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بررسی جایگاه حفاظتی گونه ای نادر
 به نام  Smirnovia turkestana در ایران

حسین بتولی1*، زیبا جم زاد2 و عادل جلیلی2
چکیده

درختچه »ُدم گاوی« )Smirnovia turkestana Bunge( اختصاصی تپه های ماسه ای فعال و روان است. رویشگاه این گیاه 
در ایران، تنها در اراضی ماسه ای بیابان های مرکزی )استان های اصفهان و سمنان( و تاحدودی نواحی شرقی کشور )خراسان 
رضوی( واقع شده است. این مناطق در بخش دشتی ناحیه رویشی ایرانی- تورانی و در محدوده ارتفاعی 750 تا 1200 متر 
از سطح دریا استقرار دارد. جایگاه حفاظتی این گونه  براساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( و با 
استفاده از سه معیار میزان حضور، سطح تحت اشغال و اندازه جمعیت، تعیین شد. سطح تحت اشغال )AOO( گونه ُدم گاوی، 
با اندازه گیری میدانی در رویشگاه های آن، 21/1 کیلومتر مربع و میزان حضور گونه در محدوده انتشار آن )EOO( با استفاده 
از نرم افزار ژئوکت 67126/3 کیلومتر مربع برآورد شد. بنابراین  براساس نتایج این تحقیق و با توجه به سطح اشغال، تعداد افراد 
جمعیت، جمعیت  به شدت منفک از یکدیگر، تجدید حیات محدود به دلیل تولید محدود بذر و کیفیت رویشگاه، ُدم گاوی در 
طبقه درمعرض انقراض )EN( قرار می گیرد. بررسی ها نشان داد، فشار چرای دام های مازاد بر ظرفیت مرتع، ریشه کنی توسط 
افراد بومی و محلی به منظور استفاده از سرشاخه های آن در زراعت )سایه بان( و خشکسالی های بی سابقه دهه اخیر، از عوامل 
اصلی تهدیدکننده این درختچه نادر تلقی شده که ضرورت دارد به عنوان ذخیره ژنتیکی طبیعی مورد حفاظت ویژه قرار گیرد.  

واژه های کلیدی: جایگاه حفاظتی، ُدم گاوی، گونه در معرض خطر انقراض، ماسه زارها، گونه  نادر و انحصاری

Abstract
        Smirnovia turkestana Bunge is a shrub growing on mobile and active sand dunes. The habitat of this plant 
is only in the sandy lands of the central deserts in Isfahan and Semnan provinces and to some extent the 
eastern part of the country in Khorasan Razavi. These areas are located in the plain area of Irano-Tourani-
an region and at an altitude range of 750 to 1200 meters above sea level. The conservation status of this 
plant is defined based on the International Union for Conservation of Nature (IUCN) categories and criteria. 
Three criteria were used to evaluate the status of this species: extent of occurrence (EOO), area of occupan-
cy (AOO) and size of populations. According to field survey and plot sampling, Smirnovia turkestana occupies 
an area of 21.1 Km2. According to analysis by GeoCAT software (geocat.kew.org), the extent of occurrence 
was 67,126.3 Km2. Therefore, according to the results of this study and referring to the area of occupation, 
the number of populations, highly fragmented populations, and low regeneration due to limited seed setting 
and quality of habitat, S. turkestana is recognized as “Endangered”. The field observations indicated that ex-
cessive livestock grazing on rangelands, eradicating by indigenous and local people in using its branches in 
cultivation (as an awning) and the unprecedented drought in recent decades, were the main threats to this 
rare shrub. Therefore, special attention and complete conservation of this natural genetic reserve are needed.

Keywords: Conservation status, Smirnovia turkestana Bunge, endangered species, sand dunes, rare and 
exclusive species
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 مقدمه
رسوبات حاصل از فرسایش ماسه هاي بادي، حدود شش درصد از 
سطح خشکي هاي جهان را تشکیل مي دهند و به طور متوسط حدود 
30 درصد مناطق خشک دنیا از ماسه هاي بادي پوشیده شده است 
)Lancaster & Hallward, 1984(. وسعت شنزار هاي جهان بالغ 
بر یک میلیون و 540 هزار کیلومتر مربع برآورد شده و نزدیک به 
38 درصد کل رسوبات بادي، شنزار هاي بیابان هاي گرم جهان است. 
چند  تا  سانتي متر   چند  از  ماسه اي،  پهنه هاي  این  رسوبات  ضخامت 
ده متر متغیر است )رفاهی، 1378(. بیش از دوازده میلیون هکتار از 
ُگستره مناطق بیابانی ایران را اراضی پهنه هاي ماسه اي تشکیل می دهد 
.)Rad et al., 2008( کـه بیش از نیمی از آن فعال و متحرک است

بیابان هاي  مناطق  در  عمدتًا  که  ریگزار ها  یا  ماسه زار  دشت هاي 
و  بادي  فرسایش  تحت تأثیر  که  ایران  تاحدودی شرقی  و  مرکزي 

ماسه اي  تپه هاي  شامل  گرفته اند،  قرار  روان  ترسیب شن هاي 
فعال و روان، اراضي نیمه تثبیت  شده و دشت هاي سنگ فرشي 

گسترش  دامنه   .)1376 )احمدی،  هستند  بیابان 
به  شرق  شمال  از  ایران،  بیاباني  ماسه زارهاي 

استان هاي خراسان رضوي، جنوبي و شمالي، 
استان هاي  به  و جنوب شرق  از جنوب 
بلوچستان، زاهدان و کرمان،  سیستان و 

و  سمنان  و  تهران  استان هاي  به  شمال  از 
کشور  مرکزي  استان هاي  از  وسیعي  بخش هاي 

نظیر استان هاي اصفهان و یزد می رسد )ناطقی، 1379(. 
ماسه زار هاي بیابانی داراي اشکال ناهمواري هاي بسیار 

متنوعي از لحاظ  ژئومرفولوژی هستند. شکل پذیري انواع تپه هاي شني، 
تحت تأثیر سرعت و جهت وزش بادهاي غالب منطقه به اشکال متنوعي 

نظیر تپه هاي ماسه اي طولي )سیف(، عرضي )ستاره اي و قورد( و هاللي )برخان( 
هستند. در گستره دامنه  تپه های ماسه ای، به واسطه غیریکنواختي بودن سرعت و 
جهت باد غالب، نحوه استقرار و درصد تراکم پوشش گیاهي آن کامالً متفاوت است 
)بتولی، 1380(. به عبارت دیگر، ُرستنی های استقرار یافته در چنین خاک هاي 
ماسه اي، به واسطه حاکمیت شرایط ادافیکي ویژه ماسه زارها، اغلب شامل 
گیاهان بوته اي، درختچه اي و علفي شن دوست )Psammophyte( هستند.
)Vegetated Sand dunes( افزون بر این تپه هاي ماسه ای پوشیده از گیاه

نیز در جاي جاي ماسه زار های بیابانی توسط برخي از عناصر گیاهي 
)Calligonum spp.( »درختچه اي نظیر گونه هاي مختلف جنس »اسکنبیل

مي شود  مشاهده   )Stipagrostis spp.( »سوف«  علفزارهای  و 
)بتولی، 1382(.

 ازجمله گونه  درختچه ای ماسه زارهای بیابانی مرکزی و تا حدی شمال 
شرقی کشور که به عنوان گونه شن دوست و نادر در دامنه تپه های شنی 
)Smirnovia turkestana( متحرک استقرار یافته، درختچه ُدم گاوی
است. دامنه انتشار این عنصر درختچه ای مقاوم به خشکی، از ماسه زارهای 
ترکمنستان آغاز شده و در بخشی از شنزارهای اُزبکستان و افغانستان 
نیز گسترش یافته و محدوده پراکنش جغرافیایی آن به ُگستره بیابان های 
رضوی  خراسان  استان  جنوب  اصفهان،  استان  )شمال  ایران  مرکزی 
)Domgavi( ُدم گاوی  می رسد.  نیز  سمنان(  استان  شرقی  جنوب  و 

و  آران  و  ابوزیدآباد  بیابانی  مناطق  بومی  بیابان نشینان  گویش  در 
بیدگل به »ُدمِب ُگو« )Dombe-Gove( شهرت دارد )بتولی، 1380(.
اولین  برای  که   Mijaíl Smirnov به افتخار  جنس  این  نام 
ُگستره  در  را    Smirnovia turkestana گونه  نمونه های  بار 
نام گذاری  کرده،  جمع آوری  ترکمنستان  قوم  قزل  ماسه ای  تپه های 
به  ُدم گاوی  گونه   1876 سال  در  بار  اولین  دیگر،  به عبارت  شد. 
فون  الکساندر  توسط   ،Smirnovia turkestana Bunge نام 
نام   )1981( زربانوف   .)Rechinger, 1984( شد  توصیف  بونگه 
آوندی  گیاهان  کتاب  در  را   Smirnovia turkestana Bunge
 .)Czerepanov, 1981( کرد  انتخاب  درختچه ای  گونه  این  برای 
ثابتی در سال 1350 برای اولین بار نمونه های مشابه این گونه را 
از ماسه زارهای فعال ریگ  بلند آران و بیدگل )شمال استان اصفهان( 
نام گذاری   Smirnovia iranica Sabeti نام  با  و  جمع آوری 
نمونه های  ریخت شناسی  ویژگی  فاحش  اختالف  ثابتی  کرد. 
)تپه های  ایران  مرکزی  بیابان های  از  شده  جمع آوری 
بیدگل(  و  آران  شمال  بیابان های  روان  ماسه ای 
توسط  شده  معرفی   نمونه های  به  نسبت  را 
)Smirnovia turkestana( »بونگه« 

از ترکمنستان، در برگ هایی با سه 
دانه  گرد  ناف  واژتخم مرغی،  برگچه 
آن  پفکی  میوه  بودن  تخم مرغی  شبه  و 
در حالی است  این   .)1373 )ثابتی،  کرد  اعالم 
شده  جمع آوری  نمونه های  مطابقت  با  بعدها  که 
شد  مشخص  ترکمنستان  و  ایران  مرکزی  بیابان های  از 
بوده  یکسان  مرفولوژیکی  خصوصیات  دارای  نمونه  دو  هر 
و تفاوتی میان آنها وجود ندارد. به این دلیل باتوجه به یکسان بودن 
ویژگی های مرفولوژی نمونه جمع آوری شده ثابتی و بونگه، نام صحیح 
است  Smirnovia turkestana Bunge گیاه  این  شده  پذیرفته 

و Smirnovia iranica Sabeti به عنوان نام مترادف این گونه پذیرفته 
شد. Eremosparton turkestanicum Franch در فلور روسیه 
 .)Komarov, 1945( به عنوان نام مترادف گونه ُدم گاوی آمده است
متأسفانه اغلب محققان کشور به دلیل فقدان آگاهی و شناخت از این 
موضوع، امروزه هم به استناد ویژگی های مرفولوژی اشاره شده در کتاب 
جنگل ها، درختان و درختچه های ایران )ثابتی، 1373(، برای جنس 
ُدم گاوی دو گونه متمایز از یکدیگر قائل هستند و اغلب پژوهش های 
انجام شده طی دو دهه اخیر )دستمالچی و عمارتی، 1371؛ آذرنیوند، 
جنیدی  1372؛  دستمالچی،  و  آذرنیوند  1378؛  دستمالچی،  1377؛ 
جعفری، 1384؛ مقیمی، 1384؛ آذرنیوند و همکاران، 1386؛ کاشکی و 
همکاران، 1391؛ رنجبر فردوئی و حیدرنژاد، 1394؛ قوام و همکاران، 
،)Azarnivad, et al., 2006 و   1396 همکاران،  و  قوام  1395؛ 
بر این مبنا پایه گذاری شده است. این در حالی است که  براساس آخرین 
یافته ها، جنس ُدم گاوی در جهان، تنها دارای یک گونه است و هیچ گونه 
تفاوت مرفولوژیکی فاحشی میان نمونه های ایران و ترکمنستان وجود 
ندارد.  Rechinger در سال 1975 نمونه هرباریومی ُدم گاوی را به شماره 
،)Rig-e Djin( 51917 از ایران )ُگستره تپه های ماسه ای متحرک ریگ جن

ازجمله  
گونه  درختچه ای 

ماسه زارهای بیابانی 
مرکزی و تا حدی شمال شرقی 

کشور که به عنوان گونه شن دوست و 
نادر در دامنه تپه های شنی متحرک 

استقرار یافته، درختچه 
 Smirnovia( ُدم گاوی

 )turkestana
است. 
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37 کیلومتری چاه َملک و نزدیک چوپانان - در ارتفاع 800 متر( 
  .)Gintzburger et al., 2003 ؛Rechinger, 1975( گزارش کرد
جلیلی و جم زاد )1999( جایگاه حفاظتی گونه های گیاهی 
گونه   432 مبنا،  این  بر  که  دادند  قرار  مداقه  مورد  را  ایران 
آسیب پذیر و 21 گونه در معرض خطر انقراض معرفی شدند
 6 حفاظتی  جایگاه  تاکنون   .)Jalili & Jamzad, 1999(
گونه مرزه انحصاری ایران توسط محبی و همکاران )1395(، 
9 تاکسون از بلوط های ایران توسط پناهی و جم زاد )1396( 
حمزه،  و  )دیناروند  خوزستانی  گاوزبان  حفاظتی  جایگاه  و 
1396(، گونه Salvia aristata )جم زاد و معین، 1396(، گونه
گونه و همکاران، 1396(،  )حاتمی   Salvia lachnocalyx  

گونه   ،)1396 همکاران،  و  )جلیلیان   Zeugandra iranica  
)حاتمی  شیرازی  نخود  گونه   ،)1396 )معروفی،  صدتومانی  گل 
کاشانی  میرحسن  کاله  جنس  از  زیرگونه ای   ،)1397 همکاران،  و 
Silene parrowiana گونه   )1397 همکاران،  و  )بتولی 

 Campanula lamondiae 1397(،گونه  همکاران،  و  )جلیلیان 
)محمودی، 1397(، گونه Kaviria zehzadii )عزیزی، 1397( و گونه

Amygdalus reticulata ا(Borjian et al., 2014( مورد بررسی 
قرار گرفته است. 

درختچه ُدم گاوی عمدتًا در ُگستره ماسه زارهای بیابانی می روید. 
این گونه ازجمله عناصر نادر ناحیه رویشی ایرانی-تورانی محسوب 
می شود که برای حفاظت از خاک در دامنه تپه های ماسه ای فعال و روان 
نقش مهمی ایفا می کند )بتولی، 1382(. اگرچه این گونه   جزو ُرستنی های 
انحصاری ایران محسوب نمی شود، اما به دلیل پراکنش بسیار محدود و 
جمعیت های لکه ای منفک از یکدیگر، به عنوان گیاهی نادر، خاص تپه های 
ماسه ای نواحی بیابانی مرکزی کشور است. امروزه به دلیل خشکسالی های 
دهه اخیر و کمبود ریزش های جوی ساالنه در رویشگاه های طبیعی 
این گونه در معرض خطر شدید قرار گرفته  آن، اغلب زیستگاه های 
است. ازاین رو می طلبد اقدام های عملی در راستای حفاظت و احیای 
رویشگاه ها، در دستور کار مدیریت برنامه ریزی کالن کشور قرار گیرد. 

 روش تحقیق
بر مبنای روش تحقیق طرح تحقیقاتی تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان 
درختچه ای  گیاه  جلیلی، 1395(،  و  )جم زاد  ایران  اکوسیستم های  و 

مختصات جغرافیاییپراکنش جغرافیاییردیف

محدوده ارتفاعی 
رویشگاه )متر 
باالتر از سطح 

دریا(

میانگین تعداد 
پایه در هر 

پالت صد متر 
مربعی

سطح تحت 
اشغال 

)کیلومتر 
مربع(

1

استان اصفهان

ریگ بلند آران و بیدگل )از ضلع شمالی 
ماسه زارهای مرنجاب تا ُگستره تپه های شنی فعال 

و روان شمال آران و بیدگل و شرق ابوزیدآباد(

33  53 38   34 تا  18 35   N 
78026/8 تا 1190  51  50 44   51 تا  55 26   E 

ریگ ِجن2
34 ˚ 37 ´ 46"   

75010/9 53˚ 22´ 35"   E

چوپانان3
33˚ 39´ 46"   N

92011/1 تا 950 54˚ 25´ 19"   E

خور و بیابانک4
33˚ 40´ 02"   N

920-1/3 54˚ 00´ 46"   E

5

استان سمنان

چاه َملک به طرف چوپانان
33˚ 39´ 32"   N

940-0/4 54˚ 16´ 34"   E

بین احمدآباد و درب آهنگ6
50˚ 35´ 13"   N

80010/7 تا 1000  56˚ 47´ 16"   E

بین احمدآباد و زمان آباد7
35˚ 43´ 03"   N

90010/8 تا 1250 56˚ 48´ 52"   E

بین صالح آباد و اسبکشان8
35˚ 43´ 07"   N

1/9-1100 تا 1300 56˚ 46´ 03"   E

بین صالح آباد و تلخاب9
35˚ 32´ 39"   N

80010/8 تا 1200 56˚ 53´ 44"   E

شنزارهای خوار توران10
36˚ 42´ 04"   N

105023/8 55˚ 41´ 45"   E

11
N   "28 ´07 ˚36دوازده کیلومتری جنوب سبزواراستان خراسان رضوی

60012/9 تا 1200 57˚ 31´ 45"   E
21/1جمع سطح تحت اشغال گونه )کیلومتر مربع(

جدول 1- مشخصات رویشگاه های مختلف درختچه ُدم گاوی در ایران
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استان  شمال  در  عمدتًا  آن  اصلی  رویشگاه های  که  ُدم گاوی  نادر 
رویشگاه  ُگستره  در  میدانی  پیمایش های  با  یافته،  تمرکز  اصفهان 
در  قطعه نمونه  برداشت  و  بیدگل  و  آران  شمال  بیابانی  ماسه زارهای 
ابتدا محدوده  عرصه رویشگاه های اصلی، مورد بررسی قرار گرفت. 
انتشار جغرافیایی گونه در جهان و ایران، به استناد منابع گیاه شناسی و 
 ،(Komarov, 1945) روسیه ،(Rechinger, 1984) فلورهای ایران
 Fet & Atamuradov,) ترکمنستان ،(Podlech, 2012) افغانستان
بر  اُزبکستان (Kapustina, 2001) مشخص شد. سپس  1994) و 
مبنای روش تحقیق طرح و دستورالعمل اتحادیه جهانی IUCN  براساس 
سطح پوشش جمعیت های گونه، قطعه نمونه هایی به ابعاد 10 در 10 
مترمربع پیاده شده و تعداد پایه های موجود در هر قطعه نمونه، تاریخ 
جمع آوری، ارتفاع از سطح دریا، نام محل و طول و عرض جغرافیایی 
از  تعیین جایگاه حفاظتی گونه،  برای  یادداشت شد )جدول 1(.  نیز 
(IUCN, 2017) طبیعت  از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه  شیوه نامه 
،(Extent of Occurrence: EOO) و معیارهای مربوط به میزان حضور
سطح تحت اشغال گونه (Area of Occupancy: AOO) و تعداد 
داده های  از  استفاده  با  گونه  انتشار  نقشه  استفاده شد.  افراد جمعیت 
نقاط پراکنش گیاه  فلورها، اطالعات میدانی و مختصات جغرافیایی 
GeoCat تهیه شد )شکل های  1 و 2(. سپس با استفاده از نرم افزار

شکل 1- پراکنش جغرافیایی گیاه ُدم گاوی در جهان. نقاط آبی، محل انتشار جغرافیایی 
گیاه را نشان می دهد.

شکل 2- پراکنش جغرافیایی گیاه ُدم گاوی در ایران
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شد.   تعیین  نیز  گونه  به  مربوط  جمعیت های  حضور  میزان 
Smirnovia turkestana Bunge مشخصات گیاه شناسی 

Smirnovia Bunge یـک جنـس مونوتیپیـک از گیاهـان خانـواده 
گونـه یـک  دارای  تنهـا  کـه  می شـود  محسـوب   Fabaceae

 .)Rechinger, 1984( است Smirnovia turkestana Bunge 
قهرمان )1372(، ازجمله ویژگی های مرفولوژی بارز جنس ُدم گاوی 
را وجود نیام تخم مرغی کیسه مانند و متورم و گل های دارای جامی 
به طول 15 میلی متر ذکر کرده و از نظر رده بندی این جنس را  جزو 

طایفه Galegeae قرار داده است.
بیابانی  ماسه دوست  گونه  یک  دارای  ایران  در  ُدم گاوی  جنس 
است. گونه Smirnovia turkestana Bunge، گیاهی درختچه ای 
باریک  نیم متر است. ساقه ها ترکه ای  تا یک و  به ارتفاع یک  چوبی 
و موج دار توأم با کرک های انبوه، رنگ ساقه سفید متمایل به قهوه ای 
نوارهای  به صورت  و  روشن  قهوه ای  چندساله  ساقه  پوست  روشن، 
باریک و نخی از ساقه جدا می شود. برگ ها مرکب، دارای برگچه هایی 
تا 14 میلی متر، واژتخم مرغی و دارای  تا 15 و عرض 6  به طول 7 
خوشه  ُگل آذین  است.  رنگ  کبود  )ابریشمی(  نمدی  بلند  کرک های 
ساده، محوری، با گل های محدود به طول 8 سانتی متر، جام گل بنفش 
و  قلوه ای شکل  درفش  و  کرک دار  و  استکانی شکل  کاسه  با  معطر، 
دیادلف،  پرچم های  دارای  گل ها  است.  کرک دار  و  پیوسته  به هم  ناو 
به طول  نیام  متورم است.  نیام  میوه  متورم و  با کالله  مادگی کرک دار 
مشبک  رگه های  با  بادکنکی  متورم،  بیضوی  میلی متر،   30 تا   20
میلی متر،   5 به طول  دانه هایی  بادکنکی  نیام  درون  است.  ظریف 
)شکل های  می شود  تشکیل  عدد  شش  تا  دو  تعداد  به  قلوه ای شکل 
 .)Rechinger, 1984 1383؛  مظفریان،  1373؛  )ثابتی،   )7 تا   3

  گونه های همراه در رویشگاه
پژوهش های میدانی در ارتباط با رویشگاه درختچه زارهای ُدم گاوی 
در ُگستره تپه های ماسه ای ریگ بلند آران و بیدگل نشان داد که این 
گیاهی  جامعه  متحرک،  ماسه زارهای  در  عمدتًا  درختچه ای  عنصر 
جامعه  این  است.  کرده  ایجاد  را   Smirnovietum turkestanae
گیاهی در دامنه های شیب دار تپه های ماسه ای فعال و روان، شیب های 
ُکند و تُند برخان ها )تپه های ماسه هاللی شکل( و اراضی ماسه ای که 
ضخامت الیه شن های روان قابل توجه است، به صورت جامعه گیاهی 
خالص مشاهده می شود )بتولی، 1382(. شاخص ترین عناصر گیاهی 
مختلف  گونه های  شامل  بیولوژیک،  عنصر  این  رویشگاه  در  موجود 
)Stipagrostis spp.( سوف ،)Calligonum spp.( جنس اسکنبیل
و سایر گونه های مختلف گیاهان یک ساله شن دوست هستند. بررسی 
و پیمایش میدانی در ُگستره زیستگاه این گیاه واقع در ماسه زارهای 
بیابانی شمال استان اصفهان نشان داد، گونه های گیاهی ذیل به عنوان 
دارند: حضور  ُدم گاوی  رویشگاه های  اغلب  در  همراه  گونه های 
Calligonum arborescens Litv. M, Calligonum comosum L`Her.,

 Calligonum denticulatum Bunge ex Boiss., Salsola praecox
 (Litv.) Litv., Salsola aperta Paulsen, Heliotropium aucheri
 DC., Heliotropium dasycarpum Ledeb. var. dasycarpum,
Atriplex dimorphostegia Kar. & Kir, Zygophyllum eichwaldii
C. A. Meyer, Cyprus eremicus Kukkonen, Stipagrostis plumo-
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شکل 4- ظهور اندام  های رویشی درختچه ُدم  گاوی در اوایل فصل بهار

شکل 3- ساقه  های برگ  دار درختچه ُدم  گاوی در ُگستره رویشگاه ماسه  زارهای 
بیابانی ریگ بلند آران و بیدگل

شکل 6- ُگل  های شکوفا شده گیاه ُدم  گاوی

شکل 7- تشکیل میوه  های نیام بادکنکی روی اندام  های هوایی درختچه بیابانی ُدم  گاویشکل 5- استقرار برگ  های ساده روی ساقه گیاه ُدم  گاوی
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 sa (L.) Munro ex T. Anders, Stipagrostis pennata (Trin.) De
Winter, Stipagrostis karelinii (Trin. & Rupr.) Tzelv., Asth-
enatherum forsskalii (Vahl) Nevski, Astragalus squarrosus
 Bunge, Echinops cephalotes DC., Senecio vulgare L.,
Convulvulus eremophilus Boiss. et Buhse, Cithareloma
 lehmani Bunge, Schumannia karelinii (Bunge) Korov., 
Savignya parviflora (Delile) Webb, Corispermum lehman-
nianum Bunge, Agriophyllum minus Fischer & C. A. Meyer  

 پراکندگی جغرافیایی
مرکز  بیابان های خشک  ُگستره  در  ُدم گاوی  جغرافیایی  انتشار  بررسی 
و شمال شرق ایران نشان داد که این درختچه عمدتًا در نواحی بیابانی 
استان های خراسان رضوی، سمنان و اصفهان و در محدوده دامنه ارتفاعی 
 Rechinger,مظفریان، 1383؛( دارد  پراکنش  متر  تا 1300  بین 600 
انتشار جغرافیایی ُدم گاوی در محدوده استان مرو  1984( )جدول 1(. 
ترکمنستان، در دامنه تپه های ماسه ای قره قوم  و محدوده ارتفاعی 500 
تا 300  بین 100  ارتفاعی  دامنه  در  ُدم گاوی  است.  شده  گزارش  متر 
متر در استان بخارا )بیابان های قزل  قوم( اُزبکستان گزارش شده است 
افغانستان،  در  را  ُدم گاوی  پراکنش  پودلش   .)Czerepanov, 1981(
محدوده استان جواز  جان )Jwaz jan(، دشت ایالئلی، 26 کیلومتری 
کرد متر گزارش  ارتفاع 450  در  و دولت آباد،  جنوب غربی شپورغان 

)Podlech, 1970). کاپوستینا اظهار کرد که دامنه ارتفاعی این درختچه 
بیابانی در ُگستره نواحی خشک بیابان های قزل  قوم اُزبکستان، بین 100 
تا 300 متر متغیر است. میانگین بارندگی ساالنه چنین رویشگاهی، 150 

 .(Kapustina, 2001( میلی متر است
نتایج حاصل از بررسی های کاشکي و همکاران )1391( در ارتباط 
با رویشگاه های ُدم گاوی در استان خراسان رضوی نشان داد، این گیاه 
معموالً در مناطقی با میانگین نوسانات بارندگی بین 80 تا 230 میلی متر 
در سال و در دامنه ارتفاعی 600 تا 1200 متر می روید. همچنین عصری 
)1382( محدوده دامنه ارتفاعی رویشگاه های این گونه درختچه ای را در 
منطقه حفاظت شده توران، شامل بیابان های بین احمدآباد و درب آهنگ 
)800 تا 1000 متر(، بین احمدآباد و زمان آباد )900 تا 1250 متر(، بین 
صالح آباد و اسب کشان )1100 تا 1300 متر( و بین صالح آباد و تلخاب 
بنابراین عصری )1391( محدوده  )1100 تا 1200 متر( گزارش کرد. 
ارتفاعی رویشگاه ُدم گاوی را در گستره استان سمنان، بین حداقل 800 
تا حداکثر 1200 متر گزارش کرد. پژوهش های نادری شهاب و همکاران 
)2017( نشان داد، دامنه ارتفاعی رویشگاه های ُدم گاوی در بیابان های 
شمال آران و بیدگل بین 980 تا 1085 متر، ماسه زارهای بیابانی چوپانان 
)بین 920 تا 950 متر( و دامنه ارتفاعی رویشگاه های مختلف ُدم گاوی در 
پهنه بیابان های ماسه ای ایران، بین 800 تا 1200 متر متغیر است. افزون 
بر این، میانگین بارندگی ساالنه رویشگاه ُدم گاوی در ریگ بلند آران و 
بیدگل، بین حداقل 80 تا حداکثر 120 میلی متر در نوسان است. مطالعات 
رویشگاه  ارتفاعی  محدوده  با  ارتباط  در   )1382( شاهمرادی  و  مجید 
درختچه زارهای ُدم گاوی در بیابان های استان اصفهان نشان داد، زیستگاه 
این گیاه در ُگستره شنزارهاي ریگ بلند، در ارتفاع 1150 متر از سطح 
دریا و در تمام جهات شیب تپه های ماسه ای فعال و روان رویش دارد.

نتایج حاصل از پژوهش های میدانی در ارتباط با انتشار جغرافیایی 

گونه ُدم گاوی در دامنه ُگستره تپه های ماسه ای ریگ بلند آران و بیدگل 
نشان داد، محدوده انتشار این گونه درختچه ای عمدتًا در ماسه زارهای 
قاسم آباد،  قندی آباد،  ُکنجه،  چاه  چاه شیرین،  ُسمبک،  چاله  بیابان های 
ارغوانی و ضلع  سیازگه، چاه عروس، چاله چهارتاغی، غول آباد، چاه 
شمالی تپه های ماسه ای مرنجاب است. ُکلنی های درختچه زار ُدم گاوی، 
اغلب به صورت جمعیت های کوچک، لکه ای، منفک و جدا از یکدیگر 
دامنه  ُدم گاوی عمدتًا در  این درختچه زارهای  بر  افزون  دیده می شوند. 
تپه های ماسه ای فعال و روان، بستر کوچه ریگ ها و شیب های مختلف 
رویشگاه های  ارتفاعی  دامنه   .)8 )شکل  می یابند  رویش  چاله ریگ ها 
مختلف ُدم گاوی در محدوده تپه های ماسه ای متحرک ریگ بلند آران و 
بیدگل نشان داد که این گونه شن دوست در محدوده ارتفاعی بین حداقل  
780 تا حداکثر 1190 متر توزیع شده  است. ریشه های افقی این گیاه در 
برابر فرسایش بادی مقاوم بوده و درصورتی که بر اثر پدیده بادُرفتگی، 
بخش وسیع ریشه از خاک خارج شود، به دلیل ایجاد جست های عمودی و 
نفوذ آنها به بخش های درونی تپه های ماسه ای، از رطوبت عمقی ماسه زارها 
می کند. مقابله  آمده،  به وجود  چالش  با  ترتیب  این  به  و  کرده  استفاده 

 کاربردهای بومی و محلی ُدم گاوی
بررسی های میدانی در ُگستره رویشگاه های ُدم گاوی در تپه های ماسه ای 
این  پایه های  اغلب  امروزه  اگرچه  داد،  نشان  بیدگل  و  آران  ریگ بلند 
درختچه خشکی پسند به دلیل وقوع خشکسالی های مفرط ضعیف شده 
یا در معرض خشکی قرار گرفته، اما ُدم گاوی همچنان به عنوان یکی از 
به ویژه در فصل  که  بیابانی محسوب می شده  مراتع  مرتعی  ُرستنی های 
بهار توسط دام های کوچک )بُز و گوسفند( و بزرگ )شتر( چرا می شده 
است. افزون بر این اغلب کشاورزان بومی مزارع شهرستان آران و بیدگل 
محصوالت  روی  سایه بان  ایجاد  برای  ُدم گاوی  گیاه  سرشاخه های  از 
زراعی )نظیر سبزیجات( به ویژه در اوایل فصل بهار استفاده می کنند. انواع 
مواد  از  ماسه ای،  تپه های  نظیر سوسک های  ماسه زارها  بومی  حشرات 
غذایی دانه ُدم گاوی در اواسط اردیبهشت ماه استفاده می کنند )شکل 9(.

 نتایج
به استناد نتایج حاصل از این پژوهش و بر مبنای شیوه نامه اتحادیه جهانی 
حفاظت از طبیعت، براساس اندازه گیری میدانی، به دلیل اینکه سطح تحت 
اشغال گونه )21/1 کیلومتر مربع( کمتر از 500 کیلومتر مربع است، بنابراین 
قرار   )Endangered( انقراض  معرض  در  طبقه  در  ُدم گاوی  درختچه 
می گیرد. این درحالی است که اگر مبنای ارزیابی صرفًا  براساس محاسبات 
نرم افزار ژئوکت و مبتنی بر محدوده حضور گونه )67126/3 کیلومتر 
مربع( و بدون اندازه گیری میدانی صورت می گرفت، این درختچه در گروه 
در معرض خطر انقراض قرار نمی گرفت. مطالعات میدانی به ویژه طی دو 
سال اخیر در گسترده ترین رویشگاه بارز این گیاه واقع در ماسه زارهای 
ریگ بلند آران و بیدگل نشان داد میانگین تراکم جمعیت در رویشگاه های 
مختلف، بین 1 تا 2 عدد پایه درختچه در هر صد متر مربع بود. باتوجه 
بیابان های  مرکزی  نواحی  ُدم گاوی عالوه بر  انتشار جغرافیایی  اینکه  به 
اُزبکستان هم گزارش شده  ترکمنستان و  افغانستان،  ایران، در  ماسه ای 
است، مبتنی بر داده های نرم افزار ژئوکت، محدوده حضور این گونه در 
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جهان 424760/73 کیلومتر مربع برآورد می شود )شکل 1(. 

 بحث و نتیجه گیری
ایران  آب و هوایی  برجسته  ویژگی های  از  خشکسالی  وقوع 
هم  و  مرطوب  مناطق  قلمرو  در  هم  که  می شود  محسوب 
بارز  ویژگی  است.  مشاهده  قابل  خشک  نواحی  ُگستره  در 
خشکسالی ایران نشان می دهد که به طور کلی هیچ منطقه ای از 
کشور از این پدیده در امان نبوده و به نسبت موقعیت طبیعی خود، 
تأثیرات این پدیده ویرانگر را تجربه می کند )کردوانی، 1380(.

خشکسالی تمام مکانیسم های حیاتی گیاهان را تحت تأثیر 
قرار می دهد و هرچند پاسخ به تنش خشکی، بستگی به شدت، طول 
دوره تنش و مرحله رشدی گیاه دارد، به طور کلی ُرستنی ها در مواجهه با 
تأثیر تنش خشکی، عالوه بر واکنش های زیستی، تغییرات ریخت شناسی 
را نیز از خود نشان می دهند )تدین، 1388(. پدیده خشکسالی به کندی 
آغاز شده و دارای ماهیت پنهانی است؛ به نحوی که آثار و پیامدهای آن 
بر پوشش گیاهی، به صورت تدریجی ظاهر می شود. بنابراین اگر شاخص 
پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مورد پایش قرار گیرد، 
می توان براساس کاهش تدریجی پوشش گیاهی هر منطقه، پدیده مخرب 
خشکسالی را به موقع هشداردهی کرد. )میرموسوی و کریمی، 1392(.

اثرات مخرب محیط زیستی تغییر اقلیم و حاکمیت خشکسالی به ویژه 
کشور  مرکزی  فراخشک  و  مناطق خشک  ُگستره  در  اخیر  دهه  طی 
نشان داده تغییرات و نوسانات شدیدی در رویشگاه های ُرستنی های 
مختلف به وجود آمده که پیامدهای نافرجام آن، تخریب زیستگاه های 
طبیعی، نابودی و انقراض برخی از گونه های گیاهی با ارزش بوده است. 
قهقرایی  روند  پدیده ای،  چنین  جبران  غیرقابل  تبعات  این  بر  افزون 
در  را  نادر  و  بومی  ُرستنی های  از  بسیاری  و  طبیعی  اکوسیستم های 
معرض خطر نابودی قرار داده است. طی بررسی های انجام گرفته در 
پهنه ماسه زارهای بیابان های مرکزی کشور و به ویژه تپه های ماسه ای 
جهانی  اتحادیه  معیارهای  بر  ُمبتنی  و  بیدگل  و  آران  ریگ بلند  روان 
اراضی  در  ُدم گاوی  ماسه دوست  اگرچه درختچه  طبیعت،  از  حفاظت 
بیابانی سه استان کشور، گزارش شده، اما پژوهش  های جدید انجام شده 
بیابانی  اراضی  ماسه زارهای ریگ بلند، در سایر  به استثنای  داده  نشان 
کشور به صورت تک پایه هایی )بسیار نحیف( با فواصل زیاد از یکدیگر 
می رویند. تحقیقات میدانی طی دهه اخیر در دامنه های چاله ریگ ها و 
کوچه ریگ های اراضی ماسه ای ریگ بلند نشان داده که متأسفانه به دلیل 
کمبود ریزش های جوی ساالنه و اُفت شدید سطح ایستایی سفره های 
آب زیرزمینی )فقدان رطوبت به ویژه در ماسه زارها(، رویشگاه های این 
درختچه خشکی پسند ماسه دوست، با حاکمیت خشکسالی های پی درپی، 
به شدت دگرگون شده است؛ به نحوی که ُکلنی جمعیت های لکه ای ُدم گاوی 
که تا چند دهه قبل، به عنوان عنصر شاخص تپه های ماسه ای ریگ بلند 
محسوب می شده، بسیار آشفته شده و بیشتر پایه های این درختچه زار 
در مواجهه با تنش خشکی به طور کامل خشک شده یا تنها برخی از 
پایه ها دارای رشد رویشی ضعیفی هستند. بنابراین با توجه به معیارهای 
گونه خشکی پسند  این   ،)IUCN( طبیعت  از  اتحادیه جهانی حفاظت 
ماسه ُرست در گروه »در معرض خطر انقراض« معرفی می شود. ازطرف 

دیگر اگرچه به استناد پژوهش های مدون انجام گرفته، ُدم گاوی به عنوان 
کنشلو،   ،1391 عصری،   ،1375 )مجید،  خشکی پسند  مرتعی  گونه 
1380، مقیمی، 1384 و Azarnivand et al., 2006( یا گیاه دارویی 
 Sairafianpour et( شاخص ُگستره بیابان های ماسه ای محسوب شده
جعفری، 1384(،  جنیدی  و   al., 2003، Lambert et al., 2005
تأکید  و  توصیه  طبیعی،  رویشگاه های  از  حفاظت  اهمیت  به دلیل  اما 
بهره برداری  از  جلوگیری  راستای  در  مدونی  برنامه ریزی  تا  می شود 
اندام های هوایی این گونه )ازمنظر جایگاه مرتعی و دارویی آن( به منظور 
گیرد.  قرار  اجرایی  مدیریت  کار  دستور  در  آن  زیستگاه  از  حفاظت 
افزون بر این مشاهدات میدانی در ُگستره رویشگاه ُدم گاوی نشان 
داد، به دلیل فشار زیاد چرای دام های بزرگ منطقه )به ویژه شتر(، خاک 
بستر رویشگاه این گونه )به واسطه سست و ناپایدار بودن( به شدت در 
معرض فرسایش بادی قرار گرفته و امکان زادآوری و تجدید حیات 
گیاه را ازطریق بذر، به حداقل می رساند. بررسی ها نشان داد، به واسطه 
و  طویلی  و   1386 همکاران،  و  )آذرنیوند  بذر  پوسته  بودن  سخت 
صابری، 1391( و حساس بودن بذرها در برابر آفات بذرخوار )به ویژه 
فقدان  همچنین  نجفی، 1388(،  )مظلوم  سرخرطومی(  انواع حشرات 
جوانه زنی سریع بذر، شرایط تکثیر و تجدید حیات این درختچه بیابانی 
ازطریق  ُدم گاوی  طبیعی  زادآوری  عمده  بنابراین  حداقل  رسیده،  به 
روش غیرجنسی و آن هم در صورت فراهم بودن سایر شرایط محیطی، 
امکان پذیر است. بررسی های میدانی در عرصه زیستگاه این درختچه 
به دلیل  داد،  نشان  بیدگل  و  آران  ریگ بلند  ماسه ای  تپه های  در  واقع 
خشکسالی های شدید دهه اخیر، بیش از 60 تا 70 درصد از پایه های 
ُدم گاوی در معرض خشکی مفرط قرار گرفته است. این در حالی است 
چنین  ُگستره  در  نیز  زایشی(  و  )رویشی  گیاه  طبیعی  زادآوری  که 
رویشگاهی، به دلیل محدودیت های یاد شده، بسیار اندک بوده است.       
در  به ویژه  گیاه،  این  طبیعی  رویشگاه  در  دخالت  است  بدیهی 
جبران ناپذیری  بیابانی، صدمات  ماسه زارهای  ناپایدار  اکوسیستم های 
به رویشگاه ُرستنی های بومی وارد می آورد که عالوه بر فرسایش  را 
خاک، پایداری و ماندگاری عناصر گیاهی بومی را با چالش جدی 
مواجه کرده است. فراوانی خشک شدگی مفرط پایه های این درختچه 
بیابانی، به ویژه طی دهه اخیر به واسطه خشکسالی های ممتد و کمبود 
ماسه ای  تپه های  سطحی  رطوبت  اُفت  و  ساالنه  جوی  ریزش های 
جنوب  اصفهان،  استان  )شمال  ریگ بلند  رویشگاه های  از  برخی  در 
به حدی  رضوی(  خراسان  استان  شرق  جنوب  و  سمنان  استان 
کاماًل  ُدم گاوی  درختچه زارهای  نابودی  آثار  که  بوده  توجه  قابل 
نسبی،  رطوبت  کمبود  با  همراه  بادی  شدید  فرسایش  است.  مشهود 
موجبات روند قهقرایی رویشگاه های ُدم گاوی را فراهم آورده است.  
نشان  بیابان های ماسه ای  پهنه  ُدم گاوی در  مقایسه رویشگاه های 
می دهد، اگرچه انتشار جغرافیایی این عنصر درختچه ای در ُگستره سه 
استان خراسان رضوی، سمنان و اصفهان گزارش شده، اما به استثنای 
زیستگاه تپه های ماسه ای ریگ بلند بیابان های آران و بیدگل، در سایر 
رویشگاه های بیابانی کشور حضور این گونه ماسه دوست، یا به صورت 
تک پایه هایی جدا و نسبتًا دور از یکدیگر می رویند یا اینکه صرفًا در 
اراضی ماسه ای نیمه تثبیت شده به عنوان گونه ای همراه در جوامع گیاهی 
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شکل 8- استقرار درختچه ُدم  گاوی در دامنه تپه  های ماسه  ای ریگ بلند آران و بیدگل

شکل 9- تغذیه سوسک  های مستقر در دامنه تپه  های ماسه  ای از دانه  های مغذی گیاه ُدم  گاوی
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ُگستره  در  تنها  ُدم گاوی  بنابراین  می شوند.  دیده  شن دوست 
به صورت  بیدگل  و  آران  ماسه ای ریگ بلند  تپه های  رویشگاه 
کلنی های مشخص و منفک از یکدیگر، جمعیت هایی با پایه های 
مشخصی را ایجاد کرده و به عنوان شاخص ترین ریختار گیاهی 
درختچه خشکی پسند در پهنه ماسه ای کشور، در ریگزارهای 
ماسه ای فعال و روان بیابان های ریگ بلند آران و بیدگل دیده 
می شود. بدیهی است باتوجه به اطالعات پایه ای به دست آمده از 
طرح تعیین جایگاه حفاظتی ُرستنی های بومی، نادر و انحصاری 
کشور به ویژه گونه ُدم گاوی، سیر قهقرایی فزاینده پایه های مختلف 
این درختچه زار در اکثر رویشگاه های طبیعی مشاهده می شود که 
متأسفانه حیات این عنصر بیولوژیک را در معرض مخاطره جدی قرار 
داده است. این در حالی است که وضعیت آشفتگی سایر رویشگاه های 
ُدم گاوی )به ویژه در استان سمنان( به دلیل محدودیت های شدید محیطی 
)کمبود ریزش های جوی ساالنه و حاکمیت انواع تنش های محیطی(، 
به مراتب شدیدتر از زیستگاه ماسه زارهای شمال استان اصفهان است. 
بنابراین به استناد گزارش های متعدد، روند رو به انقراض ُدم گاوی در 
پهنه های ماسه زارهای بیابانی کشور با شیب بسیار تندی مواجه بوده که 
درصورت فقدان برنامه های مدیریتی حفاظت و حمایت از ُرستنی های 
بود.   خواهیم  درختچه زار  این  انقراض  شاهد  انحصاری،  و  نادر 

  
 پیشنهادها 

نیمه خشک  و  مناطق خشک  انحصاری  گونه های  ارزش  به  باتوجه 
کشور، توصیه و پیشنهاد می شود برای حفاظت از زیستگاه درختچه 
دم گاوی در تپه های ماسه ای روان و فعال ماسه زارهای بیابانی کشور، 

موارد ذیل مّدنظر ویژه قرار گیرد:
انتشار جغرافیایی گونه  قُرق محدوده  برنامه ریزی در راستای  الف- 
به منظور حفاظت از ذخیره گاه طبیعی آن به ویژه در سه استان خراسان 

رضوی، سمنان و اصفهان
ب- مطالعه تقویم حیاتی گیاه در عرصه رویشگاه به منظور تعیین زمان بلوغ 

و جمع آوری بذر برای زادآوری و ازدیاد طبیعی گیاه
ج- حفاظت از گیاه در خارج از رویشگاه به وسیله کشت و استقرار آن در 
عرصه باغ گیاه شناسی کاشان، باغ گیاه شناسی ملی ایران و نگهداری بذر 
آن در بانک ژن منابع طبیعی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
د- ازدیاد گیاه از راه کشت نهال های گلدانی با هدف تقویت رویشگاه طبیعی 

تپه های ماسه ای و سایر ماسه زارهای بیابانی کشور
ه- تهیه دستورالعمل نحوه ازدیاد گیاه و ارائه آن برای دستگاه اجرایی در امر 

منابع طبیعی و تثبیت ماسه های روان
و- برگزاری کالس های آموزشی برای بهره برداران، مرتع داران و بومیان 
محلی برای بیان اهمیت اکولوژیکی و محیط زیستی این گونه در معرض 

خطر انقراض 
ز- تهیه نشریه ترویجی و مصور از این گیاه به منظور بیان نقش و اهمیت 
محیط زیستی این ذخیره ژنتیکی بومی کشور و راهکارهای حفاظت از آن
ح- نظارت جدی بر کار دستگاه های صادرکننده مجوز بهره برداری از 
ماسه زارها به منظور نظارت بر کنترل چرای دام در ُگستره رویشگاه های 

طبیعی ُدم گاوی

 منابع
آذرنیوند، ح. و دستمالچی، ح.، 1372. مطالعه فنولوژی چهار گونه گیاهی مناطق

 بیابانی کاشان. بیابان، 5 )2(: 15-25.
آذرنیوند، ح.، 1377. گزارش نهایی طرح پژوهشی فنولوژی گیاهان مهم مرتعی و

 بیابانی کاشان. مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر.
ویژگی های بررسی   .1386 م.،  جعفری،  و  ح.  جعفری،  جنیدی  ح.،  آذرنیوند، 
رویشگاهی گونه ُدم گاوی )Smirnovia iranica( و بررسی الگوی پراکنش 
آن در ماسه زارها، مطالعه موردی بندریگ کاشان. پژوهش و سازندگی، 77: 

.62-68
احمدی، ح.، 1376. ژئومرفولوژی کاربردی، جلد دوم، فرسایش بادی، انتشارات

      دانشگاه تهران، تهران، 570 صفحه.
بتولی، ح.، 1380. مدیریت مراتع قشالقی بیابان های حوضه مسیله با تأکید بر حفظ
 ذخایر ژنتیکی گیاهان بومی و سازگار. اولین همایش ملی تحقیقات مدیریت 
 5-6 سمنان.  استان  دام  امور  و  طبیعی  منابع  تحقیقات  مرکز  مرتع.  و  دام 

اردیبهشت.
بتولی، ح.، 1382. بررسی اکولوژیک جوامع گیاهی ماسه زارهای ریگ بلند کاشان.
آزاد  دانشگاه  گیاهی.  اکولوژی  گرایش  گیاهی،  علوم  دکترای  پایان نامه   

اسالمی- واحد علوم و تحقیقات. 364 صفحه. 
بتولی، ح.، جم زاد، ز. و جلیلی، ع.، 1397. جایگاه حفاظتی زیرگونه ای انحصاری

 از جنس کاله  میرحسن از ایران. طبیعت ایران، 3)1(: 109-100.
پناهی، پ. و جم زاد، ز.، 1396. جایگاه حفاظتی بلوط های ایران. طبیعت ایران،

.82-91 :)1(2       
انتشارات محیطی.  تنش های  به  گیاهان  زیستی  واکنش های   .1388 م.،  تدین، 

 دانشگاه شهرکرد، 49، 213 صفحه.
ثابتی، ح.، 1373. جنگل ها، درختان و درختچه های ایران. انتشارات دانشگاه یزد، 

یزد. 704 صفحه.
جلیلی، ع. و جم زاد، ز.، 1395. طرح تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم های

 ایران. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
جلیلیان، ن.، نعمتی پیکانی، م.، جلیلی، ع. و جم زاد، ز.، 1396. جایگاه حفاظتی

 :)4(2 ایران،  طبیعت  ایران.  در   Zeugandra iranica انحصاری  گونه 
.107-104

جلیلیان، ن.، نعمتی پیکانی، م.، محبی، ج.، جم زاد، ز. و جلیلی، ع.، 1397. جایگاه 
 3 ایران،  طبیعت  ایران.  در   Silene parrowiana انحصاری  گونه  حفاظتی 

.106-102 :)3(
جم زاد، ز. و معین، ف.، 1396. جایگاه حفاظتی گونه ای نادر از جنس سلوی به نام

 Salvia aristata. طبیعت ایران، 2)3(: 92-95.
گونه کاربردی  و  اکولوژیکی  ویژگی های  بررسی   .1384 ح.،  جعفری،  جنیدی 
 ُدم گاوی )Smirnovia iranica( در ماسه زارها- مطالعه موردی بند ریگ 
تهران. دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده  ارشد،  کارشناسی  پایان نامه  کاشان. 

ا.، جعفری، ع.، صادقیان، س.، جم زاد، ز. و جلیلی، ع.، 1397. جایگاه  حاتمی، 
حفاظتی گونه انحصاری نخود شیرازی در ایران. طبیعت ایران، 3)2(: 90-96.
دستمالچی، ح.، 1378. مطالعه آت اکولوژی گیاه ُدم گاوی در اراضی خشک کاشان.

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی 
با کویر. 95 صفحه.  

دستمالچی، ح. و عمارتی، ع.، 1371. بررسي گونه هاي گیاهي سازگار شده در
مسائل  بررسي  سمینار  مقاالت  مجموعه  کاشان.  کویري  و  بیاباني  مناطق   

مناطق بیاباني و کویري ایران، یزد، 513-507 صفحه.
م. و حمزه، ب.، 1396. جایگاه حفاظتی گاوزبان خوزستانی. طبیعت دیناروند، 

 ایران، 2)2(: 100-104.
تهران، دانشگاه  انتشارات  آن.  کنترل  و  بادی  فرسایش   .1378 ح.ق.،  رفاهی، 

 تهران، 320 صفحه.



117 117طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 6، پیاپی 13، بهمن- اسفند  1397 طبیعت ایران/ جلد 3، شماره 6، پیاپی 13، بهمن- اسفند  1397

رنجبر فردوئی، ا. و حیدرنژاد، س.، 1394. وضعیت آبی، محتوای پرولین و فراهمی
قندهای محلول در گیاه ُدم گاوی )Smirnovia iranica Sabeti( تحت 

شرایط زیستگاهی. مهندسی اکوسیستم بیابان. 4)6(: 55-62.
بهبود  بر  مختلف  تیمارهای  تأثیر  بررسی   .1391 م.،  صابری،  و  ع.  طویلی، 
جوانه زني گیاه دارویی ُدم گاوی. همایش ملي فراورده هاي طبیعي و گیاهان 

دارویي. بجنورد.
مؤسسه انتشارات  کویر.  بیوسفر  ذخیره گاه  گیاهی  تنوع   .1382 ی.،  عصری، 

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 305 صفحه.
انتشارات  دولپه ای ها،  دوم:  جلد  ایران،  مرتعی  گیاهان   .1391 ی.،  عصری، 

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. 1107 صفحه.
عزیزی، ن.، امیرآبادی زاده، ح. و جم زاد، ز.، 1397. بررسی جایگاه حفاظتی گونه
.100-96  :)5(  3 ایران،  طبیعت  ایران.  در   Kaviria zehzadii انحصاری   
قوام، م.، آذرنیوند، ح.، نقوی، م.ر. و طویلی، ع.، 1396. بررسی سیتوژنتیکی گیاه

ُدم گاوی )Smirnovia iranica Sabeti( در رویشگاه های مختلف )مطالعه 
موردی: ماسه زارهای کاشان(. مهندسی اکوسیستم بیابان. 15: 25-34.

قوام، م.، نقوی، م.ر.، آذرنیوند، ح. و طویلی، ع.، 1395. بررسی تنوع ژنتیکی گیاه
ُدم گاوی )Smirnovia iranica Sabeti( در ایران با استفاده از نشانگرهای 
RAPD. تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 24)1(: 

.114-122
قهرمان، ا.، 1372. کورموفیت های ایران )سیستماتیک گیاهی(، جلد دوم. مرکز نشر

دانشگاهی. 842 صفحه.
کاشکي، م.، غالمی، ب. و فراوانی، م.، 1391. ویژگی های اکولوژیک و نحوه رویش
درختچه دارویي ُدم گاوي. همایش ملي فراورده هاي طبیعي و گیاهان دارویي.
تهران، ایران،  در  آن  با  مقابله  راه های  و  خشکسالی   .1380 پ.،  کردوانی، 

انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 402 صفحه
مؤسسه انتشارات  اول.  جلد  خشک.  مناطق  در  جنگل کاری   .1380 ه.،  کنشلو، 

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 516 صفحه.
مجید، م.، 1375. معرفی گیاه ُدم گاوي از ذخایر ژنتیکی شنزارهاي ایران، مجموعه

مقاالت دومین همایش ملی بیابان زایی و روش هاي مختلف بیابان زدایی، 307 
صفحه.

 Smirnovia turkestana مجید، م. و شاهمرادی، ا.ع.، 1382. آت اکولوژي گونه مرتعي
در استان اصفهان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 10)4(: 445-457. 

محبی، ج.، جم زاد، ز. و بخشی خانیکی، غ.، 1395. جایگاه حفاظتی شش گونه 
انحصاری مرزه در ایران. طبیعت ایران، 1)1(: 74-79.

 Campanula lamondiae محمودی، م.، 1397. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری
      در ایران. طبیعت ایران، 3 )4(: 102-98.

تیمارهای از  استفاده  با  ُدم گاوی  بذر  رویاندن  نحوه   .1374 م.،  هاشمی،  مدرس 
 مختلف. جنگل و مرتع. 77: 49-45.

مظفریان، و.، 1383. درختان و درختچه های ایران. انتشارات فرهنگ معاصر. 991 صفحه.
ُدم گاوی گیاه  آناتومی  و  مرفولوژی  مطالعه   .1388 س.،  نجفی،  مظلوم 
پایان نامه  کاشان.  شهرستان  در   )Smirnovia turkestana Bunge(

کارشناسی ارشد دانشکده علوم دانشگاه پیام نور استان تهران. 89 صفحه. 
ایران، طبیعت  نادر.  بسیار  گونه ای  صدتومانی،  گل   .1396 ح.،  معروفی، 

.113-110 :)6(2 
و توسعه  براي  مناسب  مرتعی  مهم  گونه هاي  برخی  معرفی   .1384 ج.،  مقیمی، 

اصالح مراتع ایران، انتشارات آرون، 672 صفحه.
میرموسوي، ح. و کریمی، ح.، 1392. مطالعه اثر خشکسالي بر روي پوشش گیاهي

با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS مورد: استان کردستان. جغرافیا و توسعه. 
.57-76 :31

ناطقی، د.، 1379. نگرشی تازه به بیابان. انتشارات توسعه روستایی، تهران، 232 صفحه. 
Azarnivand, H., Joneidi,  H., Jarari, M. and Nikou, S. 2006. 

The study of Forage Quality of Smirnovia iranica In
 Different phonological stages in sandy areas-case-
study: Band-e-Rig-Kashan. BIABAN (Desert Journal), 
11:( 2): 1-10.

Borjian, A., Assadi, M. and  Maassoumi, A.A. 2014. Morphology
and cytology of Amygdalus reticulata (Rosaceae) an 
Iranian narrow endemic species. Joural of Japanese 
Botany, 89(6): 376-382.

Czerepanov, S.K. 1981. Plantae Vasculares, URSS.
Leningrad.

Fet, V. and  Atamuradov, K.I. 1994. Biogeography and Ecology 
of Turk-menistan, Monographiae Biologicae. Vol. 72. 
Kluwer Academ- ic, Dordrecht, The Netherlands. 650pp.

Gintzburger, G., Toderich, K. N., Mardonov, B. K. and
Mahmudov, M. M. 2003. Rangelands of the arid and 
semi-arid zones in Uzbekistan. CIRAD - ICARDA.

IUCN, 2017. Guidelines for using the IUCN red list
categories and criteria ver. 13. Prepared by the standards
 and petitions subcommittee, 108p.

Jalili, A. and Jamzad, Z. 1999. Red data book of Iran, 
Apreliminary survey of Endemic, Rare & endangered 
plant species in Iran. Published by research institute of 
forest & rangelands, No. 215. Tehran, 748p.

Kapustina, L. A. 2001. Biodiversity, ecology and microelement
composition of Kyzylkum desert shrubs (Uzbekistan) in: 
USDA Forest Service Proceedings RMRS-P-21. 2001. 
98- 101.

Komarov, V. L. 1945. Flora of the U.S.S.R. Vol. 11. English 
translation of 1971 by Isreal Program for Scientific 
Translations. Jerusalem. 327 pp. 

Lambert, M., Stærk, D., Hansen, S.H., Sairafianpour, M. and 
Jaroszewski, J.W. 2005. Rapid Extract Dereplication 
Using HPLC-SPE-NMR: Analysis of Isoflavonoids from 
Smirnovia iranica. Journal of Natural Products. 68 
(10):1500-1509.

Lancaster, N. and Hallward, J.R. 1984. A bibliography of Desert
Dunes. Department of Environmental and  Geograph-
ical Sciences, University of Cape Town Press, 145 pp. 

Mahdavi, P. 2017. Vegetation and functional diversity of 
sand dune habitats between and within different biocli-
matic regions. Dissertation for the award of the degree 
"Doctor of Philosophy" Ph.D.  Division of Mathematics 
and Natural Sciences of the Georg-August-Universität 
Göttingen. 143 P.

Naderi Shahab,M. A., Jebelli,M., and Jafari, A. A. 2017.
 Cryopreservation of Smirnovia iranica  Sabeti  Seeds and 
Evaluation of Cryopreserved Seeds under Laboratory,
Greenhouse and Natural Habitat Conditions. Journal of 
Rangeland Science, 7(2): 122- 137.

Podlech, D. 1970. Neue und bemerkenswerte Arten aus 
Nordost-Afghanistan. II. (Beiträge zur Flora von Afghan-
istanV) Mitt. Bot. Staatsamml.München8: 165–189.

Podlech, D. 2012. Checklist of the flowering plants of
Afghanistan. Ludwig Maximilians University,  Munich. 

Rad, M.H., Mirhoseini, S.R., Meshkat, M.A., and Soltani,
M. 2008. Effect of soil moisture on Haloxylon's root de-
velopment. Iran. J. For.Pop. Res.16:112-123. 

Rechinger K.H. 1984. Flora Iranica, No. 157: Papilionaceae 
II. Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz. Austria.

Sairafianpour, M., Kayser, O., Christensen, J., Asfa, M., 
Witt, M. and Jaroszewski, J.W. 2003. Leishmanicidal 
and Antiplasmodial Activity of Constituents of Smirnovia 
iranica. Journal of Natural Products. 65(12): 1754-1758.

Schloeder, C.A. and Jacobs, M. 2010. Afghanistan Peace 
Project: Afghanistan Flora: Complete plant species list. 
– Dept Ecosyst Science and Managem. Texas A & M 
Univ. 125pp. 


