبيت نسبي معرفي كرده است
 تا 30 و 30 تا 0رويشگاه گياه در منطقه موته در دو عمق 

 .شود مشاهده مي 3  سانتيمتر در جدول60

 

 در منطقه موته Salsola orientalis  شيميايي خاك رويشگاهخصوصيات - 3 جدول
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براساس مطالعه انجام شده در محدوده  : سيستم ريشه
نفوذ  است كه ريشه اين گياه راست و عميقمورد مطالعه 

 و وجود بر حسب سن گياه، بافت خاك، رطوبت خاكآن 
 متر و 5/1تا ي اهگي محدود كننده متفاوت است و ها افق

فرم ريشه بشدت . كند  ميحتي بيشتر هم در خاك نفوذ
. دهد  ميگيرد و تغيير شكل  ميحت تاثير فشار چرا قرارت

در محدده تاج گياه  به طور عمده ها گسترش افقي ريشه
 است كه زياديين موي ها ي اوليه رشد ريشههادر سال. است

نسبت . مين آب براي گياه دارندأنقش اصلي را در ت
 1 به 2ي زير زميني هاي به انداميي هواهاماس اندامويب

ليكن در زمانيكه تحت تاثير شديد چرا باشد اين است و
 .رسد  هم مي1 به 4نسبت به 

 از طريق بذر  اين گياهتكثير: بذر، زادآوري و تكثير

كه گياه فرصت بذر دهي پيدا كند  در صورتي. است
جوانه زده و وبي پراكنده شده و در سالهاي مساعد به خ

 بقا گياه ميزان زادآوري در حد حفظ و. دنددگر  ميمستقر
در بذر اي  علت داشتن مواد ذخيرهه ب. قابل توجه استو 
قوه ناميه خود را  هاي خانواده اسفناجيان ساير گونهانند م

همان سال د كه در دهد، لذا باي  ميبه سرعت از دست
 تا 99/0دانه آن بين هزار وزن . كاشته شود، جمع آوري

در  درصد رطوبت است و وزن حجمي آن 6 گرم در 2/1
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جنين در بذر اين گونه .  گرم است579حجم يك ليتر 
شود و به خواب   ميرشد يافته و به يك گياهچه تبديل

رود كه به محض جذب رطوبت و قرار گرفتن در  مي
 حرارت مناسب به سرعت فعال شده و شروع به رشد

تحت تاثير شوري و انواع رها درصد جوانه زني بذ. كند مي

گيرد و با افزايش ميزان شوري   ميمختلف شوري قرار
عمق . يابد  ميسرعت جوانه زني و مقدار آن كاهش

 2 سانتيمتر و ميزان آن 2مناسب بذر براي كاشت حدود 
 .كيلوگرم در هكتار است

          

���� �����     	
��                                             �    � �� ������   

 يشه گياه در شرايط مناسب و تحت چراي شديد شكل ر-1 تصوير

 از نظر اين گياه:  شيميايي و ارزش غذاييهاي تركيب

 دارد زياديت يع مناطق خشك اهماتخوشخوراكي در مر
عناصر درصد . رديشدت مورد چراي دام قرار مي گه و ب

در مراحل مختلف ي ذو مواد مغاصلي، درصد مواد 
ي طرح در منطقه موته  كه در سال پايانگياه يفنولوژيك

  .مشخص شده است 4 در جدولمورد بررسي قرار گرفت 

وفه براي هر سانتيمتر يد علتولميزان :  توليد علوفه

. گرم ماده خشك است 2 تا 08/1مربع تاج پوشش حدود 
يمتر  سانت20 در20 بوته در هكتار به ابعاد 600كه با تراكم 

 تا 260.ود  سانتيمتر، حد20سطح تاج و ارتفاع متوسط 
 همچنين . كيلوگرم ماده خشك در هكتار است480

براساس مطالعه انجام شده در منطقه موته بين توليد و 
  Y= 1.158 + 3.076 Sسطح تاج پوشش گياه ارتباط 

 Sو ) گرم( مقدار توليد ماده خشك گياه  Yبرقراراست كه
ضريب . است) سانتيمتر مربع(سطح تاج پوشش گياه 

 درصد معني دار 5 و در سطح 893/0 با همبستگي برابر
 .    است
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  در منطقه موتهيدر مراحل مختلف اكولوژيك  Salsola orientalis  شيمياييهاي تركيب – 4 جدول
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طور نسبي به ه اگر چه ب: گياهبر تاثير برداشت و چرا 

 زمان دروتعادل چرا مقاوم است و چراي مناسب، در حد م
 افزايش توليد بي،شادابي، كاهش اندام خشاعث مناسب ب

 وليكن ،گردد  ميگياهعلوفه تر و باال رفتن خوشخوراكي 
ثر شدت چرا و تكرار بيش از حد چرا، گياه شكل بر ا

و يي ي هواهادهد و رشد اندام  ميطبيعي خود را از دست
كه در صورت ادامه رود  شدت تحليل ميه بآن ريشه 

 .شود مي منجر به مرگ گياهوضع در نهايت 

به شدت ن گونه ي در ايي فنولوژيكهافعاليت  :فنولوژي

 بنوان، (بت خاك استتحت تاثير ميزان بارندگي و رطو
 ،ي خشكهادر سالبراساس مطالعه انجام شده ). 1352

كند و از اين   مي محدودها رشد خود را در تمام زمينه
خ يتار. شود  ميطريق با شرايط نامساعد محيطي سازگار

 زيره شرح  آن بيفنولوژيكمراحل شاخص ترين بروز 
 : است

 و تا از اواسط فروردين شروع:  رشد رويشي -الف 
 . اواخر مرداد ادامه دارد

گلدهي از اواسط شهريور آغاز و تا :   گلدهي–ب 
 .شود  مياواخر مهر كامل

تشكيل بذر از :   تشكيل، رسيدن و ريزش بذر-ج
اواسط مهر شروع و تا اواخر آبان بذرها به رشد كامل 

 .نمايند  ميرسيده و ريزش
شد از كه شرايط مناسب با در صورتي: ييزه رشد پا-د

اما  است وي آبان تا اواسط آذر داراي رشد محدودسطاو
طي اه  از زندگي گيمساعد اين مرحلهناي هاسال  در 
 .شود نمي
خواب زمستانه و ركود كامل :  خواب زمستانه-ه
ي بيولوژيكي در گياه با شروع سرما از اواخر آذر هافعاليت

  ماه4رشد در سال آينده در حدود شروع ماه شروع و تا 
 .ادامه دارد

آفت و بيماري مشخص و خاصي : هاو بيماري تاآف

 و از مقاومت نسبي خوبي برخوردار است كه علت ندارد
 درليكن و.  به بوي تند گياه مربوط باشددتوان آن مي

 توسط يك نوع ها بذر آن در برخي موارد  خشكيهاسال
ت يفيموجب كاهش ك كه گردد  ميواقعحمله زنبور مورد 

 جوندگان و ملخ .ه را همراه داردي افت قوه نامو بذر شده 
  .باشند ازجمله آفات ديگر اين گياه مي
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  در منطقه موته Salsola orientalisستي در يي زهاتيش طول مدت بروز فعالينما -3 نمودار
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  بحث

وليكن دارد  وسيعي يداراي دامنه اكولوژيك گونه اين
توران  -ايران شي يه رويناح تع استپيامر درده به طور عم

 2000 تا 1000تفاع  ميليمتر و ار250 تا 180بارندگي با 
ط ين گونه در شرايدر اتوليد علوفه . داردگسترش متر 

لوگرم ماده خشك ي ك480 تا 260ن يبمناطق مورد بررسي 
ورد مد شده يعلوفه تول. در نوسان بوده استدر هكتار 

كه در فصل  مي باشد شتر و آهوز، توجه گوسفند، ب
 (ارانماني فرد و همكيپ .كنند  ميقشالق از آن استفاده

 .خوراك اعالم داشته اند اه را خوشين گيا، )1360
Shamsotidov )1988 (ن گونه يد ايان مي دارد كه توليب
 تا 5/1صورت خالص كشت شود داراي ه در صورتي كه ب

د يبراي تولكه  تن ماده خشك در هكتار خواهد بود 2 /2
 110علوفه خشك و چراي تكراري در مناطقي با بارندگي 

ان مي دارد ين بيوي همچن.  استمتر مناسبيلي م160تا 
ي برخوردار است و مي يي بااليگونه از ارزش غذان ياكه 

و زمستان ييز ي اصلي در پايك ماده غذايعنوان ه تواند ب
 . نشخواركنندگان باشدمورد استفاده 

ي هاسالط نامناسب در يشرابا  يقدرت سازگاري مناسب
حدود نمودن كار را از طريق م كه ايندارد خشك 
  انجاميي فنولوژيكها و يا توقف برخي از فعاليتها فعاليت

شود و در طول يكسال قوه ناميه   ميبا بذر تكثير. دهد مي
كاشت آن در  بنابراين ابديكاهش مي به سرعت بذرش 

 با موفقيت بيشتري همراه  بذرهمان سال جمع آوري
ست جه اي دين نتيز به چنين، ) 1375 (مشتاقيان. است

 . افته استي
ن ي مناسبي است كه مي تواند تامييداراي ارزش غذا

اگر چه به . كننده بخشي از غذاي دام در فصل چرا باشد
ش از حد و تكراري يكن چراي بيچرا مقاوم است ول

، )Dzhaksymbetov )1989 . مي شودگياهموجب ضعف 
اي   ارزش تغذيهازSalsola orientalis كه اند   كردهنيز بيان
مواد يكي از تواند به عنوان   ميبرخوردار است وبااليي 

. باشد اصلي در پاييز و زمستان براي نشخواركنندگانيي غذ
 در اين گياهاستفاده از  گرفته است كه نتيجه ،)1372 (هروي

ن ياري مي كند و يزمان مناسب از خشبي شدن آن جلوگ
 . را همراه خواهد داشتاه ي گ و خوشخوراكي شادابيامر 
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يشي اواسط مرحله روگونه در ين  ايي ارزش غذا

 گذر مقدار ممكن است كه با بيشترين در ) يبهشتارد(
 (باغستاني و همكاران . آن كاسته مي شودميزانزمان از 

كه دامنه كنند  مي بيان و را تائيداي  چنين نتيجه ،)1383
 از ،بررسي انجام شدهل  طي سه سا،موادتغييرات اين 

تغييرات با در اصل و است ت نكرده يي تبعكسانيروند 
نيز  ييمواد غذقدار مي مختلف هابارندگي در سالزان يم

 معتقد هستند ،)1380 (ارزاني و همكاران. مي كندتغيير 
طي يط محيرات شرايي و تغهاشگاهين رويكه اختالف ب

 .ر مي گذاردي  تاث Salsila orientalisت علوفه يفيبرروي ك
ي مناسبش هاعلت وجود ويژگيه توان ب  مي اين گونهاز

. ردكع استپي استفاده تاي تخريب شده مرها در عرصه
زمان مناسب جمع آوري بذر، نحوه  درمورد انجام تحقيق

اه با ارزش مراتع ين گياز ااستقرار و نحوه بهره برداري 
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Abstract 
To manage renewable natural resources is impossible, without attention to its ecological 

characteristic. Therefore study of rangeland species autecology is very importance. In this research, the 
autecology of Salsola orientalis S.G.Gamelin was studied from 1997 to 1999 in Isfahan province 
(Mouthe). Thus several factors as, geographical distribution, botanical characteristics, phenology, 
reproduction, seed rate, root system, chemical composition, nutrient value, forage production, disease, 
climate and its effects on this species were surveyed. This species has wide geographic distribution in the 
arid land of the world and appear in different vegetation types, also it is dominant in some of the sites in 
steppe region. This specimen has wide range of altitude from 1000 – 2000 m in Iran and       800 – 2000 
m. in Esfahan province. This species is a shrub with 30 – 100 cm. high and in certain regions maybe reach 
to 1.5 m. Its phenological phenomens occur during long time and is different in different years.   
Chemical composition showed high protein (% 12), total digestible nutrient (TDN) 62%. Forage 
production is different according in ecological condition. Salsola orientalis was found in different soils 
(with different structure and texture) and geologic formation. It is resistant to pests and disease and heavy 
grazing. This species appears in regions up to 150 mm precipitation and with absolute maximum and 
minimum temperature, respectively +40 and -20 degree centigrade. For escaping from unsuitable 
condition it removes it's foliage and modifying growth period length and by this method resistant to 
aridity 
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