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جنس علف شور )سالسوال(، قابلیت ها و ظرفیت ها
)با تأکید بر احیای مراتع تخریب یافته و تأمین علوفه(
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Abstract
The genus Salsola is the largest species of the Salsoloideae with a population of 130 species, widely distributed in 
arid and semi-arid regions of the world. The superiority of this genus over other genera is high seed production and 
high forage yield. Tolerance to severe climatic conditions such as high temperatures and prolonged droughts indicates 
the importance of this species in semiarid and arid environments. Species such as S. rigida, S. laricina, S. imbricata,
S. richteri are used as livestock forage in arid and semi-arid regions. The relatively high forage production of species of 
this genus (150 to 700 kg/ha) with good nutritional value (protein content more than 10%) makes these species impor-
tant for steppe and desert rangelands. In addition, some species of this genus, including S. imbricata and S. richteri have 
medicinal value. Rangelands rehabilitation using Salsola species is possible through seeds and potted seedlings. For 
better propagation, seeds should be used every year for the same year. Here, the important species of Salsola along 
with its applications for the development and extension of these valuable plants for various purposes are presented.
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Salsola, capabilities and potentials
(Emphasis on rehabilitating destroyed rangelands and providing forage)

S. Zarekia1* and M. Abolghasemi2

چکیده
جنـس Salsola )علف شور( بزرگ تـرین جنس در زیـرخانـواده Salsoloideae است که با 130 گونه به طور گسترده در مناطق 
خشک و نیمه خشک جهان پراکنش دارد. این گیاه جزو گیاهان علوفه ای است، از دالیل برتری آن نسبت به سایر جنس ها توانایی 
حفاظت خاک، قدرت باالی تولید بذر و نیز میزان باالی تولید علوفه است. تحمل به شرایط آب و هوایی گرم و خشک بیانگر 
 S. rigida, S. laricina, S. imbricata, اهمیت آن برای احیای مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک است. به عنوان مثال گونه های
S. richteri  از منابع تأمین علوفه دام در مناطق خشک و نیمه خشک ایران هستند. تولید علوفه به نسبت زیاد گونه های این جنس 
)150 تا 700 کیلوگرم در هکتار( و خوش خوراکی تعداد قابل توجهی از گونه های جنس یاد شده همراه با ارزش غذایی مناسب 
)پروتئین بیش از 10 درصد(، این گونه ها را در زمره گونه های با اهمیت برای مراتع استپی و بیابانی قرار می دهد. عالوه بر این 
برخی از گونه های این جنس، از جمله S. imbricata  و S. richteri ارزش دارویی دارند. احیای مراتع با استفاده از گونه های مختلف 
جنس علف شور از طریق بذر و کشت نهال گلدانی امکان پذیر است. بهتر است برای تکثیر، بذر هر سال برای همان سال استفاده 
شود. در نوشتار پیش رو گونه های مهم علف شور، همراه با کاربردهای آن در توسعه و ترویج این گیاهان ارزشمند برای اهداف 

مختلف ارائه شده است. 
واژه های کلیدی: Salsola، اکوسیستم هاي مرتعي، علوفه، شورروي
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  مقدمه
اکوسیستم های مرتعی ایران 

تحت تأثیر دخالت های مخرب 
انسانی از جمله چرای دام بیش از 

ظرفیت مجاز، تغییر کاربری و عوامل 
طبیعی مانند پیامدهای افزایش دما ناشی 

از تغییر اقلیم در سطح گسترده ای تخریب 
شده است. از این رو شناسایی گونه های مناسب 
برای احیاي این گونه مراتع از اهمیت زیادی 
برخوردار است. گونه هاي مرغوب هالوفیت 
این  است.  آنها  از جمله   Salsola از جنس 
جنس یکی از جنس های بزرگ تیره چغندر 
است که بیشتر در مناطق شور و بیابانی ایران 
می روید. گونه های آن یک ساله و چندساله، 
علفی و بوته ای و گاهی درختچه ای هستند و 
معمواًل در فصل پاییز زیبایی خاصی به مناطق 
بیابانی می دهند )مظفریان، 1385(. رویشگاه 
پست  اراضی  مختلف علف شور،  گونه های 
مسطح تا کوه های پوشیده از خاک های شنی 
در مناطق خشک است. ویژگی هایی همچون 

وجود سیستم ریشه ای عمیق، فشار اسمزی باال، کارایی باال 
در استفاده آب و شکل های زیستی مختلف، این گونه را 
به عنوان یک گیاه مهم علوفه ای در زمین های خشک 
در  برای کاشت  گیاه  این  معرفی می کند، همچنین 
زمین های شور، جایی که محصوالت دیگر تولید 
خوبی ندارند، یا در نواحی که آبیاری فقط با آب 
شور امکان دارد، مناسب است. )بخشی خانیکی 
و محمدی، 1391(. وجود صفاتی از قبیل پایین 
بودن نیاز آبی )یک دوم تا یک سوم گراس ها(، 
تعرق کم )350 تا 800 میلی گرم در ساعت(، قدرت 
زیاد نفوذ ریشه، دیرزیستی، مقاومت به چرا، مقدار 
تولید علوفه زیاد، خوش خوراکی و کیفیت باال )تا 
55 درصد پروتئین قابل هضم(، تولید فراوان بذر، 
 Salsola richteri گستردگی مناطق پراکنش
 Salsola در تپه های ماسه ای، قابلیت رویش
nitraria وSalsola paulsenii در مناطق 
شور، Salsola dendroides در مناطق گچی، 
در مناطق کوهستانی،  Salsola montana
 Fowler et al.,( در مراتع استپی Salsola rigida 
1992؛ ساالر و همکاران، 1382( بیانگر اهمیت و 
کارایی گونه های یاد شده در شرایط مختلف است.

 گونه های جنس علف شور در ایران 
)مظفریان، 1385؛ اسدی، 1380(

S.abarghuensis,S.aperta,S.arbuscula,
S.arbusculiformis,S.aucheri,S. brachiata,
S. canescens,S.chorassanica,
S.crassa subsp. longipistillata, 
S. crassa subsp. Turcomanica,
S.cyclophylla, S. dendroides,
S. drummondii,S.ericoides, 
S.gemmascens,S. gossypina,
S. griffithii,S. iijinii,S. imbricata,
S. incanescens,S. inermis,S. jordanicola, 
S. kali subsp. Iberica, 
S. kali subsp. tragus ,
S.kerneri, S. lachnantha,
S.lanata,S.laricina, S.montana,
S.nitraria,S.orientalis, S.paulsenii,
S. persica,S.praecox, S.richteri,
S. sclerantha,S.soda,S. tamamschjanae, 
S. tomentosa,S. turcomanica,

S. vermiculata,S. verrucosa, .S. yazdiana 

در جدول 1 به ویژگی های برخی ازگونه های 
مهم علف شور ازنظر تولید علوفه و حفاظت خاک 

در ایران، اشاره شده است.

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 80

پراکنش در ایرانطول عمرفرم رویشینام فارسینام گونه

S. abarghuensis Assadiمرکز )انحصاری ایران(چندسالهدرختچه ایشور جنوبی

S. yazdiana Assadiمرکز و جنوب شرق )انحصاری ایران( چندسالهدرختچه ایرندوک

S. arbuscula Pall.شمال، مرکز، شمال شرق، شرق و جنوب شرقچندسالهبوته ایجفنه، زالکچه، شور درختچه ای

S. arbusculiformis Drob.شمال، مرکز و شمال شرقچندسالهبوته ایزالکچه، شور شبه درختچه ای

S. imbricata Forssk.جنوبچندسالهبوته ایشور جنوبی

 S. kerneri (Wol.) Botsch.شمال و مرکزچندسالهبوته ایآنک، کندز

S. richteri (Moq.) Karel ex 
Litw.

مرکز، شمال شرق و شرقچندسالهدرختچه اییکه تیشه، زق

S. rigida Pall. شمال، شمال غرب، مرکز، شمال شرق و شرقچندسالهبوته ایخریت

S. laricina Pall.شمال، شمال غرب، غرب و مرکزچندسالهبوته ایشوران

S. tomentosa (Moq.) Spachشمال، شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق، شرق، چندسالهبوته ایبوه شور، شور نمدی
جنوب و جنوب شرق

 S. lachnantha (Botsch.)
Botsch

غرب، جنوب و جنوب شرقچندسالهبوته ای

S. dendroides Pall.شمال، شمال غرب، مرکز و شمال شرقچندسالهبوته ایشور گچ دوست، بّّرف، قراقان

جدول1- ویژگی های زیستی و پراکنش جغرافیایی برخی از گونه های مهم علف شور در ایران )اسدی، 1380؛ مظفریان، 1385(
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رویشگاه گونه S. laricina در استان مرکزی )خشکه رود( )عکس از: زارع کیا(گونه S. laricina در مراتع خشکه رود استان مرکزی )عکس از: زارع کیا(

گونه S. imbricata در منطقه طبس استان خراسان جنوبی )عکس از: ابوالقاسمی( گونه S. kerneri در منطقه ندوشن استان یزد )عکس از: زارع کیا(

گونه S. yazdiana در منطقه رباطات استان یزد )عکس از: ابوالقاسمی(گونه S. abarghuensis درمنطقه ابرکوه استان یزد )عکس از: زارع کیا(

ادامه جدول 1- ویژگی های زیستی و پراکنش جغرافیایی برخی از گونه های مهم علف شور در ایران )اسدی، 1380؛ مظفریان، 1385(

پراکنش در ایرانطول عمرفرم رویشینام فارسینام گونه

S. kali L.شمال، شمال غرب، مرکز و شمال شرقیک سالهعلفیزارق

S. crassa M. B.شمال، شمال غرب، مرکز و شمال شرقیک سالهعلفیشور الوان، قوش گز

S. drummondii Ulbrichجنوب و جنوب شرقچندسالهدرختچه ایشور چوبی، شور پنجابی

S. incanescens C. A. Mey.شمال، شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق، شرق و یک سالهعلفیچشموک، شور خاکستری
جنوب

S. jordanicola Eigمرکز و جنوبیک سالهعلفیشور اردنی

S. Nitraria Pall.شمال، شمال غرب، مرکز، شمال شرق، شرق، جنوب و یک سالهعلفیشور سودی
جنوب شرق

S. turcomanica Litw.شمال غرب، مرکز، شمال شرق، شرق، جنوب و جنوب یک سالهعلفیشور ترکمانی
شرق

شکل 1-  تصاویری از برخی گونه های علف شور
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گونه S. dendroides در مراتع جنوب استان سمنان )عکس از: افتخاری(گونه S. kali  در مراتع جنوب استان سمنان )عکس از: افتخاری(

گونه S. richteri در تپه های نخ ریگ بمرود استان خراسان )عکس از: گونه S. arbuscula در منطقه حفاظت شده کالمند استان یزد )عکس از: زارع کیا(
حسینی بمرود(

گونه S. lachnantha در مراتع چنگوله استان ایالم )عکس از: محمدپور(گونه S. rigida در منطقه نیر استان یزد )عکس از: زارع(

ادامه شکل 1-  تصاویری از برخی گونه های علف شور
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ساوه )نزدیک به 50 درصد تولید و حدود 230 
تا 280 کیلوگرم علوفه خشک در هکتار( دارد 

)شکل های 2و 3( )زارع کیا، 1394(. 
 در فصل چرا )بهار و تابستان( در مراتع 
نیر استان یزد، گونه S. rigida در مرحله رشد 
رویشی و در سال های با بارندگی نرمال، بهتر از 
گونه های استیپا و درمنه )از گونه های اصلی این 
مراتع( مورد چرا قرار می گیرد )باغستانی میبدی 

و ارزانی، 1382(. 
 S. imbricata و S. yazdianaگونه های
در مناطق بیابانی مرکزی ایران مانند طبس و 
رباطات در تمام مراحل رویشی دارای ارزش 
رجحانی باالیی هستند و در طول سال مورد 

چرای شتر قرار می گیرند. 
ایران  اگرچه در   S. kali گونه یک ساله 
چندان مورد چرای دام قرار نمی گیرد ولی در 
زمره گونه هایی است که در مناطق خشک جهان 
برای تأمین علوفه در شرایط سخت استفاده 

 .(Toderich, 2008) می شود
و   S. crassa یک سـاله  گونه هـای 
S. turcomanica نیز انتشار بسیار گسترده ای 
در شمال غربی، شمال و شمال شرقی، همچنین 
بخش مرکزی کشور دارند و در مراتع قشالقی 

 برخی از کاربردهای گونه های جنس 
علف شور

1-گونه های جنس علف شور، مناسب 
برای تأمین علوفه دام در مراتع 

در مراتع بیشتر قشالقی، علف شور با ارزش 
غذایی مناسب )جدول 2( سهم قابل توجهی در 
تأمین علوفه دام سبک دارد )جدول 3(. این 
گیاهان منبع مهم علوفه دام عشایر به عنوان جیره 
روزانه محسوب می شوند. در چرخه روزانه 
تعلیف دام از مراتع استان سمنان، بخشی از زمان 
چرا، در اواخر چرخه چرا و قبل از رفتن دام به 
محل استراحت، تعلیف از مراتع دارای گیاهان 
شور انجام می شود. با تعلیف گیاهان شور، دام 
به شدت تشنه می شود و بدون توجه به علوفه 
مسیر به سوی آبشخور می شتابد. این قسمت 
از چرخه چرا، عالوه بر بهداشت تغذیه دام، در 
سهولت هدایت دام توسط چوپان نیز مؤثر است 
)رنجبر، 1381(. گونه Salsola laricina از 
خوش خوراک ترین )به طور متوسط حدود 92 
درصد مورد چرا قرار می گیرد( و پرتولیدترین 
گونه )230 تا 280 کیلوگرم علوفه خشک در 
هکتار(، بیشترین سهم را در تولید مراتع استپي 

علوفه قابل توجهی را تولید می کند. در بعضی 
کاه مخلوط و  با  را درو،  مناطق، علوفه آن 
می کنند  استفاده  زمستانه  خوراک  به عنوان 

)عصری، 1391(.
2- کاربردهای دارویی گونه های جنس 

علف شور
ترکیبات  برگ های جنس علف شور حاوی 
است.  کالری  کم  ترکیب  با  آنتی اکسیدانی 
کنترل  در  معمواًل  لوئید  آلکا عصاره های 
مفید  یمر  ا لز آ ری  بیما و  بت  یا د قی،  چا
دارای  این جنس  گیاهان  از  برخی  هستند. 
ز  ا بسیاری  هستند.  نیز  درمانی  خواص 
ضد باکتری،  به عنوان  سنتی  به صورت  آنها 
ضد انگل  و  خون  فشار  ضد  ضد سرطان، 
.(Hanif et al., 2018) استفاده می شوند 
3- نقش گونه های جنس علف شور در 
حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش 

بادی و آبی
مناطق کویری و بیابانی مستعد فرسایش هستند. 
وزش باد شدید در بیابان ها باعث تخریب خاک 
رفتن حاصلخیزی خاک  بین  از  در نتیجه  و 
از آنجایي که گونه هاي جنس علف  می شوند. 
بوته اي هستند و در  بیشتر چند ساله و  شور 

منبعانرژی متابولیسمی )درصد(قابلیت هضم پذیری )درصد(میزان پروتئین )درصد(نام گونه

Salsola rigida76391389 ،ارزانی

Salsola imbricata2380111389 ،ارزانی

Salsola laricina156791389 ،ارزانی

Salsola tomentosa772101389 ،ارزانی

Salsola dendroides1178111392 ،ارزانی و همکاران

Salsola arbusculiformis1073171392 ،ارزانی و همکاران

Salsola arbuscula65881389 ،ارزانی

Salsola richteri146891389 ،ارزانی

Salsola yazdiana106372019 ،.Zare et al

Salsola lachnantha86491389 ،ارزانی

Salsola kali12/5--1381 ،رنجبر

Salsola vermiculata1895-1394 ،اکبریان و یوسف الهی

جدول2- مقادیر شاخص های کیفیت علوفه گونه  های مختلف علف شور در ایران 
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شکل2- رغبت زیاد دام به تعلیف علف شور در پاییز و زمستان

متوسط بارندگی استاننام گونه
)mm(تولید علوفه نوع خاک

)kg/ha(منبع

Salsola orientalis)زادبر، 1301391لومی سنگ ریزه دار215خراسان )سرخس

Salsola orientalis)سعیدفر و همکاران، 2601385 تا 480سبک تا متوسط250-150اصفهان )موته

Salsola laricina)زارع کیا، 2301394 تا 280سبک تا نسبتًا سنگین190مرکزی  )ساوه

Salsola imbricata)ابوالقاسمی، 1395 750سبک تا متوسط )شور(80-110یزد )خرانق

Salsola yazdiana)ابوالقاسمی، 1395 411سبک تا متوسط )شور و گچی(90-110یزد )خرانق
Salsola rigida)قربانیان، 2191384لومی شنی تا لومی سیلتی120سمنان )بیارجمند

Salsola rigida)240سبک )لومی شنی( تا متوسط130یزد )نیرBaghestani Maybodi et al., 2020

شکل3- چرای شدید گونه Salsola laricina در مراتع ساوه

جدول3- تولید علوفه برخی از گونه های علف شور مراتع ایران

نقاط مختلف عرصه هاي بیاباني گسترش 
دارند، می توانند در ایجاد پوشش طبیعي و 
مناسب گیاهي جهت جلوگیري از ایجاد 
رواناب و فرسایش )بادي و آبي( تأثیر 
بسزایي داشته باشند. گونه هایی همچون
S. abarghuensis ،S. yazdiana
S. arbusculiformis ،S. dendroides
،S.  drummondi  ،S. imbr icata

S. kerneri و S. richteri با ریشه دوانی زیاد 
نسبتًا وسیع نقش مؤثری در حفاظت  و تاج 

خاک دارند )عصری،1391(.
احیای  در   Salsola جنس  گونه های 
می کنند  کمک  تثبیت شن  و  خاک های شور 
افزایش پوشش گیاهی فرایند فرسایش  با  و 
 Akhani et) به حداقل می رسانند  را  خاک 
 Louhaichi قربانیان، 1384(.  al., 2007؛ 
و همکاران )2014( برای احیای مراتع استپی 
نیمه خشک هاما در شمال سوریه با خراش دهی 

 S. vermiculata سطح خاک بذرهای گونه
را به طور مستقیم کشت کردند که باعث ایجاد 
پوشش مناسب شد. خراش دهی خاک بهترین 
تکنیک آماده سازی خاک برای کشت مستقیم 
در مقایسه با فارو و پیتینگ است. گیاهان جنس 
Salsola در بیابان های پاکستان به وفور یافت 
می شوند و به عنوان بادشکن خطر فرسایش باد 
.(Hanif et al., 2018) را کاهش می دهند

4- نقش گونه های جنس علف شور در 
طراحی منظر جاده های مناطق خشک

در مناطق خشک و بیابانی، می توان از گونه های 
اطراف  منظرسازی  در  شور  علف  زیبای 
سبز  فضای  همچنین  بزرگراه ها،  و  جاده ها 
شهری و پارک ها بهره برد، گل های رنگارنگ 
زیبایی  گیاهی چشم اندازهای  گونه های  این 
را به وجود می آورد )شکل4(، همچنین پس 
تخریبی  اثرات  از  قادرند  رشد  و  کاشت  از 

بادها، طوفان ها و بوران ها در مسیر جاده ها و 
بزرگراه ها جلوگیری کنند.

تکثیر گونه های   چگونگی کشت و 
جنس علف شور

گیاه علف شور در صورت مناسب بودن شرایط 
محیطي و چرای متعادل زادآوري خود به خود 
و فوق العاده اي از خود نشان مي دهد. احیای 
پوشش گیاهی مراتع تخریب یافته با استفاده از 
گونه های مختلف جنس علف شور از طریق بذر 
و کشت نهال گلدانی )شکل5( امکان پذیر است. 
برداشت بذرهای این جنس در زمان مناسب 
تأثیر اساسی در تکثیر گونه های این جنس با 
افزایش فاصله زمان  با  بذر دارد.  از  استفاده 
بذرگیری با زمان کاشت قوه نامیه بذر کاهش 
برای  بذر هر سال  بهتر،  برای تکثیر  می یابد. 

همان سال استفاده می شود. 
نتایج آزمایش های جوانه زنی در مورد گونه 
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منبعموارد دارویینام گونه

Salsola richteriزرگري )1369( سالسولین استخراج شده برای پایین آوردن فشار خون
 Pakanaev et al., 1980

Salsola kaliزرگري )1369( ملین، ضد اسکوربوت، مدر و درمان سرفه
 Nath and Khatri, 2010

Salsola imbricataدرمان افتادگی شکم، یبوست و سوء هاضمه Ahmed et al., 2014

S. laricina  نشان داد بذرهای جمع آوري 
شده در همان سال 100 درصد جوانه زني دارند 
درحالي که این مقدار براي بذرهای جمع آوري 
شده در سال دوم و سوم به ترتیب 93 و صفر 
درصد بوده است )زارع کیا و خادمی، 1395(. 
میزان  زمان  گذر  داد  نشان  نتایج  همچنین 
جوانه زني بذرهای این گیاه را کاهش می دهد 
و بذرهای قوه نامیه خود را بیش از دو سال 
حفظ نمی کنند. سعیدفر و همکاران )1385( 
 S. orientalis گونه  بذرهای  کردند  ثابت 
باید در همان ساِل جمع آوری، کشت شوند. 
عمق مناسب کاشت برای بذر حدود 1/5 تا 
از کاشت  قبل  بذرها  اگر  2 سانتي متر است. 
به مدت حداقل 24 ساعت در آب شیرین و 
روان قرار گیرند، امالح و شوری موجود در 
باله ها و پوشش اطراف بذر شسته شده و باعث 
افزایش جوانه زنی بذرها می شود، زمان مناسب 
کاشت بذر در گلدان اسفند ماه و زمان مناسب 
انتقال نهال ها به عرصه آبان ماه است )شکل6(.

 نتیجه گیری
قدرت  با  شور  علف  مختلف  نه های  گو
نسبتًا مناسب  ریشه دواني زیاد و تاج پوشش 
نقش مؤثري در حفاظت خاک و مقاومت زیادي 
به خشکي و شوري خاک دارند. علف شور 
در هنگام رشد رویشي و در حضور گونه های 
خوش خوراک دیگر مرتعی کمتر مورد توجه 
دام قرار مي گیرد؛ اما از اواخر تابستان تا اواخر 
به عنوان یک  بذردهي،  از  به ویژه پس  پاییز، 
منبع غذایي مورد چراي بز، گوسفند و شتر با 
ارزش رجحاني باال است. با این حال این جنس 
در مناطق بیابانی در طول سال مورد چرای 
شتر قرار می گیرد. از مشخصات این گیاهان 
تولید علوفه زیاد است که می تواند بخشی از 
نیاز علوفه ای دام های مختلف را تأمین کند. 
کشت و استقرار گونه های مختلف این جنس 
عالوه بر احیا و اصالح مراتع مناطق خشک و 
شور می تواند برای ایجاد چراگاه های مصنوعی 

مورد توجه قرار گیرد.
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