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Abstract

Deserts have been estimated to cover an area of 20-60 present of Iranian territory. In deserts a few number of 
plants have potential to live in. In these areas salty soil habitats, sand dunes and sterile soils including gypsy 
soils and marls still have less potential for plant growing and only a few number of plant species tolerate to 
grow on them. Many species of Chenopodiaceae family (sometimes has been included in Amaranthaceae 
) naturally grow in these habitats. Chenopodiaceae includes ca. 100 genera and 1600 species in the world. 
In Iran, it includes 40 genera and 184 species and subspecific taxa, of which 16 taxa are endemics to Iran. 
Chenopodiaceae members are distributed in different phytogeographical areas of Iran as follows: 65.2 persent 
in Irano-Turanian, 7.6 persent in Saharo-Sindian, 2.2 persent in Euro-Siberian. The rests are either bi- or tri-
regionals. As a whole, 96 persent of Chenopodiaceae members of Iran are either true Irano-Turanian or common 
with other known phytogeographicals of Iran. Halocnemum strobilaceum occurs nearly in all salty habitats of Iran 
and is possibly the most tolerant species of Iran to salty wet soils. In closed salty wet places or slaty lakes, its 
distribution extends closest to the centre of salt bearing habitats. The number of 43 species of Chenopodiaceae 
family grow in salty soils of Iran are listed in this paper. Haloxylon ammodendron is possibly one of the most 
tolerant species to dry habitats on sand dunes. Eighteen species grow on sand dunes and 16 species grow 
on sterile soils including gypsy soils sand marls are listed here. Among the Iranian natural plants, Bienertia 
cycloptera from Hamoon Jazmurian is the species that bear highest amount of water in its organs. Beet and 
Suger Beet (Beta vulgaris), Spinach (Spinacia oleracea) and Summer Cypress (Kochia scoparia) are directly or 
indirectly used by human. Many species of Chenopodiaceae, at least in dry condition are feeded by livestocks.  

Keywords: Tolerant Plant, Halophytes, dunes, Desert, Hezar Darre.

Chenopodiaceae family in Iran, the plans tolerant to harshy and unfavourable habitats
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چکیده
براساسبرآوردهايمختلف،سطحيمعادل20تا60درصدمساحتکشوررامناطقبیابانياشغالکردهاست.درشرايط
بیابانيتعدادمحدوديازگیاهانتوانزيستدارند.دراينمناطق،اراضيشور،تپههايشنيوخاکهايفقیرگچييا
مارني)بدلندها(قرارگرفتهاندکهشرايطبسیارحادتريدارندوتعدادبسیارمعدوديازگیاهانتوانايیرشدراروي
 Amaranthaceaeکهگاهيدرتیرهديگريبهنام()Chenopodiaceae(آنهادارند.تعداديازگیاهانتیرهاسفناجیان
ادغامشدهاند(،توانزيسترادرايننوعازرويشگاههادارند.گیاهاناينتیرهدردنیاحدود100جنسو1600گونه
دارند،درايرانتعدادجنسهايآنبه40وتعدادگونههاوواحدهايتحتگونهآنبه184ميرسد.تعداد65/2درصد
آرايههاياينتیرهدرناحیهايرانيتوراني،7/6درصددرناحیهصحراييسندي،2/2درصددرناحیهاروپاييسیبريايي،
13/6درصدمشترکايرانيتوراني-صحراييسندي،4/3درصدمشترکايرانيتوراني-اروپاييسیبرياييو7/1
درصددرهر3ناحیهشناختهشدهدرايرانانتشاردارند.درمجموع96درصدآرايههايتیرهانحصاريايرانيتوراني،
مشترکبايکيازنواحيديگررويشيايرانهستند.تعداد16آرايهاينتیرهجزوعناصرانحصاري)endemic(ايران
هستند.گونهسگلیسه)Halocnemum  strobilaceum(جزوگونههايياستکهدرشورهزارهايبیشترمناطقکشور
ديدهميشودوبیشتريننزديکيرابامرکزشوريپیداميکند.فهرست43گونهاراضيشورذکرميشود.تاغيکياز
مقاومترينگونههايگیاهيايرانبهشرايطخشکتپههايشنياست.تعداد18گونهمربوطبهتپههايشنيو16گونه
مربوطبهخاکهايفقیرگچيمارنيذکرميشود.احتمااًلگونهBienertia cyclopteraدرهامونجازموريانيکياز
)Kochia scoparia(وجارو)Spinacia oleracea(اسفناج،)Beta vulgaris(آبدارترينگیاهانايراناست.چغندر

کهبهطورمستقیممصرفمیشوند،متعلقبهتیرهChenopodiaceaeهستند.
واژههایکلیدی: گیاه مقاوم، شورزی، تپه های شنی، بیابان، هزاردره. 
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تيره اسفناجيان )Chenopodiaceae( در ايران، مقاوم در 
زيستگاه هاي سخت و شکننده
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فلورا ایرانیکا )Rechinger, 1997( چاپ 
شد. مطالب آماده شده با این فلور تطبیق و 
تیره ایران  فلور  که  این  تا  به روزرساني شد 

Chenopodiaceae  در سال 1380 )اسدي، 
1380( منتشر شد. سیستم نام گذاري گیاهان 
در این مقاله از همین فلور تبعیت کرده است.

نتايجوبحث
شرحتیرهها

ي  به صورت ها ن  جیا سفنا ا ه  تیر ن  ها گیا
درختچه اي،  چندساله،  دوساله،  یک ساله، 
اغلب  مي شوند،  دیده  درختي  به ندرت  یا 
ب آ ر  د ي  پا ت  ر به ند و  ي  خشکي ز

ساقه  هستند.   )Salicornia europaea(
است.  تیره گوشتي  این  گونه هاي  برخي  در 
برگ ها متناوب یا متقابل و گاهي به صورت 
تحلیل  نیز  گاهي  مي شوند،  دیده  گوشتي 
 رفته و به صورت فلس هاي کوچکي هستند. 
ندارد. گل ها  تیره وجود  این  در  گوشوارک 
اغلب دوجنسي نرماده، یا گاهي تک جنسي و 
یک پایه یا دوپایه هستند. گلپوش 5 قطعه اي، 
نیز  گاهي  است،  گلبرگ  بدون  و  یک ردیفه 
گلپوش وجود ندارد و در این حالت مادگي 
و سپس میوه در بین دو برگه قرار مي گیرد. 
در سطح پشتي قطعات گلپوش گاهي بال شبیه 
فلس ماهي به صورت عمود در جهت طولي  
قرار دارد که نقش مؤثري در انتشار دانه دارد. 
پرچم ها معمواًل 5 تایي و روبه روي قطعات 

جمع آوري گیاهان تیره Chenopodiacea، سفر کوتاهي 
غرب  جنوب  مردآباد،  در  شور  رودخانه  حاشیه  به 
به  مسافرت  این  بود.   1353 سال  پاییز  در  کرج، 
همراهي پرفسور پر وندلبو )مشاور ارشد مؤسسه 
گیاه شناسی ایران( و تعدادي از همکاران هرباریوم 
سفرهای  نیز  بعد  سال هاي  در  گرفت.  انجام 
زیادی به مناطق مختلف کشور انجام شد که 
تقریبًا همه مناطق انتشار گونه هاي این تیره 
فلورا  هنوز  موقع  آن  در  برمي گیرد.  در  را 
ایرانیکا )Rechinger, 1997( منتشر نشده 
بود، بنابراین شناسایي نمونه ها با استفاده  از 
فلورها و منابع منتشر شده در منطقه شامل 
 Salsolaceae (Moquin-Tandon, تیره
 Bunge , ( ناباسیس ها  آ مرور   ،)1849
 ،)Boissier, 1879( شرق  فلور   ،)1862
ترکیه  فلور   ،)Iljin, 1936( شوروي  فلور 
)Davis, 1967( و منابع جدید متعدد دیگر 
هرباریوم هاي  در  مي شد. شناسایي ها  انجام 
مختلف ایران و برخي از هرباریوم هاي خارج 
لنینگراد،  هرباریوم هاي  از جمله  کشور  از 
برخی  در  و  تکمیل  آلمان  و  کیو  ادینبورا، 
معتبر،  یا  تیپ،  نمونه هاي  مقایسه  با  موارد 
شناسایي  و تأیید شد. در سال 1367 طرح 
تدوین یا معتبر شناسایی شده فلور ایران در 
به  مراتع کشور  مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
تصویب رسید )اسدي، 1367( و از آن پس 
بود که مطالعات هدفمندتر و جدي تری برای 
تدوین فلور این تیره براي ایران، دنبال شد. 
قسمت هاي زیادي از فلور آماده شده بود که 

مقدمه
کشور  از  وسیعي  سطح 

د  حدو مساحت  با  ن  ا یر ا
ا  ر کیلومتر مربع   1648000

مناطق بیاباني اشغال مي کند، یعني 
هر  زیست  براي  شرایط  که  جایي 

مساحت  نیست.  آسان  گیاهي  نوع 
مختلف  تعاریف  بر اساس  ایران  بیابان هاي 

زده  تخمین  متفاوت  مختلف،  و روش هاي 
اجرایي کشور مساحت  است. دستگاه  شده 
 320000 حدود  را  ن  یرا ا بان هاي  بیا
مساحت  تحقیقاتي،  دستگاه  و  کیلومتر مربع 
آن را بر اساس معیارهاي متفاوت و بر اساس 
تلفیق معیارها که یکي از عوامل مورد پژوهش 
را در بر مي گیرد 985798 کیلومتر مربع برآورد 
کرده است )خسروشاهي و همکاران، 1396(. 
بنابراین حدود 20 تا 60 درصد کشور جزو 
مناطق بیاباني در نظر گرفته شده است که از 
تپه هاي شني  بیاباني شوره زارها،  این مناطق 
و اراضي فقیر گچي و مارني )بدلندها(، سطح 
قابل توجهي حدود 200000 کیلومتر مربع را 
از  بیاباني معدودي  دربرمی گیرند. در شرایط 
گیاهان توان زیست دارند، بنابر این آن دسته از 
گیاهاني که مي توانند در این شرایط به حیات 
خود ادامه دهند، از اهمیت خاصي برخوردارند. 
گیاهان تیره اسفناجیان از آن دسته از گیاهاني 
بیاباني را  از مناطق  هستند که سطح وسیعي 
اشغال مي کنند، این گیاهان که به تیره چغندر نیز 
نامیده شده اند، گاهي در تیره بزرگ تري با نام 
تاج خروس )Amaranthaceae( ادغام شده اند، 
البته در این مورد هنوز ابهام هاي زیادي وجود 
دارد. در این نوشته تیره اسفناجیان به عنوان تیره 
مستقلي در نظر گرفته مي شود. تعداد جنس هاي 
این تیره در دنیا به حدود 100 و تعداد گونه هاي 
آن به حدود 1600  مي رسد که در همه قاره ها 
منتشر شده اند. اهداف این مقاله معرفي گیاهان 
تیره اسفناجیان در ایران، تعیین مناطق انتشار 
کلي آنها و معرفي برخي از گونه هاي آنها به عنوان 
ذخایر ژنتیکي است که مي توان از آنها در شرایط 
سخت و بیاباني به عنوان تنها گزینه یا یکي از 

گزینه هاي معدود استفاده کرد.

موادوروشها
از اولین سفرهای نویسنده با هدف مطالعه و 
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.)Salsola tomentosa( و حلزونی در سمت چپ )Atriplex aucheri( شکل 1- جنین نعل اسبی در سمت راست
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گلپوش اند، گاهي در بین پرچم ها، پرچم هاي 
عقیم دیده مي شود؛ بساک ها با دو لوب پیوسته، 
یا به صورت کامل، یا ناقص جدا از همدیگر؛ 
شکل هاي  به  زایده  با  گاهي  بساک  انتهاي 
یا  پایک  بدون  بادکنکي  سرنیزه اي،  مختلف 
بادکنکي پایک دار است که نقش مؤثري در 
انتشار دانه هاي گرده دارند. تخمدان 2 تا 6 
فوقاني  برچه اي، تک حجره اي، تک تخمکي، 
یا گوشتي؛  نیم تحتاني است. میوه خشک  یا 
دانه افقي یا عمودي، با یا بدون آلبومن است؛ 

جنین نعل اسبي یا حلزوني است.

برخيويژگيهايمتمايزکنندهجداکننده
آرايهها
جنین

دو شکل کلي جنین در گیاهان این تیره دیده 
حالت  این  در  حلزوني،  جنین   )1 مي شود. 
مي گیرد  خود  به  را  حلزون  شکل  جنین 
لپه ها به صورت  به طوري که ریشه چه به دور 
آلبومن  حالت  این  در  و  مي پیچد  مارپیچي 
وجود ندارد. این دسته از گیاهان به زیر تیره 
جنین   )2 دارند.  تعلق   Spiroloboideae
دایره  جنین شکل  حالت  این  در  نعل اسبي، 
و  دارد  را  اسب  نعل  شبیه  ناقص  یا  کامل 
آلبومن موجود است. این دسته از گیاهان به 
زیرتیره Chenopodioideae تعلق دارند.

بساک
بساک در گیاهان تیره اسفناجیان گاهي فاقد 
زائده و گاهي داراي زائده انتهایي به شکل هاي 
سرنیزه اي یا بادکنکي پایک دار یا بدون پایک 

است.

گلپوش
ندارد،  به ندرت گلپوش وجود  تیره  این  در 
برگه  با دو  اندام هاي جنسي  این حالت  در 
گلپوش  اغلب  لیکن  مي شوند،  گرفته  بر  در 
گلپوش  قطعات  است.  موجود  قطعه اي   5
گاهي در سطح پشتي مزین به باله اي شبیه 
مختلف  رنگ هاي  به  بیشتر  که  است  فلس 

مي شود. دیده 

تیره گیاهان طبقهبندي 
د  تعدا و  طبقه بندي  ترتیب   1 جدول  در 
ر  د جنس  هر  ز  ا ه  شد منتشر ی  نه ها گو

.)Halimocnemis rarifolium( شکل 2- بساک با زائده انتهایی بادکنکی

.)Girgensohnia imbricata( شکل 3- گلپوش با زائده فلس مانند در سطح پشتی
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ین  ا بر اساس   . مي شود ئه  را ا ن،  یرا ا
Chenopodia- تیره گیاهان   جدول 
 9 ،)Subfamily( دو زیرتیره ceae در 
 )Genus( )Tribus(، 40 جنس   قبیله 
یا واحدهاي   )Species( و 184 گونه 
  )subspecies or variety( فروگونه اي

جاي مي گیرند.

انتشارگیاهاناينتیرهدرمناطق
مختلف رويشي

در جدول 2 انتشار گونه هاي تیره در نواحي 
رویشي مختلف نمایش داده مي شود. بر اساس 
این جدول 120 گونه در ناحیه ایراني توراني، 14 
گونه در ناحیه صحرایي سندي، 4 گونه در ناحیه 
اروپایي سیبریایي، 33 گونه دو ناحیه اي و 13 

گونه سه ناحیه اي هستند. بیشتر گونه ها در ناحیه 
ایراني توراني قرار گرفته اند، یا مشترک بین ناحیه 
ایراني توراني و یک یا دو ناحیه دیگر هستند. 

تیره گیاهان مختلف رويشگاههاي
Chnopodiaceae

بر اساس جدول 2 درصد باالیي از گونه هاي 

جدول 1- زیرتیره ها، قبیله ها و جنس هاي تیره Chenopodiaceae به همراه تعداد گونه هاي هر جنس
Subfamily CHENOPODIOIDEAE 19. Halostachys 1

Tribus Hablitzieae 20. Arthrocnemum 1

1. Hablitzia 1 21. Salicornia 1

Tribus Beteae 22. Microspermum 1

2. Beta 4 Subfamily SPIROLOBOIDEAE
Tribus Chenopodieae Tribus Suaedeae
3. Chenopodium 17 23. Suaeda 13

Tribus Atriplicieae 24.Bienertia 1

4. Spinacia 2 Tribus Salsoleae
5. Atriplex 13 25. Salsola 41

6. Krasheninnikovia 3 26. Halothamnus 10

7. Ceratocarpus 1 27. Noaea 5

Tribus Camphorosmeae 28. Horaninowia 2

8. Camphorosma 2 29. Halanthium 2

9. Panderia 2 30. Halimocnemis 4

10. Bassia 3 31. Physogeton 3

11. Londsia 1 32. Gamanthus 2

12. Kochia 3 33. Petrosimonia 2

Tribus Corispermae 34. Halocharis 3

13. Corispermum 3 35. Piptoptera 1

14. Agriophyllum 3 36. Cornulaca 3

15. Anthochlamys 3 37. Seidlitzia 4

Tribus Salicornieae 38. Girgensohnia 2

16. Kalidium 2 39. Anabasis 11

17. halopeplis 2 40. Haloxylon 2

18. Halocnemum 1 41. Hammada 3

جدول 2- تعلق گونه هاي تیره Chenopodiaceae در نواحي مختلف
نام ناحیه رویشيتعداد گونهدرصد

اروپایي سیبریایي2/24

ایراني توراني65/2120

صحرایي سندي7/614

ایراني توراني- صحرایي سندي13/625

ایراني توراني-  اروپایي سیبریایي4/38

ایراني توراني- صحرایي سندي و اروپایي سیبریایي7/113

جمع100184
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گیاهي این تیره در مناطقي انتشار دارند که مناطق 
بیاباني نیز در همین مناطق قرار دارند. سطح 
وسیعي از مناطق بیاباني را شوره زارها، تپه هاي 
شني و اراضي فقیر گچي و مارني )بدلندها( اشغال 
مي کنند، گیاهان بسیار محدودي در این مناطق 
توانایی ادامه حیات دارند که عمده این گیاهان 
به تیره Chenopodiaceae هستند،  متعلق 
در ادامه فهرستي از برخي گیاهان شوره زارها، 
تپه هاي شني و بدلندها )هزاردره( ارائه می شود.

گیاهان این تیره از ارتفاع هم سطح دریا تا ارتفاع 
 Camphorosma حدود 3000 متر )گونه هاي
 monspeliaca subsp. monspeliaca
 Krascheninikovia ceratoides var. و 

ceratoides( انتشار دارند. 

شورهزارها
Anabasis salsa, Arthrocnemum 
macrostachyum, Atriplex tatarica, 
Atriplex verrucifera, Bienertia cy�

cloptera, Camphorosma lessingii, 
Halimocnemis mollisima, Halimoc�
nemis pilifera, Halocharis hispida, 
Halocharis sulphurea, Halocharis 
violacea, Halocnemum strobilaceum, 
Halopeplis perfoliata, Halopeplis 
pygmaea, Halostachys bellangeriana, 
Microcnemum coralloides, Petrosim�
onia brachiata, Petrosimonia glauca, 
Physogeton occultus, Salicornia 
europaea, Salsola brachiata, Salsola 
dendroides, Salsola kali, Salsola 
lachnantha, Salsola lanata, Salsola 
soda, Salsola turcomanica, Salsola 
yazdiana, Seidlitzia cinerea, Seidlitzia 
stocksii, Seidlizia rosmarinus, Seilitzia 
florida, Suaeda acuminata, Suae�
da aegyptiaca, Suaeda altissima, 
Suaeda arcuata, Suaeda dendroi�

des, Suaeda heterophylla, Suaeda 
microphylla, Suaeda microsperma, 
Suaeda monoica, Suaeda salsa, 
Suaeda vermiculata.

در میان گونه هاي اشاره شده در باال، به معرفی 
چند گونه پرداخته خواهد شد که اهمیت بیشتري 

در شوره زارها دارند.
 Halocnemum strobilaceum گونه 
)سگ لیسه( به صورت درختچه اي به ارتفاع تا 
حدود 80 سانتي متر است که تقریبًا در تمامي 
بیشترین  ایران دیده مي شود و  شوره زارهاي 
شوري را تحمل مي کند. در شوره زارهاي داخلي 
که به صورت حوضچه هاي بسته اي هستند، این 
گونه بیشترین نزدیکي را به مرکز شوري پیدا 
مي کند و انتشار آن تا جایی ادامه می یابد که 
در زمانی از سال، آب فصلي آنجا را فرا  گیرد.

در یکي از سفرها با هدف مطالعه و جمع آوري 
گیاهان این تیره به یزد و کویر ابرقو، نگارنده 
در اراضي شور و مرطوب و کاماًل مسطح به 

شکل 4- گیاه سگ لیسه )Halocnemum strobilaceum( در شوره زارها
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جمعیتي از درختچه هایی به ارتفاع حدود 
2 و قطر تاج 2 تا 3 متر برخورد کرد که 
وجود رد پاي شتر در فواصل آنها حاکی 
بود.  به چرای آن  از شدت  عالقه شتر 
ظاهر گیاه نشان مي داد که متعلق به جنس 
نشان  بعدي  مطالعات  است.   Salsola
داد، این گیاه گونه اي جدید براي دانش 
گیاه شناسی است، بنابراین به نام محل جمع آوري 
نام Salsola abarghuensis روي آن گذاشته 

.)Assadi, 1984( و منتشر شد
گونه Slicorinia europaea گیاهي یک ساله 
است که بیشتر در حاشیه شوره زارهاي با آب 
دائمي مشاهده مي شود و گاهي جزو گیاهان پاي 
در آب است. این گیاه به رنگ هاي مختلف دیده 
مي شود و در فصل پاییز منظره بسیار زیبا در 

حاشیه دریاچه هاي شور ایجاد مي کند.

تپههايشني 
Agriophyllum latifolium, Agriophyl�
lum squarrosum, Anabasis annua, 
Atriplex dimorphostegia, Bassia 
muricata, Corispermum caucasicum, 
Corispermum lehmannianum, Cornu�
laca aucheri, Cornulaca monacantha, 
Haloxylon ammodendron, Haloxylon 
persicum, Hammada salicornia Sal�
sola aperta, Salsola griffithii, Salsola 
inermis, Salsola paulsenii, Salsola 
praecox, Salsola richteri.

تپه هاي شني بیاباني جزو رویشگاه هایي است 
که تعداد بسیار معدودي از گیاهان توان ادامه 
حیات را در آنها دارند. در میان گونه هاي تیره 
Haloxolon ammo� )اسفناجیان، زرد تاغ 

dendron( جزو گونه هایي است که در شرایط 
بسیار شکننده تپه هاي شني به حیات خود ادامه 
به  که  باشد  این گونه شاید گونه اي  مي دهد. 
بیشترین مقدار در سطح کشور با هدف تثبیت 
تپه هاي شني کاشته شده باشد. گونه دیگر این 
جنس سفید تاغ )H. persicum( است که این 
گونه هم در رویشگاه های تپه هاي شني حضور 
دارد. سفید تاغ برخالف گونه قبلي که بیشتر به 
صورت درختچه اي است، چنانچه قطع نشود، 
به خود  متر  ارتفاع چندین  با  شکل درختي 
به دلیل قطع هاي مکرر،  اما متأسفانه  مي گیرد. 

شکل 5- گونه Salsola abarghuensis از کویر ابرقو

شکل 6- گونه Salicornia europaea در شوره زارها
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شکل 7- برگ نیش تری در تاغ سفید )پایین( و تحلیل رفته فلسی شکل در تاغ زرد )باال(

شکل 8- تاغ زرد  )Haloxylon ammodendron( روی تپه های شنی
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Bienertia cycloptera شکل 9- گیاه شورزی وآبدار

در شرایط فعلي بیشتر حالت درختچه اي 
دارد. افراد مسن محلي به خوبي از این 
مي کنند  ادعا  و  دارند  آگاهي  موضوع 
تپه هاي شني در گذشته جنگلي  روي 
از این گونه وجود داشته است. این دو 
گونه به همراه برخي گونه هاي دیگر از 
Ammoden� )سایر تیره ها مثل دیودال  
 Smirnovia( dron persicum(، دم گاوي 
thrkestana( هر دو از تیره پروانه آسا، برخي 
).Calligonum spp(، سبت ها  اسکمبیل ها 
)Stiagrostis pennata, St. karelinii( و 
غیره جزو معدود گیاهان ارزشمند مناسب در 

تثبیت تپه هاي شني هستند.

اراضیفقیرمارنیوگچی)بدلندها
ياهزاردرهها(

در رویشگاه هاي با خاک هاي نامناسب براي 
هزاردره ها  مثل  گیاهان  از  بسیاري  رویش 

تعداد  مارن ها  گچي،  اراضي  )بدلندها(، 
محدودي از گیاهان توان رویش دارند که 
اسفناجیان  تیره  به  متعلق  آنها  از  بخشي 

 . هستند
Anabasis calcarea, Anabasis eriop�
oda, Anabasis eugeniae, Anabasis 
setifera, Anthochlams multinervis, 
Atriplex griffithii, Cornulaca aucheri, 
Gamanthus pilosus, Halanthium rari�
folium, Halimocneis azarbaijanensis, 
Halocharis sulphurea, Halothamnus 
auriculus, Salsola futilis, Salsola 
gossypina, Salsola persica, Salsola 
tomentosa

ارزشمصرفيگیاهاناينتیره
و   )Beta vulgaris( چغندرقند  و  چغندر 
گونه  دو   )Spinacia oleracea( اسفناج 

مهم این تیره  هستند که اولي هم به عنوان گیاه 
علوفه اي و هم در صنعت چغندر قند مصرف 
مستقیم یا غیرمستقیم براي انسان دارد. گیاه 
سبزي  به عنوان  ارزش خوراکي  هم  اسفناج 
دیگر  گونه هاي  برخي  عالوه بر این  دارد. 
 Salicornia گونه  دارند.  محلي  مصارف 
europaea در جواني مصرف خوراکي دارد. 
جارو )Kochia scoparia( عالوه بر مصرف 
تقریبًا  دارد،  کاربرد  جاروکشي  در  زینتي، 
بیشتر گیاهان این تیره در جواني یا پس از 

می شوند. تعلیف  دام  به وسیله  خشک شدن 

برترينهادربینگیاهاناينتیره
Halocnemum strobi� سگ لیسه  )گونه 
laceum( مقاوم ترین گیاه به شوري است.
Haloxylon ammoden� زردتاغ  )گونه 

dron( مقاوم ترین گیاه به شرایط سخت تپه هاي 
شني است و  صرف نظر از محصوالت زراعي، 

ایران است. گیاه در  پرکاشت ترین 
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شکل 10- گونه انحصاری Salsola yazdiana نام گذاری شده توسط نگارنده از استان یزد

گونه Bienertia cycloptera از آبدارترین 
گیاهان ایران در هامون جازموریان است.

انحصاریايران
آرایه هاي زیر جزو گیاهاني هستند که بر اساس 
اطالعات موجود، انحصاري )endemic( ایران 

هستند.
Anabasis haussknechtii var. iranica, 
Halanthium alaeflavum, Halimoc�
nemis azarbaijanensis, Halimoc�
nemis mamanensis, Halothamnus 
auriculus var. kermanensis, Halo�
thamnus glaucous subsp. cineras�
cens, Halothamnus glaucous subsp. 
vestitus, Horaninowia ulicina, Kochia 
prostrata var. alpina, Physogeton ac�
anthophyllus, Physogeton occultus, 
Physogeton pedunculatus, Salsoal 

khorasanica, Salsola persica, Salso�
la yazdiana, Sasola abarghuensis.
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