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Abstract

The genus Calligonum L. belongs to the family Polygonaceae and has valuable tree species and desert 
shrubs. Up to now, 33 species of this genus have been reported, and 23 are from Iran. More than ten species 
of this genus are native and exclusive to Iran. The geographical distribution pattern of species of this genus 
in Iran shows that it is mainly distributed in the central and southern regions of the country, Semnan province 
with nine species, Hormozgan and Baluchistan with eight species each, Khorasan province with seven 
species, Isfahan and Kerman with six species each, have the highest number of species, respectively. Due to 
the natural ability of Calligonum L. species to adapt to harsh environmental conditions such as heat and high 
desert drought and especially the area of dunes, these plant elements can be used in projects to rehabilitate 
and strengthen the vegetation of desert sands. In addition, eight species of C. bungei, C. denticulatum, C. 
intertextum, C. laristanicum, C. leucocladum, C. spinosetosum, C. alatosetosum, and C. stenopterum are 
present in a low number of habitats and due to human interventions and dominance of droughts (especially 
the last decade) these species are endangered.
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Calligonum spp., tolerant shrubs against harsh desert conditions
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چکیده
جنس »اسکنبیل« ).Calligonum L( متعلق به خانواده علف هفت بند )Polygonaceae(، گونه های درختی و 
درختچه ای بیابانی بسیار ارزشمندی دارد که تاکنون بیش از 33 گونه از این جنس در جهان و 23 گونه در ایران 
گزارش شده  است. بیش از ده گونه از این جنس، بومی و انحصاری ایران است. الگوی انتشار جغرافیایی گونه های 
این جنس در ایران نشان می دهد، بیشتر در نواحی مرکزی و جنوبی کشور پراکنده است، استان سمنان با 9 گونه، 
استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان هر کدام با 8 گونه، استان خراسان با 7 گونه و استان های اصفهان و 
کرمان با 6 گونه، به ترتیب بیشترین تعداد گونه ها را در خود جای داده اند. با توجه به توانمندی طبیعی سازگاری 
گونه های اسکنبیل در برابر شرایط سخت محیطی ازجمله گرما و خشکی زیاد بیابان و به ویژه گستره تپه های 
ماسه ای، می توان از این عناصر گیاهی در پروژه های احیا و تقویت پوشش گیاهی شنزارهای بیابانی استفاده کرد. 
C. bungei، C. denticulatum، C. intertextum،C. laristanicum، C. leuco� هافزون براین، هشت گون 

محدودی  رویشگاه های  دارای   ،C. stenopterum و    cladum، C. spinosetosum، C. alatosetosum
هستند و با توجه به مداخالت انسانی و حاکمیت خشک سالی ها به ویژه طی دهه اخیر، این گونه ها در معرض خطر 

تهدید قرار دارند. 
واژههایکلیدی: اسکنبیل، تپه های شنی، گونه انحصاری، گیاهان مقاوم، انتشار جغرافیایی، فرسایش بادی.
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اسکنبیل ها ).Calligonum spp(، درختچه های بُردبار 
در برابر شرایط سخت بیابان

حسين بتولي* 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 46

مقدمه
هفت بند  علف  خانواده 

)Polygonaceae( یکی از 
خانواده های بزرگ گیاهی است 

که تنوع زیادی در سراسر جهان و 
به ویژه در نواحی معتدله نیمکره شمالی 

دارد. بیش از 33 گونه از این جنس در 
جهان )Anjen et al., 2009( و 23 گونه 

 Maassoumi,( در ایران شناسایی شده است
 )Calligonum L.( جنس اسکنبیل .)2011
یکی از جنس های درختچه ای بیابانی این خانواده 
محسوب می شود که بیشتر در نواحی خشک 
و نیمه خشک پراکنش دارد )قهرمان، 1373(. 

بیشتر چوبی،  این جنس،  به  متعلق  گونه های 
درختی یا درختچه ای و دارای ساقه های فراوان، 
نازک و بندبند هستند )شکل 1(. برگ ها بیشتر 
به سرعت ریزان  بی دوام، زوداُفت و  کوچک، 
هستند. گوشواره های غالفی کوتاه، بدون رگه، 
گل ها کم تعداد، دارای ُدمگل مفصلی و دوجنسی 
هستند. گل پوش ها گلبرگ مانند 5 تا 6 تایی، 
چرخی، مسطح یا مقعر و گسترده، جدا، در زمان 
میوه دهی پایا، دارای 1 تا 16 پرچم که در قاعده 
به هم پیوسته هستند. تخمدان چهارگوش، دارای 
چهار شیار با چهار خامه آزاد و کوتاه است 
)شکل 2(. میوه به صورت فندقه و دارای چهار 
بال، یا در زوایا دارای 8 تا 10 ردیف تاژک های 
منشعب با انشعاب سوزنی شکل است )شکل 3(. 
تاژک ها متراکم، فشرده، یا تُنک، که در تمام سطح 
میوه پراکنده هستند )شکل 4( )قهرمان، 1373؛ 

مظفریان، 1383(.
 C. comosum L`Her. اسکنبیل به ویژه گونه
در نواحی بیابانی کشور، به نام های محلی »فک«، 
»اعطی«، »ارطی«، »ارته« و »قالیگن« شناخته 
می شود )کریمی، 1375(. در برخی منابع نیز از 
 )C. Bungei Boiss.( »گونه »اسکنبیل کرمانی
 ،)Botuo( »بتو«  »اسکمبیل«،  محلی  نام  با 
 ،)Karouk( »فغ«، »کروک« ،)Rrsou( »رسو«
»اسکمبول« و »اسکنبول«یاد شده است )کریمی، 
1375؛ ثابتی، 1373(. به گونه های مختلف در 
گویش بیابان نشینان جنس اسکنبیل رویش یافته 
در ماسه زارهای بیابانی شمال استان اصفهان )آران 
و بیدگل و ابوزیدآباد(، »اَرتع« نیز گفته می شود 

)بتولی، 1381(.
درختچه های اسکنبیل، به عنوان گیاهان شاخص 
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شکل 1- تراکم انشعاب های ساقه های بندبند سال جاری در گونه های مختلف جنس اسکنبیل )عکس از: 
حسین بتولی(

شکل 2- قطعات گل پوش و پرچم ها در گونه .C. arborescens Litw )عکس از: حسین بتولی(
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و بومی بیابان های گرم و خشک ایران محسوب می شوند که گل  های 
خوشه ای آنها به ویژه در اوایل بهار، رایحه بسیار دلپذیری را در محیط 

بیابان منتشر می کنند )بهمنی، 1392(.
اسکنبیل ها در نواحی گرم و خشک بیابانی کشور، به عنوان رستنی های 
سازگار به شنزارها و مناطق بیابانی محسوب می شوند که نقش مهمی را 
در تثبیت تپه های شنی فعال و روان و حفظ پوشش گیاهی زیست بوم 
.)Ren and Tao, 2004; Tavakkoli et al., 2010( بیابان ایفا می کنند

از گونه های درختچه ای  اقلیمی اسکنبیل مشابه برخی  انتشار  الگوی 
فتوسنتزی  )Chenopodiaceae(، دارای مسیر  اسفناجیان  خانواده 
C4 با متابولیسم NADP-ME و آناتومی اندام جذب salsoloid است 

 .)Pyankov et al., 2000(
اسکنبیل دارای گونه های درختچه ای خشکی پسند متعددی است که بیشتر 
در اروپای جنوبی، شمال آفریقا و به ویژه آسیای مرکزی و غربی )به عنوان 
 Brandbyge,( توزیع شده است ،)مرکز اصلی تنوع زیستی این جنس
Mabberely, 1990 ;1993(. این جنس به واسطه ویژگی هایی نظیر تعداد 
 ،C4 زیاد پرچم ها )12 تا 15 عدد(، مادگی چهار برچه ای و مسیر فتوسنتر
از سایر جنس های خانواده علف هفت بند )Polygonaeae( متمایز شده اند 
 .)Sage, 2004; Pyankov et al., 2000; Brandbyge, 1993(

در این نوشتار تالش شده است، برای آشنایی با گونه های مختلف این 
جنس و اهمیت بوم شناسی آنها به ویژه در تثبیت شن های روان و احیای 
بیولوژیک گستره تپه های شنی بیابان های گرم و خشک کشور، به طور اجمالی 
اطالعات کاربردی ارزشمندی در رابطه با تنوع زیستی، پتانسیل طبیعی در 
برابر خشکی و گرما، سازگاری نسبت به خاک های شنی، اهمیت اقتصادی 
به ویژه ترکیب های شیمیایی، کاربردهای دارویی، ویژگی های منظر برخی 
از گونه ها و وضعیت تجدید حیات آنها در محیط های طبیعی ارائه شود.

راهنمایشناساییجنساسکنبیلدرایران
مهم ترین مشخصات تاکسونومیک در تفکیک گونه های متعلق به جنس 
با  فندقه های درشت  تاژک دار،  یا  بال دار،  میوه های  اسکنبیل، وجود 
تاژک های ساده یا دو شاخه، یا منشعب همراه با تاژک های آزاد، یا در 
قاعده به هم پیوسته است )ثابتی، 1373(. قهرمان )1373( نیز کلید اصلی 
شناسایی گونه های جنس اسکنبیل را وجود میوه فندقه چهار باله یا در 
زوایا، وجود تعداد 8 تا 10 ردیف تاژک های منشعب سوزن مانند می داند 
Schiman-Czai- و Rechinger  که در تمام سطح میوه پراکنده است.
ka )1968( براساس مورفولوژی میوه، جنس اسکنبیل را به سه بخش 
Calligonum :(Section) )با میوه انشعاب های تاژک دار سوزنی(، 
Pterococcus )با میوه بال دار( و Calliphysa )با میوه کیسه غشایی( 
 Tao و Ren و همکاران )2010( و Tavakkoli تقسیم کردند. افزون براین
)2040( ویژگی اصلی تمام گونه های جنس Calligonum را عناصر 
گیاهی درختچه ای با میوه های فندقه بال دار )اغلب با سه بال غشایی(، یا 

تاژک دار معرفی کرده اند.

معرفیگونههایمختلفجنساسکنبیلدرایران
ثابتی )1373( نام های گوناگونی را برای گونه های مختلف این جنس 

شکل 3- منظری از اندام زایشی )قطعات گل پوش، پرچم ها و میوه های تاژک دار( 
در جنس اسکنبیل )عکس از: حسین بتولی(

شکل 4- میوه های تاژک دار و کروی شکل و ساقه های بند بند در گونه
.C. comosum L, Her )عکس از: حسین بتولی(
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به  می توان  که  است  کرده  ذکر  گیاهی 
اسکنبول )در بَم و نرماشیر(، اسکنبیل )در 
خوار و خراسان(، بتو )مکران و چابهار(، 
ارته )خوزستان( و کروک )سبزوار( اشاره 
کرد. افزون براین در برخی کتب فارسی و 
عربی نام های رسو، ارطی، اعطی و فُق 
نیز برای این جنس گیاهی آمده است. 
گیاهان  مطالعه  در   )1977(  Rechinger
حفاظت شده توران، به انتشار جغرافیایی سه گونه 
C. comosum, C. leu� )از جنس اسکنبیل 

cocladum, C. turkestanicum( در ایران 
اشاره می کند. تاکنون نظرات متفاوتی در ارتباط 
با تعداد گونه های جنس اسکنبیل در ایران مطرح 

شده است. قهرمان )1373( تعداد گونه های این 
جنس را در ایران، 8 گونه و مظفریان )1375( 
آن را 12 گونه معرفی کرده  است، همچنین، 
Rechinger و Schiman-Czeika )1968( و 
Rechinger )1968(، 13 گونه از این جنس را 
گزارش کردند. ثابتی )1383( در کتاب جنگل ها، 
درختان و درختچه های ایران، تعداد کل گونه های 
این جنس را 14 گونه معرفی کرده، که 7 گونه از 
این جنس انحصاری ایران است. مظفریان )1383( 
در کتاب درختان و درختچه های ایران، تعداد 
گونه های این جنس را در ایران، 16 گونه و سایر 
پژوهش ها تعداد آنها را بیش از 18 گونه معرفی 
 Rechinger and Schiman-Czaika,( کردند
1968(. در بررسی های تکمیلی، تعداد گونه های 
جنس اسکنبیل، 19 گونه گزارش شده است
 .(Rechinger, 1977; Assadi, 1989(
Maassoumi )2011( در جدیدترین مطالعات 
پیرامون تعداد کل گونه های شناسایی شده این 

جنس در ایران، به 23 گونه اشاره می کند.

انتشارجغرافیاییگونههایاسکنبیل
درایران

الگوی اصلی انتشار جغرافیایی جنس اسکنبیل 
در آسیای مرکزی و میانه متمرکز شده است 
Maas- .(Pavlov, 1936; Grubov, 1999(

soum )2011( در بررسی انتشار جغرافیایی 
گونه های مختلف جنس اسکنبیل در ایران، به 
پراکنش جغرافیایی 23 گونه از این جنس گیاهی 
اشاره )جدول 1( و تعداد 9 گونه را بومی ایران 
معرفی کرده است. شش گونه نیز، تنها در ایران و 
ترکمنستان انتشار دارند. سه گونه عالوه بر ایران، در 
ترکمنستان و قزاقستان پراکنش دارند و دو گونه 
در ایران، افغانستان و پاکستان توزیع شده اند. دو 
  C. polygonoides و  C. comosum گونه
در مقایسه با سایر گونه های جنس اسکنبیل، 
دارای انتشار جغرافیایی بیشتری )ایران، سوریه، 
افغانستان، پاکستان، آفریقا، ترکیه، کردستان، عراق، 
ترکمنستان و پاکستان( هستند. 9 گونه بیشترین 
تنوع گونه ای را در استان سمنان دارد. 8 گونه 

شکل 5- نقشه پراکنش جغرافیایی گونه های متعلق به جنس اسکنبیل در ایران

عالمت 
روی نقشه

نام گونه

C. leucocladum

 C. persicum

.C. bungei Boiss

 C. schizopterum

● C. denticulatum

●C. stenopterum 

 C. spinosetosum

C. alatosetosum 

 C. polygonoides

 C. intertextum

● C. amoenum

 C. comosum

 C. laristanicum

 C. densum

C. paletzkianum 

●C. molle 

●C. microcarpum 

●C. caput�medusae 

C. turkestanicum 

C. griseum 

C. arborescens 

C. crinitum 

C. junceum 



49 49طبیعت ایران/ جلد 7، شماره 4، پیاپی 35، مهر - آبان  1401 طبیعت ایران/ جلد 7، شماره 4، پیاپی 35، مهر- آبان  1401

در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
پراکنش دارند. 7 گونه در استان خراسان منتشر 
هستند. 6 گونه در استان های اصفهان و کرمان 
توزیع شده اند. 5 گونه در استان یزد، 3 گونه در 
استان تهران و 2 گونه در استان خوزستان انتشار 
دارند. استان های گیالن و آذربایجان تنها دارای 

)Maassoumi, 2011(جدول1-گونههایمتعلقبهجنساسکنبیلدرایران

پراکندگی در ایرانپراکنش جغرافیایی
دامنه ارتفاعی
)متر از سطح 

دریا(
ردیفنام علمی

900-1200سمنان، خراسان و تهرانایران و ترکمنستان
C. leucocladum (Schrenk) Bunge var. 

serratum Litw. ex Pavl.1

200C. persicum (Boiss. ex Buhse) Boiss.2-2700یزد، سمنان، خراسان و گیالنانحصاری ایران

یزد، کرمان، اصفهان، بلوچستان، خراسان انحصاری ایران
570C. bungei Boiss.3-1600و تهران

420C. schizopterum Rech. f. & Schiman-Czeika.4-980کرمان، اصفهان، بلوچستان و هرمزگانانحصاری ایران

اصفهان، کرمان، بلوچستان، خراسان و انحصاری ایران
400C. denticulatum Bunge ex Boiss.5-1500هرمزگان

650C. stenopterum Bunge ex Boiss.6-1100یزد و خراسانانحصاری ایران
1200C. spinosetosum Maassoumi & Batooli7اصفهانانحصاری ایران
420C. alatosetosum Maassoumi & Kazempour8هرمزگانانحصاری ایران

ایران، ترکیه، کردستان، عراق، 
1200C. polygonoides L.9-1490آذربایجان، کرمان، هرمزگان و بلوچستانترکمنستان و پاکستان

20C. intertextum Rech. f. & Schiman�Czeika10-200خوزستانانحصاری ایران
436C. amoenum Rech. f. & Schiman-Czeika11-800کرمان، هرمزگان و بلوچستانانحصاری ایران

ایران، سوریه، افعانستان، 
300C. comosum L’Her.12-1670کرمان، یزد، هرمزگان و بلوچستانپاکستان و آفریقا

20C. laristanicum Rech. f. & Schiman-Czeika13-100هرمزگان و بلوچستانانحصاری ایران
1250C. densum Borszcz.14سمنانایران و ترکمنستان
700C. paletzkianum Litw.15-1500خراسانایران و ترکمنستان
20C. molle Litw.16هرمزگانایران و ترکمنستان

800C. microcarpum Borszcz.17-850سمنانایران، قزاقستان و ترکمنستان
926C. caput�medusae Schrenk18-1000اصفهان و بلوچستانایران، قزاقستان و ترکمنستان

800C. turkestanicum (Korov.) Pavl.19سمنان و خراسانایران و ترکمنستان
1200C. griseum Eug Kor. ex Pavl.20سمنانایران و تاجیکستان
1050C. arborescens Litw.21سمنانایران و ترکمنستان

950C. crinitum Boiss.22-1120یزد، خوزستان، اصفهان و سمنانایران، افغانستان و پاکستان

900C. junceum (Fisch. & C. A. Mey.) Litw.23-1950خراسان، سمنان و تهرانایران، قزاقستان و ترکمنستان

 C. arborescens، یک گونه هستند. گونه های
 C. و   C. griseum، C. microcarpum
densum انحصاری استان سمنان و گونه های 
C. molle و C. alatosetosum انحصاری 
 C. spinosetosum استان هرمزگان است. گونه
 C. انحصاری استان اصفهان، گونه   بومی و 

paletzkianum  بومی استان خراسان و گونه 
C. intertextum انحصاری استان خوزستان 
.)Maassoumi, 2011(  )5 )شکل  است 
گونه C. eriopodum Bunge برای اولین بار 
در ایران و در سال 1681 تنها از ماسه زارهای 
همت آباد منطقه زیرکوه قائن در استان خراسان 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 50

جنوبی( به صورت محدود( گزارش شد 
 .)Amiriabadizadeh et al., 2012(
برای  نیز   C. spinosetosum گونه  
اولین بار در ایران، در سال 2011 تنها 
و  آران  منطقه  بیابانی  ماسه زارهای  از 
بیدگل )شمال استان اصفهان( گزارش شد 
.)Maassoumi & Batooli, 2009(

ویژگیهایرویشگاهیدرختچهاسکنبیل
بیشتر گونه های جنس اسکنبیل، در تپه هاي شني 
و ماسه هاي فعال و روان به راحتي مستقر می شوند، 
به طورکلی درختچه اي شن دوست به شمار می رود 
که سیستم ریشه اي و اندام های زیرزمینی آن با 
خاک هاي سبک و ماسه ای سازگار شده است. این 
درختچه ها بیشتر در بیابان هاي ماسه ای ارمنستان، 
قره قوم رویشگاه هاي  تاجیکستان و صحراي 
 .)Grubov, 1999( وسیعي را ایجاد می کنند
اسکنبیل ها تغییرات و نوسانات شدید حرارتي و 
رطوبتي را به راحتي تحمل مي کنند و براي کاهش 
میزان تعرق از سطح گیاه، سطح برگ هاي خود 
را به حداقل می رسانند. شکل برگ ها معمواًل 
باریک، کشیده، دراز، کم دوام و زود اُفت است تا 
بتوانند در مقابل کمبود رطوبت )به ویژه در فصل 
تابستان( و در مواجهه با خشک سالي ها، حداقل 

اتالف آب را از سطح برگ ها داشته باشند )بتولی، 
1392(. گونه های مختلف جنس اسکنبیل در 
بیابانی ریگ بلند آران و  ُگستره ماسه زارهای 
بیدگل )شمال استان اصفهان(، معموالً همراه با 
سایر گونه هاي شن دوست بیابانی، مانند »نَسي« 
بلند«  )Stipagrostis plumosa(، »سوف 
)Stipagrostis pennata(، »سوف بي خار« 
»ُدم گاوي«   ،)Stipagrostis karelinii(
)Smirnovia turkestana(، »آفتاب پرست 
بیابانی« )Heliotropium aucheri( و »کلبیت« 
)Cyperus eremicus( به عنوان ُرستنی های 
شاخص ماسه زارهای بیابان های مرکزی کشور 
می رویند )بتولی، 1381(. این درختچه ها انشعابات 
هوایی فرعي گسترده روي شنزارها دارند و فرم 
گیاه به اشکال متفاوتي )کروي، ایستاده، یا خمیده( 
در تپه هاي ماسه اي مشاهده مي شود )شکل 6(.  
به عنوان  اسکنبیل،  گونه های مختلف جنس 
درختچه زارهای بیابانی بیشتر در ماسه زارهای 
نواحی مرکزی تا جنوبی کشور به طور طبیعی 
می رویند. این درختچه ها، اغلب ماسه دوست 
به طوری که  هستند،   )Psammophytes(
گونه های مختلف آنها در دامنه تپه های ماسه ای 
فعال و روان حضور دارند، آنها نقش بسیار مهمی 
را در تثبیت و ترسیب ماسه های روان ایفا می کنند 

)شکل 7(. از نیازهای بوم شناسی جنس اسکنبیل 
در ایران، وجود خاک های ماسه ای سبک است، به 
همین دلیل، گونه های این جنس بیشتر در نواحی 
خشک و بیابانی می رویند، همچنین، به نظر می رسد 
در مناطق بیابانی و تپه های ماسه ای، گونه های 

بیشتری یافت می شوند )قهرمان، 1373(. 
ویژگی  خصوص  در  انجام شده  مطالعات 
رویشگاهی بیشتر گونه های جنس اسکنبیل در 
شرایط بیابانی کشور نشان داد، عمده رویشگاه هاي 
 C. comosum ، C. arborescens، گونه های
 C. caput�medusa و C. polygonoides
تنها در ُگستره دامنه های شیب دار تپه هاي ماسه اي 
فعال و روان توزیع شده اند، در حالی که رویشگاه  
 C. و C. bungei ، C. amoenum گونه های
denticulatum، در محدوده تپه هاي کم ارتفاع 
بیاباني، همچنین  ماسه زارهاي  نیمه تثبیت شده 
خاک هاي آبرفتي مشاهده مي شود )بتولی، 1381(.

اهمیتبردباریگونههایجنساسکنبیل
دربرابرخشکی،کمآبیوفرسایشبادی

سیستم ریشه اي درختچه اسکنبیل در شنزارهاي 
مناطق خشک، تنها وسیله جذب رطوبت و یگانه 
ابزاري است که گیاه براي جست وجوي رطوبت 
و رفع نیاز آبي خودش، به آنها مجهز شده است. 

شکل 6- اسکنبیل رویش یافته در گستره ماسه زارهای بیابانی شمال استان اصفهان )ریگ بلند آران و بیدگل( )عکس از: حسین بتولی(
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افزون بر این، به واسطه کمبود رطوبت موجود در 
شنزارها و ُکند بودن جریان آب در خاک، گیاه 
مجبور است به طور مداوم انشعابات ریشه اي 
خود را برای دستیابي به رطوبت کافي، به هر سو 
بفرستد. بنابراین، مکانیسم رشد سیستم ریشه اي 
در این قببل درختچه ها، بسیار فعال است و حجم 
وسیعي از ریشه ها، سایر اندام هاي گیاه را در 
مقابل شرایط سخت بیابان محافظت مي کند. این 
استراتژی را حتي در برخی از نهال هاي گیاهان 
)بتولی،  نیز مي توان مشاهده کرد  شن دوست 
1381(. بررسي هاي انجام شده پیرامون نسبت 
اندام هاي زیرزمیني )ریشه ها( به اندام هاي هوایي، 
ده به یک است. به عبارت دیگر، این حجم ریشه، 
تنها وسیله مؤثر براي زندگي گیاه در خاک هایی 
است که حداقل رطوبت در فصل گرم و خشک 
تابستان، تنها در طبقات عمیق تر ماسه ها وجود 
دارد. سیستم ریشه اي عالوه بر نقش فیزیولوژیک 
براي گیاه )رفع نیاز آبي(، ابزاري است که از آن 
در مقابل تندبادهاي سهمگین، طوفان هاي شني 
به  بادی محافظت می کند.  و فرسایش شدید 
همین دلیل در برخي از نقاط رویشگاه، شاید 
بخش وسیعي از خاک اطراف ریشه هاي اسکنبیل 
توسط باد، برداشته شود، با این حال گیاه همچنان 
به رشد طبیعي خود ادامه می دهد )بتولی، 1381؛ 

1396( )شکل 8(. 
بردباري درختچه هاي اسکنبیل در شیب هاي 
تُند تپه هاي شني ساده )بارخان ها(، یا تپه هاي 
شني طولي )سیف( و عرضي )قُورد( نشان داد، 
با وجود انباشت تلماسه ها در اطراف انشعابات 
هوایي، عالوه بر تثبیت ذرات ماسه در البه الي 
شاخه ها، به واسطه تسریع و شتاب گیاه در توسعه 
رشد و نمو اندام هاي هوایي، مانع از مدفون شدن 
انشعابات هوایی در شنزارهاي فعال و متحرک 
می شود، بنابراین، از خطر حتمي مدفون شدن 

رهایي مي یابد )بتولی، 1392( )شکل 9(. 
Calligonum denticu�  سازگاري درختچه
latum، که بیشتر روي تپه هاي شني کم ارتفاع 
حاشیه ریگ بلند مشاهده مي شود، به گونه اي است 
که همچون سایرگونه هاي یاد شده در برابر هجوم 
و انباشت شن هاي روان، انطباق بسیار مناسبي 
را پیدا کرده و با دفن شدن بخش چشمگیری از 
انشعابات پرپیچ و خم ساقه ها و شاخه ها، مشابه 
سایردرختچه هاي اسکنبیل مستقر روي تپه هاي 
شني مرتفع، قادر به افزایش فعالیت رویشي و 

شکل 7- رویشگاه طبیعی درختچه زار اسکنبیل واقع در دامنه تپه های شنی ریگ بلند آران و بیدگل )شمال 
استان اصقهان( )عکس از: حسین بتولی(

شکل 8- مقاومت درختچه اسکنبیل در برابر فرسایش بادی حاکم بر رویشگاه طبیعی واقع در ماسه زارهای 
بیابانی شمال آران و بیدگل )عکس از: حسین بتولی(

شکل 9- بردباری درختچه اسکنبیل در برابر طوفان های شنی سهمگین )ماسه زارهای بیابانی ریگ بلند آران و 
بیدگل( )عکس از: حسین بتولی(
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تسریع در آهنگ رشد و نمو گیاه است. 
بنابراین، اگرچه صدمات ناشي از طوفان هاي 
شن، ممکن است تنها مانع از روند طبیعي 
رشد گیاه شود، در مقایسه با درختچه هاي 
از  بارخان ها،  ُکند  مستقر در شیب هاي 
برخوردار  مناسب تري  وضعیت رویشي 

هستند )بتولی، 1381( )شکل 10(.

ازدیادوزادآوریجنساسکنبیل
بیشتر گونه های جنس اسکنبیل هم از طریق 
زایشی )بذر( و هم به روش رویشی )تهیه قلمه های 
خشبی( تکثیر می شوند. توزیع و پراکنش میوه های 
فندقه تاژک دار، یا بال دار به نسبت بزرگ در گستره 
رویشگاه های طبیعی و قرار گرفتن در خاک های 
ماسه ای، امکان جوانه زنی و تکثیر اسکنبیل را 
فراهم می کند. در سال هایی که میانگین بارندگی 
در فصل پاییز و زمستان مناسب باشد، بیشتر 
بذرهای مدفون در ماسه زارها، پس از تندش، 
گیاهچه های متعددی را ایجاد می کنند. افزون براین، 
یکی از روش های عملی و مرسوم احیای تپه های 
اسکنبیل  واقع در رویشگاه های طبیعی  شنی 
)ماسه زارهای ریگ بلند بیابان های شمال آران 
و بیدگل(، تهیه قلمه های خشبی به طول 40 تا 
60 سانتی متر و ضخامت یک تا دو سانتی متر و 
غرس مستقیم آنها در دامنه تپه های ماسه ای )در 
اواسط تا اواخر پاییز( است. در صورت بارش 
نزوالت آسمانی در فصل زمستان تا اوایل بهار، 
ریشه های نابه جا در قاعده و طول قلمه ایجاد و 
بیشتر قلمه ها، ریشه دار می شوند )بتولی، 1381(.

مطالعات بحرانی )1378( در ارتباط با شکستن 
 )C. intertextum( خواب بذر گونه اسکنبیل
نشان داد، بهترین تیمار شکستن خواب بذر، تیمار 
چینه سرمایي ده درجه سانتی گراد به مدت 50 
روز است. دماي بهینه جوانه زني بذر، 15درجه 
سانتي گراد مشاهده شد. میزان جوانه زني و مدت 
جوانه زني بذر این گونه اسکنبیل در دماهاي بیشتر 
از 15 درجه سانتي گراد به صورت کامالً معني داري 
کاهش یافت. میزان جوانه زني اسکنبیل تا شوري 
3 دسي زیمنس بر متر تحت تأثیر قرار نگرفت، 
ولي در شوري هاي بیش از این مقادیر، به طور 

معني داري کاهش یافت.
 

ترکیبهایشیمیاییموجوددراسکنبیل
با بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس دو گونه 

شکل 10- رویشگاه گونه C. denticulatum  در ماسه زارهای ریگ بلند بیابان های شرق آران و بیدگل 
)شمال استان اصفهان( )عکس از: حسین بتولی(

از جنس اسکنبیل در تپه های ماسه ای بیابان های 
شمال استان اصفهان )ریگ بلند آران و بیدگل(، 27 
ترکیب در اسانس گونه C. comosum  شناسایی 
شد که اجزای اصلی آن، شامل سیس-3-هگزیل  
متیل جاسمونات  )13/73درصد(،  بنزوات 
)12/32درصد(، ترانس، ترانس-آلفا-فارنسن 
)8/08درصد(، فنیل- اتیل ایزوبوتانوات )69/ 
2-دسینوئیک  5-هیدروکسی- و  درصد( 
اسیدالکتون )5/58درصد( بودند. 17 ترکیب  
شیمیایی در اسانس گونه  C. bungei شناسایی 
شد که اجزای عمده آن شامل اتیل اکتادکانوات 
)42/31درصد(، ترانس، ترانس-آلفا-فارنسن 
)10/19درصد(، لیمونن )9/79درصد(، پیپریتنون 
)5/34درصد( و متیل جاسمونات )5/16درصد( 
بودند )بتولی و همکاران، 1392(. نزدیک به 
75درصد از کل ترکیب های شیمیایی تشکیل دهنده 
 C. Bungei و C. comosum اسانس دو گونه
، متعلق به کتون ها، اسیدها، استرها و الکل ها بودند 
و حضور این دسته از ترکیب های شیمیایی موجود 
در گیاهان بیابانی، به ویژه در شرایط بوم شناسی 
نواحی گرم و خشک مناطق بیابانی، به انطباق و 
سازگاری گیاهان بیابانی با شرایط گرما و خشکی 
منطقه مرتبط است )بتولی، 1379؛ بهمنی، 1392(.

Zouaria و همکاران )2012(   بررسي هاي 
روي اسانس گونه C. comosum در تونس 

نشان داد، 92 ترکیب شیمیایي اسانس به روش 
تقطیر با آب از دو اندام میوه و گل ها به دست آمد. 
بیشترین اجزای تشکیل دهنده اسانس اندام هاي 
مختلف گیاه، اسیدها و سایر ترکیب هاي ترپني 

سنگین بودند.
ترکیب های شیمیایی اسانس غنچه ها و ریشه های 
گونه C. polygonoides  به روش تقطیر با 
بخار در پاکستان بررسی شد. تعداد 27 ترکیب 
شیمیایی در اسانس غنچه ها، شناسایی شدند 
که درمجموع 68/42درصد از کل ترکیب های 
اسانس را در بر می گرفت. همچنین 10 ترکیب 
شیمیایی در اسانس ریشه های این گیاه شناسایی 
شد که شامل 82/42درصد از کل اسانس می شد. 
عمده اجزای اسانس این گونه شامل، ترکیب 
پیچیده ای از ترپنوئیدها، هیدروکربن ها، ترکیب های 
فنلی، مشتقات اسیدی و کتون ها بودند. بیش از 
11/79درصد از کل اجزای اسانس جوانه این 
بیشترین درصد از  اتیل همووانیالت و  گونه، 
ترکیب شیمیایی اسانس ریشه، دریمنول به میزان 
 Samejo et( 29/42درصد از کل اسانس بود

.)al., 2013a
در پژوهشی در پاکستان، ترکیب های شیمیایی 
C. polygonoidse اسانس میوه و ساقه های گونه

با ّآب بررسی شد. 23  به روش تقطیر   L  .
شدند  شناسایی  میوه ها،  اسانس  در  ترکیب 
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که درمجموع 97/3درصد از کل ترکیب های 
اسانس را در بر می گرفت. همچنین 25 ترکیب 
شیمیایی در اسانس ساقه های این گیاه شناسایی 
شد که شامل 92/2درصد از کل اسانس است. 
 Z,( ترکیبات شیمیایی عمده اسانس میوه شامل
Z) -9، 12- اکتادکادینوئیک اسید )40/7درصد(، 
هگزادکانوئیک اسید )38/5درصد(، نوناکوزان 
)2درصد(،  تترادکانوئیک اسید  )3/5درصد(، 
هپتاکوزان )1/7درصد(، هنتریاکونتان )1/7درصد(، 
پنتاکوزان  و  )1/3درصد(  دودکانوئیک اسید 
اسانس  اصلی  اجزای  بودند.  )1/2درصد( 
)42/9درصد(،  هگزادکانوئیک اسید  ساقه، 
)Z, Z( -9، 12- اکتادکادینوئیک اسید )2/9 
5درصد(،  /6 ( دودکانوئیک اسید  درصد(، 
ماسویا  3درصد(،  /8 ( تترادکانوئیک اسید 
سید  ئیک ا نو نا نو  ، ) صد ر 1د /7 ( ن  کتو ال
)1/6درصد( و پنتادکانوئیک اسید )1/3درصد( 
 .)Samejo et al., 2013b( گزارش شد 
در   )2013( همکاران  و   Dhief مطالعات 
ارتباط با ترکیب های شیمیایی اسانس گونه های 
مختلف جنس اسکنبیل روییده در بیابان های 
در  اسانس  اصلی  اجزای  داد،  نشان  تونس 
گونه C. azel، ویریدیفلرول )9/6درصد(، در 
C. arich، ترکیب هگزادکانوئیک اسید  گونه 
 ، C. comosum 20/1درصد( و در گونه(
ترکیب 9- اکتادکانوئیک اسید )19/8درصد( است. 
Zouari و همکاران )2012( در  تحقیقات  
اسانس گونه  ترکیب های شیمیایی  با  ارتباط 
C. comosum  کشت شده در جنوب شرقی 
تونس نشان داد، عمده ترکیب های اسانس این 
گونه در مرحله گل دهی و میوه دهی، لوریک اسید، 

میریستیک اسید و پالمیتیک اسید است.
مطالعات محدودی در ارتباط با ارزش غذایی و 
مرتعی سرشاخه های اسکنبیل انجام شده است. 
پژوهش های Dehghani Bidgoli )2018( در 
 C.( ارتباط با بررسی کیفیت علوفه گیاه اسکنبیل
comosum( در سه مرحله فنولوژیکی )رشد 
رویشی، گل دهی و بذردهی( در مراتع بیابانی شمال 
آران و بیدگل نشان داد، گیاه اسکنبیل در مراحل 
گل دهی و رشد رویشی کیفیت بهتری نسبت به 
مرحله بذردهی دارد، اما بر اساس کل شاخص های 
کیفی، مرحله گل دهی باتوجه به افزایش رشد گیاه 
به عنوان بهترین زمان برای چرای این گونه گیاهی 

توصیه می شود.

اهمیتداروییبرخیازگونههای 
جنساسکنبیل

در هند از جوشانده ریشه برخی از گونه های 
التیام  جنس اسکنبیل )صورت غرغره(، برای 
لثه های آسیب دیده استفاده می کنند. افزون براین، 
غنچه های اسکنبیل برای معالجه آفتاب زدگی 
مفید است  نور شدید  از  ناشی  و گرمازدگی 
 Shahidi پژوهشی  در  )میرحیدر، 1380(. 
Bonjar و همکاران )2004( آثار ضدمیکروبی 
221 گیاه نواحی جنوب  شرق کشور را روی 
14 میکروارگانیسم )شامل 11 گونه باکتری و 3 
گونه قارچ( بررسی کردند، درنهایت آنها هیچ گونه 
فعالیت ضدمیکروبی را برای عصاره اسکنبیل گونه 

C. aphyllum گزارش نکردند. 
بررسی های Tahmasebi و همکاران )2018( 
در ارتباط با آثار آنتی اکسیدانی عصاره اسکنبیل 
 C. بافت تخمدان نشان داد، عصاره گونه  بر 
comosum مي تواند ظرفیت آنتي اکسیداني کل 
بافت تخمدان را به طور چشمگیری افزایش دهد، 
همچنین احتمال لقاح آزمایشگاهی را نیز افزایش 
دهد. مبتنی بر این پژوهش، عصاره اندام های 
هوایی گیاه اسکنبیل قادر است به عنوان یک 
ترکیب ضداکسیدانی، برای پیشگیری از ناباروری 

مؤثر باشد.
نتایج Askari Jahromi و همکاران )2014( 
نشان داد، عصاره گیاه C. commosum بر 
پارامترهای مختلف اسپرم نظیر زنده مانی، تحرک 
و مورفولوژی در گروه آزمایشی تحت درمان با 
دوز 30 میلی گرم در کیلوگرم مؤثر بوده و سبب 

بهبود این پارامترها شده است.
پژوهش های Barati و همکاران )2018( در 
C. co�  ارتباط با آثار ضدآپوپتوزی عصاره
mosum بر سلول های بنیادی اسپرماتوگونیال 
)در شرایط آزمایشگاهی( نشان داد، عصاره 
این گونه به واسطه خاصیت آنتی اکسیدانی، قادر 
 P53 و Bax است خاصیت آپوپتوزی، بیان ژن
را کاهش و باعث افزایش توانایی و بیان ژن 

Bcl-2  شود. 

 C. comosum چوب سرشاخه و تنه گونه
در عربستان منبع مناسبی برای سوخت به شمار 
می رود )Chaudhary, 1999(. در تحقیقی، 
 C. گیاه  عصاره  سمیت سلولی  اثر  بررسی 
comosum روییده در صحرای سینای مصر 

نشان داد، عصاره آبی این گیاه روی حلزون
 Biomphalaria alexandrina، فاقد هر 
گونه تأثیری است )Bakry, 2009(. در بررسی 
C. co�  ارزیابی فعالیت ضدسرطانی عصاره گیاه

mosum  در مصر، بیشترین فعالیت ضدسرطانی 
)به ازای کمترین میزان LC50(، متعلق به عصاره 
 Badria et al.,( اتیل استاتی این گیاه گزارش شد
2007(. تحقیقی که Riadh و همکاران )2011( 
روی عصاره گیاه C. comosum انجام دادند، 
اثر ضدمیکروبی عصاره متانولی، اتانولی و استونی 
 Listeria ivanovii گیاه را روی باکتری باسیل
مثبت ارزیابی کرد. عصاره اندام های ساقه، ریشه 
و برگ گیاه اسکنبیل، با ایجاد قطر هاله عدم رشد 
9 تا 18 میلی متر )در روش دیسک دیفیوژن(، 
مانع رشد این باکتری گرم مثبت شد. افزون براین 
بررسی های تکمیلی نشان داد، عصاره میوه )بذر( 
گیاه یادشده، دارای کمترین فعالیت ضد باکتریایی 
است و عصاره اتانولی و استونی ریشه گیاه، با 
ایجاد قطر هاله عدم رشد 19 میلی متر، بیشترین 

فعالیت ضدباکتریایی را نشان داد. 

معرفیبرخیازگونههایدرختچهای
شاخصبیابانهایگرموخشککشور

 ،)C. Bungei Boiss.( کرمانی  اسکنبیل 
درختچه ای به ارتفاع تا 1/5 متر است و شاخه هایی 
با زاویه تند به درون خمیده و خاکستری رنگ دارد. 
ساقه های سال جاری نازک، بند بند و به  رنگ سبز 
کلمی و واگرا دیده می شوند. ساقه های چوبی و 
مسن به  رنگ خاکستری متمایل به سفید هستند. 
گل ها کوچک، گلبرگ ها به تعداد پنج عدد، به 
 رنگ سفید متمایل به  صورتی که معموالً در محل 
گره های ساقه های سال جاری تشکیل می شوند. 
میوه ها فندقه بال دار، به  طول 12 تا 17 و به  
عرض 11 تا 20 میلی متر است. باله ها در قاعده 
عمیقَا چال دار، سه تا چهارتایی است. باله های 
میوه، غشایی، به نسبت تخت )پهن( و لبه مواج 
 ,Rechinger( نامحسوس و دندانک دار است
این   .)11 )شکل   )1373 مظفریان،  1968؛ 
درختچه انحصاری ایران است و در بیابان های 
ماسه ای استان های یزد، کرمان، اصفهان، سمنان، 
زاهدان و سیستان و بلوچستان حضور دارد )مبین، 
1385(. پراکنش این گونه اسکنبیل در استان 
یزد، شامل بیابان های مهریز، چوپانان و اردکان 
است )مظفریان، 1375(. افزون براین انتشار این 
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بیابان های بین کرمان و بم،  درختچه از 
ابارق، رفسنجان، بلوچستان )ایرانشهر( و 
نیز گزارش شده است )کریمی،  زاهدان 
1375؛ مظفریان، 1383(. این درختچه در 
نواحی ماسه زارهای شمال استان اصفهان و 
به ویژه تپه های شنی کم ارتفاع ریگ بلند آران 

و بیدگل می روید )بتولی، 1396(.
گونه .C. comosum L`Her، درختچه ای با 
ارتفاع حداکثر تا 2 متر است و شاخه های متعدد 
و بسیار منشعب دارد، شاخه های مسن بیشتر 
زیاد و چوبی هستند، رنگ  دارای ضخامت 
پوست شاخه های چوبی مایل به سفید است. 
شاخه چه ها علفی، جوان، بند بند و نازک هستند. 
ساقه های جوان که در اصطالح ساقه های سال 
جاری هم هستند، بند بند، شیار دار و به  رنگ سبز 
کلمی دیده می شوند. گوشواره ها، غالفی درخشان 
دارند. برگ ها کوچک، باریک، درفشی، زود اُفت 
و به طول یک تا پنج میلی متر هستند. دمگل ها 
معموالً از محل گوشواره های غالفی، به صورت 
2 تا 3 تایی ظاهر می شوند. دمگل ها بدون کرک 
و در نیمه  تحتانی بنددار هستند. میوه به قطر 12 
تا 13 میلی متر، دارای ریشک های کمی فشرده 
با محیطی تخم مرغی مشاهده می شوند. فندقه به 
طول 7 تا 8 میلی متر و به عرض کم و بیش 3 
میلی متر، دوکی شکل، کمی پیچیده و دارای 4 رگه 
برجسته است. هر رگه پوشیده از ریشک های 2 
تا 4 ردیفی هستند. ریشک ها 3 تا 5 شاخه ای، 
در قاعده پهن  شده و کم و بیش به هم پیوسته، نرم 
یا کمی شکننده هستند )Rechinger, 1968؛ 
مظفریان، 1383( )شکل 12(. این درختچه در 
بیابان های بین یزد و مهریز، اردکان به چوپانان 
و بین انار و رفسنجان حضور دارد )مظفریان، 
بلوچستان  بیابان های  از  افزون بر این   .)1383
)ایرانشهر، جاسک، چابهار، بین چابهار و تنگ 
سرحه(، زاهدان، هرمزگان )رضوان(، خوزستان، 
یزد )بین انار و رفسنجان(، خراسان )بین موذن آباد 
و آویز، طبس و سبزوار( و اراضی نیمه خشک 
و خشک استان مرکزی و کرج نیز گزارش شده 
است )ثابتی، 1373؛ کریمی، 1375؛ مظفریان، 
1383(. پراکنش جغرافیایی این گونه اسکنبیل در 
مناطق بیابانی استان های سمنان، کرمان، سیستان و 
 Maassoumi,( خراسان هم مشاهده شده است
2011(. همچنین این گونه عالوه بر ایران، در 
کشورهای مصر، عربستان، سوریه، افغانستان و 

شکل 11- سرشاخه حاوی میوه های بال دار گونه C. bungei  در ماسه زارهای ریگ بلند بیابان های آران و 
بیدگل )شمال استان اصفهان( )عکس از: حسین بتولی(

شکل 12- سرشاخه حاوی میوه های تاژک دار گونه C. comosum در ماسه زارهای ریگ بلند بیابان های 
آران و بیدگل )شمال استان اصفهان( )عکس از: حسین بتولی(
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بلوچستان نیز انتشار دارد )Rechinger, 1968؛ 
مظفریان، 1383(.

گونه .C. arborescens Litw، درختچه ای 
است به ارتفاع تا 1/5 تا 3 متر، شاخه ها با پوست 
سفید، شاخه های علفی به حالت دسته ای، میوه با 
ریشک  ها با محیطی تخم مرغی، به قطر 20 تا 22 
میلی متر، فندقه به طول 10 و عرض 5 میلی متر، 
ریشک ها تنک و هشت ردیفی است )مظفریان، 
1383؛ Rechinger, 1968( و در ماسه زارهای 
 ،)Maassoumi, 2011( بیابانی استان سمنان
همچنین شمال استان اصفهان )تپه های ماسه ای 
بیابان های ریگ بلند شمال آران و بیدگل( حضور 
دارد )مظفریان، 1375؛ مظفریان، 1383؛ بتولی، 

1396( )شکل 13(. 
 C. spinosetosum Maassoumi گونه
Batooli &، درختچه ای است به ارتفاع تا یک 
تا 1/30 متر، شاخه ها خاکستری، انشعاب های 
متراکم و درهم، شاخه چه ها علفی و بند بند، این 
گونه اسکنبیل، انحصاری مناطق بیابانی استان 
است  بیدگل(  و  آران  )ماسه زارهای  اصفهان 
Maassoumi & Batooli, 2009; Maas-(

soumi, 2011( )شکل 14(.
 ،C. denticulatum Bunge ex Boiss. گونه
درختچه ای است به ارتفاع تا یک تا 1/5 متر، 
شاخه ها به شدت پیچیده، خاکستری، شاخه چه ها 
زیگراگی، سبز کلمی شونده، میوه به قطر 15 تا 
18 میلی متر، با باله هایی به عرض 6 میلی متر 
غشایی، تخت یا مواج، کمی برجسته با رگه های 
شعاعی، با لبه های درشت نامنظم دندانک دار با 
رأس نوک کند است )مظفریان، 1383(. این گونه 
انحصاری ایران است و در بیابان های ماسه ای 
استان های خراسان، کرمان و یزد حضور دارد 
)ثابتی، 1355؛ مظفریان، 1375؛ مبین، 1358؛ 
مظفریان، 1383(. همچنین، در گستره بیابان های 
استان اصفهان، بلوچستان، خراسان و هرمزگان 
نیز پراکنده است )Maassoumi, 2011(. در 
شمال استان اصفهان )تپه های ماسه ای بیابان های 
ریگ بلند شمال آران و بیدگل( نیز مشاهده می شود 

)بتولی، 1381( )شکل 15(.
 C. caput Medusae( گونه اسکنبیل کاشانی
Schrenk(، درختچه ای است به ارتفاع تا 2 متر، 
پوست شاخه های رسیده خاکستری روشن یا زرد 
مایل به کاهی، میوه واژ تخم مرغی یا بیشتر کروی، 
ریشک ها به قطر 10 تا 25 میلی متر، ریشک ها 

شکل 13- منظری از گونه C. arborescens  روییده در ماسه زارهای ریگ بلند بیابان های آران و بیدگل 
)شمال استان اصفهان( )عکس از: حسین بتولی(

شکل 14- سرشاخه حاوی میوه های تاژک دار گونه C. spinosetosum  در ماسه زارهای ریگ بلند 
بیابان های آران و بیدگل )شمال استان اصفهان( )عکس از: حسین بتولی(

شکل 15- سرشاخه حاوی میوه های بال دار گونه C. denticulatum  در ماسه زارهای ریگ بلند بیابان های 
آران و بیدگل )شمال استان اصفهان( )عکس از: حسین بتولی(



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 56

شکل 16- سرشاخه حاوی میوه های تاژک دار گونه C. caput Medusae  در ماسه زارهای ریگ بلند بیابان های آران و بیدگل )شمال استان اصفهان( )عکس از: 
حسین بتولی(

انبوه و پوشاننده فندقه، فندقه بیضوی، ریشک ها 
هشت ردیفی، تقریبًا جدا یا در قاعده پیوسته، 
استوانه ای، به رنگ زرد تا قرمز خونی مشاهده 
می شوند )مظفریان، 1383(. انتشار جغرافیایی این 
گونه اسکنبیل، در تپه های شنی بیابان های شمال 
آران و بیدگل )ماسه زارهای ریگ بلند( پراکنش 

دارد )مظفریان، 1383( )شکل 16(.
گونه C. eriopodum Bunge، درختچه ای 
است به ارتفاع تا 1/5 متر، انحصاری ایران و تنها 
در بیابان های استان خراسان جنوبی )ماسه زارهای 
همت آباد زیرکوه قائن( مشاهده می شود )شکل 
 .)Amiriabadizadeh et al., 2012( )17
پژوهش های مهدوی و همکاران )1397( نشان 
داد، رویشگاه گونه  C. eriopodum در منطقه 
زیرکوه قائن روی تپه های ماسه بادی، یا در مناطق 
دارای الیه ای از ماسه بادی است. خاک بستر 
رویشگاه این درختچه، بافتی سبک )شنی و تا 
حدودی شنی لومی( دارد. ازنظر عناصر غذایی 

آلی، جزو خاک های  به واسطه کمی مواد  نیز 
فقیر به شمار می رود. عمق ماسه های بادی از 
چند متر تا حدود 50 متر متغیر است. نتایج 
بررسی های حسینی بمرود و همکاران )1393( 
نشان داد، مساحت رویشگاه این گونه در استان 
خراسان جنوبی، حدود 9380 هکتار است که 
درصد پوشش گیاهان پایای رویشگاه، حدود 

42/24درصد است.
 C. alatosetosum Maassoumi & گونه
Kazempour، درختچه ای است به ارتفاع تا 1/5 
متر، انحصاری ایران و تنها در ماسه زارهای استان 
هرمزگان )45 کیلومتری جاده رودان به کهنوج( 

.)Maassoumi, 2011( حضور دارد

جایگاهحفاظتیگونههایاسکنبیل
درایران

انتشار جغرافیایی گونه های مختلف  بررسی 
جنس اسکنبیل در ایران نشان می دهد، گونه هایی 

 C. bungei، C. denticulatum، همچون 
 C. intertextum، C. laristanicum، C.
 leucocladum، C. spinosetosum، C.
 ،  C. stenopterum alatosetosum  و 
به عنوان گونه انحصاری کشور محسوب می شوند 
و الگوی پراکنش جغرافیایی آنها نشان می دهد 
با گسنرش  استان کشور   3 تا  در یک  تنها، 
محدود حضور دارند. براساس شیوه نامه اتحادیه 
 )IUCN, 2017( بین المللی حفاظت از طبیعت
geocat.kew.( و با استفاده از نرم افزار ژئوکت

org(، گونه های یاد شده با استفاده از معیار محدوده 
 ،)EOO=Extentof occurence( حضور گونه
 NT=Near( در طبقه در آستانه خطر تهدید
threatened( قرار گرفتند. بنابراین، با توجه 
مداخالت  به محدودیت گستره رویشگاه ها، 
انسانی و خشک سالی های بی سابقه دهه اخیر، 
بیشتر رویشگاه های طبیعی گونه های انحصاری 
نواحی گرم و خشک بیابانی کشور در معرض 
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خطر تهدید قرار می گیرند )بتولی، 1398(.

نتیجهگیری
بیش از 19 میلیون هکتار از اراضی بیابانی کشور 
تحت سیطره پهنه های ماسه ای فعال قرار دارد، 
حاکمیت فرسایش بادی و جابه جایی خاک، ساالنه 
مشکالت فراوانیرا  به جاده ها، اراضی کشاورزی، 
شهرها و تأسیسات وارد می کند )احمدی، 1387(.
تثبیت ماسه زارها و جلوگیری از حرکت شن های 
روان به روش های مختلف مکانیکی، شیمیایی و 
بیولوژیکی مرسوم است که از میان این روش ها، 
تثبیت بیولوژیکی خاک ها با استفاده از گیاهان 
سازگار دارای آثار پایدارتر و سالم تری ازنظر 
محیط زیستی است و از بیشتر روش ها، اقتصادی تر 

.(Petrov, 1966; 1391 ،است )رفاهی
تاکنون بخش هایی از تپه های شنی فعال و روان 
فرسایش  کنترل  با صرف هزینه های سنگین 
بادی، توسط سازمان های ذی ربط تثبیت شده 

و عرصه های زیادی تحت پوشش جنگل های 
دست کاشت و گیاهان مرتعی قرار گرفته است 
)خلدبرین، 1364(. با توجه به ضرورت تثبیت 
شناسایی  اهمیت  روان،  بیولوژیک شن های 
بیابان از جمله ذخایر  و مطالعه ذخایر حیاتی 
گیاهی آن مشخص می شود. گونه های مختلف 
و  به خشکی  مقاوم  رستنی های  از   اسکنبیل 
خشک سالی های طوالنی محسوب می شوند 
که به عنوان درختچه های سازگار به خاک های 
ماسه ای و اقلیم گرم و خشک بیابان های شنی، 

مورد توجه قرار می گیرند )جعفری، 1387(. 
اسکنبیل از جمله درختچه هایي است که براي 
احیای عرصه هاي ماسه ای و شنزارهای فعال، 
پس از ایجاد بادشکن غیرزنده، یا مالچ پاشي 
شن هاي روان، در قالب عملیات بیولوژیک از آن 
استفاده مي کنند. سرشاخه های نورسته اسکنبیل، 
به عنوان علوفه تازه جهت تعلیف دام های مراتع 

بیابانی استفاده می شود )بتولی، 1381(. 

بررسی های جعفری و همکاران )1392( در 
 C.  ارتباط با واکنش های رشدی گیاه اسکنبیل
comosum نسبت به رسوب ماسه بادی نشان 
داد، تجمع ماسه بادی در اطراف و داخل این 
درختچه بیابانی، موجب تشکیل تپه های پوشیده 
از گیاه )نبکا( می شود. این نوع نبکاها، همانند 
فیلتر عمل می کنند، گونه های کم مقاومت را حذف 
می کنند و فراوانی نسبی گونه های مقاوم و وابسته 
به شن را افزایش می دهند. انباشت ماسه های 
روان در اطراف اندام های هوایی و دفن شدن 
سرشاخه های این گونه ماسه ُرست، فرایند افزایش 
رشد و تولید ریشه های نابه جای بیشتری را روی 
ساقه های مدفون در شن تشدید می کند. به این 
دلیل اسکنبیل به عنوان یکی از گیاهان تثبیت کننده 
ماسه های بادی، می تواند در عملیات احیا و تثبیت 

ماسه های روان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آرانی و همکاران )1391  تحقیقات مصلح 
الف( در ارتباط با سازگاری گونه »اسکنبیل 

شکل 17- منظری از گونه C. eriopodum  روییده در ماسه زارهای همت آباد زیرکوه قائن )استان خراسان( )عکس از: حسینی بمرود(
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کرمانی« )C. bungei( نسبت به شرایط 
خشکی نشان داد، این درختچه بیابانی با 
حفظ پتانسیل منفي تر آب از طریق تجمع 
پرولین )همراه با تجمع قندهاي محلول و 
پتاسیم(، همچنین محتواي نسبي آب باال، 
قادر است نقش مؤثري را در برابر تنش 
خشکي ایفا و خود را بهتر با شرایط محیط 
بیابان سازگار کند. همچنین، رطوبت نسبي باالتر 
آب در این گونه ممکن است به واسطه وجود 
مکانیسم کاهش دهنده تلفات آب از طریق بسته 
شدن روزنه ها در اثر ازدیاد آبسسیک اسید نیز 
باشد. همچنین تنظیم اسمزي ممکن است فقط 
از طریق افزایش امالح یا اسمولیت هاي سازگار 
نباشد، بلکه از طریق کاهش حجم سلول با کم 
کردن االستیسیته دیواره سلولي نیز حاصل شود. 
پژوهش های مصلح آرانی و همکاران )1391 ب( 
در خصوص شاخص های مقاومت به خشکی در 
ُگستره رویشگاه طبیعی گونه اسکنبیل هفت بندی 
)C. polygonoides( نشان داد، این گونه با 
حفظ پتانسیل منفی تر آب از طریق تجمع پرولین 
)همراه با تجمع قند و پتاسیم(، همچنین محتوای 
نسبی آب باالتر، می تواند بهتر خود را با شرایط 

محیطی خشک بیابان سازگار کند. 
مطالعات مصلح آرانی و همکاران )1392( در 
ارتباط با مقاومت به خشکی گونه »اسکنبیل 
طبسي« )C. stenopterum( در استان یزد 
نشان داد، این گونه در شرایط سخت و خشک 
بیابان دارای محتواي نسبي آب باالتری است. 
دلیل باال بودن آن در اسکنبیل طبسي، می تواند به 
پتانسیل منفي تر این گونه مربوط باشد که باعث 
جذب بیشتر آب از طریق ریشه ها شده است. 
افزون براین بخشی از مکانیسم حفظ رطوبت نیز 
متعلق به مکانیسم برگ های فلسی شکل و بسته 

بودن روزنه های برگ است.
در   )1394( همکاران  و  احقاقی  مطالعات 
ارتباط با استقرار چهار گونه جنس اسکنبیل 
 C. stenopterum، C. persicum، C.(
bungei و C. polygonaides( در تپه های 
ماسه ای استان یزد نشان داد، رویشگاه طبیعی این 
گونه ها بیشتر در خاک های سبک لومی- شنی، 
دارای گچ و آهک به نسبت زیاد و با میزان اسیدیته 
کمی قلیایی تا قلیایی متوسط توزیع شده اند. 
اقلیم حاکم بر رویشگاه های این گونه ها، دارای 
بارندگی بسیار کم، اختالف دمایی زیاد در فصول 

تابستان و زمستان و چیرگی فصل خشک بسیار 
طوالنی است.

C. arborescens، C. amoe�گونه هایی نظیر 
C.caput� medu� و num، C. comosum

sae به عنوان درختچه زارهای ماسه دوست بیابانی، 
بیشتر در ُگستره اراضی ماسه ای و خاک های سست 
و ناپایدار و فقیر دامنه های تپه های شنی پراکنش 
دارند. بردباری این درختچه ها در برابر گرما، 
خشکی، کم آبی و فرسایش شدید خاک، بسیار 
باالست و تنها گونه های درختچه ای سازگار به 
ماسه زارهای بیابانی محسوب می شوند که نقش 
بسیار تعیین کننده ای در برابر تثبیت ماسه های روان 
ایفا می کنند. طی چهار دهه اخیر از قلمه کاری 
مستقیم این گونه ها در دامنه تپه های ماسه ای، 
برای کنترل فرسایش بادی استفاده می شود. اگرچه 
تثبیت شیمیایی تپه های ماسه ای فعال و روان توسط 
مالچ های نفتی، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله 
با کنترل ذرات ماسه مورد توجه بوده است، برای 
تثبیت بیولوژیک ُگستره ماسه زارهای فعال و در 
حال حرکت، نهال کاری با بذر، یا قلمه کاری با 
استفاده از گونه های مختلف جنس اسکنبیل، 
راهبردی مؤثر در کنترل فرسایش بادی در عرصه 

بیابان ها به شمار می آید )بتولی، 1381(.
به واسطه بردباری گونه های مختلف درختچه 
اسکنبیل نسبت به شرایط سخت بیابان و به ویژه 
تپه های شنی، از این عنصر درختچه ای شن دوست 
می توان در تثبیت شن هاي روان و جلوگیري از 

تشدید فرسایش بادي، استفاده کرد.
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