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ماسه زارهای ریگ بلند با ُرستنی های متنوع در 
شمال آران و بیدگل )استان اصفهان(

حسين بتولي 1*

چكیده
تپه هاي ماسه ای ريگ بلند آران و بيدگل، به مساحت تقريبي 168٬000 هکتار، در شمالي ترين منطقه استان اصفهان 
قرار گرفته است. در اين گستره شنزار، انواع تپه های ماسه ای طولی، عرضی، ستاره ای و بارخان توزيع شده اند. 
ساختار کلی خاک منطقه، بيشتر شنی سبک و در برخی نقاط توأم با ذرات گچ و کوارتز است. پهنه ماسه ای ريگ بلند 
به شکل نعل اسب از منطقه مرنجاب آغاز شده و تا شمال شهر آران و بيدگل امتداد يافته است، سپس، به طرف 
شرق تا شمال شهر ابوزيدآباد گسترش می يابد. تپه های شنی ريگ بلند، از بزرگ ترين ماسه زارهای استان اصفهان و 
پنجمين شنزار بزرگ در بيابان های کشور است. اين منطقه در محدوده ارتفاعي حداقل 780 متر و حداکثر 1100 
متر از سطح دريا قرار دارد. ميانگين بارندگي ساليانه در اين منطقه، 120 ميلي متر است که بيش از 50 درصد از 
آن در فصل زمستان روی می دهد. ميانگين درجه حرارت مطلق ساليانه، بين 13- تا 48+ درجه سانتي گراد در 
نوسان است. گستردگی تپه های شنی اين پهنه بيولوژيک، دارای جاذبه های طبيعی منحصر به فردی است که به ويژه 
طی دو دهه اخير، مورد عالقه بسياری از طبيعت گردان قرار گرفته است. پوشش گياهی اين منطقه ازنظر حاکميت 
شرايط بوم شناسی ويژه بيابان، بيشتر شامل گياهان يک ساله و زودگذر بهاره، گونه های بوته ای چندساله و پايا و 
درختچه های بادوام و بردبار در برابر انواع تنش های محيطی است. تنوع گونه ای گياهان بومی مستقر در ماسه زارهای 

ريگ بلند، نيازمند برنامه ريزی های مدونی در رابطه با حفاظت از رستنی های اين زيست بوم در آينده است.
واژه      های کلیدی: ريگ بلند، تپه های شنی، گياهان مقاوم به خشکی، بيابان، فرسايش بادی.

Rig Boland sand dunes with diverse plants in the 
northern part of Aran & Bidgol (Isfahan province)

H. Batooli*

Abs tract
The Aran and Bidgol Rig Boland dunes with approximately 168,000 hectares are located in the northernmost 
region of Isfahan province. In this region, different types of linear, transverse, stellar, and Barkhan dunes 
are distributed. The general structure of dunes is mainly light sandy, and in some places, it is accompanied 
by gypsum and quartz particles. The Rig Boland is in a horseshoe shape, starting from the Marnjab region, 
and extends to the north of Aran and Bidgol city. The Rig Boland is the largest sand field in Isfahan province 
and the eighth largest dune in the country. The altitude range of this region is at least 780 meters and at 
most 1100 meters above sea level. The average annual rainfall is 120 mm, which is more than 50% of the 
precipitation that occurs in winter. The average annual absolute temperature fluctuations are between -13 
to +48 °C. The expanse of dunes of this biological zone has unique natural attractions that have been of 
interest to nature lovers, especially during the last two decades. The plant vegetation of this region, due to 
the dominance of special desert ecological conditions, often includes annual and short-lived spring plants, 
perennial bush plants, and durable and tolerant shrubs against various environmental stresses. The species 
diversity of native plants located in the Rig Boland dunes reveals the need for codified planned planning to 
protect the plants of this ecosystem for the future.

Keywords: Rig Boland, sand dunes, drought-tolerant plants, desert, wind erosion.
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مقدمه
مناطق  شرقي  نيمه  در  جهان  ريگزارهای  از  وسيعی  بخش 
عربي،  کشورهاي  آفريقا،  صحراي  مانند  زمين  کره  خشک 
ايران، آسياي مرکزي، استراليا و آفريقاي جنوبي قرار دارند 
و حدود 20 تا 45 درصد از سرزمين های خشک جهان را 

.)Goudie & Seely, 2011( در بر گرفته اند
ماسه زارهای بزرگ جهان، بيشتر در مناطقي تشکيل می شوند 
که از يک سو نيروي باد توانايي حمل ذرات را داشته و از 
 .)Lancaster, 1995( باشد  مهيا  ماسه  کافي  مقادير  ديگر،  سوي 
حاشيه  در  بيشتر  شنی،  تپه های  و  تلماسه ها  اغلب  شکل گيری 
مجاورت  در  و  سيالبی  و  رسوبی  دشت های  بيابانی،  دق های 
 )1381( محمودي   .)1400 )عباسی،  است  بيابانی  چاله های 
کرده  برآورد  هکتار   3.538.500 را  ايران  ريگزارهاي  مساحت 
اختصاص  خود  به  را  کشور  کل  مساحت  درصد  دو  از  بيش  که 
مساحت  ا(1980(،   Ehlers بررسی های  استناد  به  است.  داده 
در  اين  است.  هکتار   6.010.000 اصفهان  استان  ماسه زارهای 
سازمان  و   )1381( محمودی  مطالعات  براساس  که  است  حالی 
تپه های  وسعت   ،)1397( کشور  آبخيزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
هکتار   797٬008 و   555٬134 به ترتيب  اصفهان  استان  شنی 
استان  ماسه ای  انباشت های  وسعت   ،)1392( عباسی  است.  بوده 
اصفهان  استان  است،  زده  تخمين  هکتار   635٬047 را  اصفهان 
به عنوان سومين  بلوچستان و کرمان،  استان های سيستان و  از  بعد 
ماسه زارهای  کل  از  درصد   13/4 از  بيش  که  است  کشور  استان 

بيابانی ايران را در خود جای داده است. 
ريگ بلند  ماسه زار  دو  پوشش  تحت  مساحت   ،)1400( عباسی 
آران و بيدگل و ريگ دق سرخ، واقع در بيابان های استان اصفهان 
هشتمين  به عنوان  که  کرد  اعالم  هکتار   201347 از  بيش  را 
اين  تلماسه های  اصلی  منبع  می شود.  تلقی  کشور  مهم  ريگزار 
ريگزار، که 4/2 درصد از سطح کل تپه های ماسه ای کشور را به 
و  مسيله  حاشيه  رسوبات  از  حاصل  است،  داده  اختصاص  خود 

اطراف آن است. کوهستان هاي 
ريگزارهای  از جمله  بيدگل  و  آران  ريگ بلند  ماسه زارهای 
که  می شود  قلمداد  کشور  مرکزی  بيابان های  شاخص  و  گسترده 
به عنوان بزرگ ترين »اِرگ« بيابانی، در شمال استان اصفهان قرار 
به  محلی  اصطالح  در  که  نواری  به صورت  شنی  پهنه  اين  دارد. 
 20 فاصله  در  می شود،  شناخته  ريگ بلند«  »نوار  يا  »بندريگ« 
و  بيدگل  و  آران  شهرستان های  شرق  شمال  تا  شمال  کيلومتری 
 120 حدود  ماسه ای،  پهنه  اين  طول  است.  يافته  گسترش  کاشان 
)بتولی،  است  کيلومتر   25 تا   3 بين  آن  متوسط  عرض  و  کيلومتر 

.)1381
شن های  تثبيت  و  بادی  فرسايش  کنترل  زمينه  در  فعاليت  پيشينه 
دهه  پنج  از  بيش  به  کشور،  بيابانی  ماسه زارهای  گستره  در  روان 
قالب  در  روان  شنی  تپه های  تثبيت  پروژه  می گردد.  باز  گذشته 
شن های  تثبيت  دفتر  توسط   ،1350 دهه  اوايل  از  مدون،  برنامه 

و  شد  آغاز  کشور  آبخيزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  روان 
تثبيت  و  بادشکن  انواع  احداث  مالچ پاشی،  عمليات  اجرای  با 
ايجاد  صرف  گسترده ای  تالش های  بحرانی،  نقاط  در  بيولوژيک 
Haloxylon ammodendron( »تاغ«  دست کاشت  جنگل های 

 .اC.A.Mey( با هدف مهار پديده بيابان زايی در شرايط زيست بوم 
.)1379 )بتولی،  بيابانی شد 

از  ممانعت  و  ماسه ای  تپه های  تثبيت  داد،  نشان  متعدد  مطالعات 
و  شيميايی  مکانيکی،  مختلف  شيوه های  به  روان  شن های  حرکت 
بيولوژيکی مرسوم است که از ميان اين روش ها، تثبيت بيولوژيکی 
آثار  سازگار،  و  بومی  گياهان  از  استفاده  با  ماسه ای  خاک های 
پايدارتر و سالم تری از نظر محيط زيستی دارد و از ساير روش ها، 
 .)Petrov, 1966 اقتصادی تر است )جعفری و همکاران، 1388؛
ويژگي هاي  ازنظر  شاخص  استان هاي  از  يکي  اصفهان  استان 
ويژه  موقعيـت  بــه دليــل  کـه  می شود  محسوب  خشکی  و  گرما 
و  کشور  بزرگ  بيابان هاي  و  کوير  با  هم جواري  جغرافيــايي، 
ميزان پايين بارندگي آن، زمينه در آن براي ظهور خشک سالي هاي 
دوره اي فراهم اسـت، اين موضوع نقش بسيار مؤثري در گسترش 

.)1381 )يخکشي،  اسـت  داشـته  بيابان زايـي  پديده 
نشان  اصفهان  استان  بيابان های  قلمروی  بررسی  از  حاصل  نتايج 
را  اصفهان  استان  مساحت  از  هکتار   4٬023٬569 از  بيش  داد، 
و  نيمه بيابانی  مناطق  را  هکتار   4٬840٬450 بيابانی،  مناطق 
1٬775٬412 هکتار را مناطق غيربيابانی تشکيل می دهند )ابطحی 
نريمانی )1392( در  و  کاظمی  مطالعات   .)1384 و خسروشاهی، 
از  بيش  داد،  نشان  استان  اين  بيابانی  مناطق  توزيع  با  ارتباط 
در  بيشتر  که  است  بيابانی  اراضی  آن، جزو  وسعت  از  درصد   30

بخش های شمالی و شرقی آن قرار دارند.
مرکزی  بيابان های  گستره  در  گياهی  پوشش  مطالعات  پيشينه 
هدف  با  متعددی  بررسی های  اخير  دهه  سه  طی  مي دهد،  نشان 
شده  انجام  کشور  بيابانی  مناطق  رستنی های  گياهی  ترکيب  تعيين 
وجود  بيابانی  پهنه  از  بسياری  مناطق  هنوز،  اين  وجود  با  است. 
است.  شده  بررسی  و  مطالعه  کمتر  آن  گياهی  پوشش  که  دارد 
خشک  مناطق  در  گياهی  پوشش  مطالعات  شاخص ترين  از جمله 
 )1371( آرانی  مصلح  تحقيقات  به  می توان  اصفهان،  استان  شمال 
حوزه  در   )1374( نوش آبادی  عمارتی  کاشان،  نياسر  منطقه  در 
رستني هاي  روی   )1376( بتولی  مطالعه  کاشان،  چم رود  آبخيز 
فالح  و  رحيمی نژاد  کاشان،  آب شيرين  غرب  منطقه  در  موجود 
)1378( در منطقه حفاظت شده موته، بتولی )1383؛ 1382( روی 
عصري  کاشان،  قزاآن  منطقه  ذخيره گاه  در  موجود  رستني هاي 
پناهگاه حيات وحش موته، عباسي  تنوع گياهي  پيرامون   )1387(
بتولی  نطنز،  يحيي آباد  منطقه  گياهان  روی   )1391( همکاران  و 
)1389( روی فلور و پوشش گياهی منطقه قمصر کاشان و بتولی 
مستقر  رستني هاي  از  برخي  زيستي  تنوع  روی   )1396 )1392؛ 

بيدگل اشاره کرد. در زيستگاه هاي ماسه زار ريگ بلند آران و 
بيدگل،  و  آران  شمال  ريگ بلند  ماسه ای  تپه های  نوشتار،  اين  در 
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گياهان  آن،  در  مستقر  متنوع  رستنی های  طبيعی،  جاذبه های 
اين  گياهی  پوشش  تهديد کننده  عوامل  همچنين  معطر،  و  دارويی 
اين  در  ارائه شده  يافته های  است.  شده  مطالعه  بيابانی  زيست بوم 
اخير  دهه  سه  طی  نگارنده،  ميدانی  پژوهش های  ماحصل  مطالعه، 
رويشگاه  در  موجود  گياهی  عناصر  زيستی  تنوع  با  ارتباط  در 

است. ريگ بلند  بيابانی  ماسه زارهای 

جغرافیایی موقعیت 
ماسه زارهای بيابانی ريگ بلند آران و بيدگل به صورت پهنه وسيعی 
شمالی ترين  در  نعل اسبی  شکل  به  پيوسته،  ماسه ای  تپه های  از 

تا  شمال  کيلومتری   20 تا   10 فاصله  در  و  اصفهان  استان  نقطه 
شمال شرق شهرهای آران و بيدگل، کاشان و ابوزيدآباد گسترش 
جغرافيايی  طول  حدفاصل  در  ماسه زار،  گستره  اين  است.  يافته 
دقيقه شرقی و عرض   25 52 درجه و  تا  دقيقه   27 51 درجه و 
جغرافيايی 33 درجه و 36 دقيقه تا 34 درجه و 20 دقيقه شمالی 
حداقل  ارتفاعی  محدوده  در  مورد مطالعه  منطقه  است.  شده  واقع  
تقريبی  مساحت  با  دريا  از سطح  متر   1100 حداکثر  و  متر   780
روستا،   25 از  بيش  اين،  بر  افزون  دارد.  قرار  هکتار   168٬000
مزرعه و واحه در محدوده جغرافيايی اين پهنه بيابانی توزيع شده 

است )بتولي، 1392( )شکل های 1، الف تا د(.

شکل 1 ب- موقعيت جغرافيايی ماسه زارهای بيابانی ريگ بلند آران و بيدگل در شکل 1 الف- موقعيت جغرافيايی شهرهای استان اصفهان
شمال استان اصفهان                                                  

شکل 1 د- موقعيت ماسه زارهای بيابانی ريگ بلند )بند ريگ( واقع در جنوب شکل 1 ج- موقعيت جغرافيايی شهرستان آران و بيدگل                                                   
درياچه نمک و شمال شهرستان آران و بيدگل                                                                                                    
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جاذبه های طبیعی ماسه زارهای ریگ بلند
پهنه  به صورت  بيدگل  و  آران  ريگ بلند  بيابانی  ماسه زارهای 
واقع در شمال  کيلومتر  به طول 120  بسيار گسترده  ماسه ای 
مرنجاب  به  بيدگل  و  آران  جاده  موازات  به  بيدگل  و  آران 
تپه های  انواع  است.  يافته  گسترش  نمک(  درياچه  )جنوب 
ماسه ای طولی )سيف(، عرضی )قورد(، هاللی شکل )بارخان( 
اين  جای جای  در   )Ripple mark( مواج  ماسه ای  پهنه  و 
گستره شنزار مشاهده می شود. اگرچه در برخی از دامنه های 
يک ساله های  حتی  و  بوته ای  درختچه ای،  گياهان  شنی،  تپه های 
خشکی پسند متنوعی می رويد، اما بخش های وسيعی از اين ماسه زار 
خاک های  بودن  ناپايدار  و  بادی  فرسايش  حاکميت  به دليل  عظيم، 
وسيع  َرمل های  و  تلماسه ها  است.  گياهی  پوشش  بدون  ماسه ای، 
نمايش  به  بيابان  طبيعت  در  را  بی نظيری  زيبايی  ماسه زار،  اين 
مختلف  نقاط  در  متنوع  ماسه ای  پهنه های  بنابراين،  می گذارد. 
ماسه زارهای ريگ بلند به عنوان جاذبه طبيعی تلقی می شود که مورد 
می گيرد.  قرار  بيابان  طبيعت  از  گردشگران  بيشتر  عالقه  و  توجه 
به عنوان  بند ريگ،  گياهی  پوشش  بدون  شنی  تپه های  امروزه 

محيطی  اصفهان،  استان  بيابانی  ماسه زارهای  بزرگ ترين  از  يکی 
چشم نواز و جذاب برای انواع ورزش های ماسه نوردی و پياده روی 
در  شترسواری  اين،  بر  افزون   .)1398 )بتولی،  می شود  محسوب 
اين  توانمندی طبيعی  از  ديگر  مديريت شده، يکی  کاروان های  قالب 
زيست بوم بيابانی به شمار می رود که طی دهه اخير توجه عالقه مندان 
ج(.  تا  الف   ،2 )شکل های  است  کرده  جلب  خود  به  را  زيادی 

زمین شناسی
مقياس  )با  مورد مطالعه  منطقه  زمين شناسی  نقشه  استناد  به 
بيابان های  1:100000(، ساختار زمين شناسی شنزارهای ريگ بلند 
رسوبات  جنس  است.  کواترنر  دوره  به  متعلق  بيدگل،  و  آران 
کانی های  تخريبی،  آهک های  فلدسپات،  شامل  بادی  ماسه های 
اصلي،  رودخانه هاي  بستر  در  است.  گچ  ذرات  و  سيليس دار 
می شود  مشاهده  ريزدانه  ماسه هاي  و  ريگ  به صورت  نهشته هايي 
که از بلندي هاي و ارتفاعات سرچشمه گرفته  و به تدريج در مسير 
شامل  منطقه  کواترنر  تشکيالت  مانده اند.  جاي  به  سيالب ها،  راه 
هستند  مخروط افکنه هايي  و  آبرفتي  پادگانه هاي  آبرفتي،   دشت هاي 

الف- رخساره پهنه ماسه ای مواج )Ripple mark( در گستره ماسه زارهای ريگ بلند آران و بيدگل )عکس از: حسين بتولی(
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ب- توانمندی طبيعی ماسه زارهای ريگ بلند در ورزش های ماسه نوردی و پياده روی )عکس از: حسين بتولی( 

 ج- کاروان های شترسواری در دامنه تپه های ماسه ای بند ريگ آران و بيدگل )عکس از: حسين بتولی(
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مي دهند  تشکيل  را  منطقه  حاصلخيز  و  خاک دار  اراضي  که 
در  ميوسن  تشکيالت   .)1370 کشور،  زمين شناسی  )سازمان 
با  همراه  رنگي  مارن  از  منطقه،  آبرفتي  دشت  شمال  نواحي 
اين تشکيالت  فراوان تشکيل شده است. همچنين،  ذرات گچ 
آمده  باال  نمکي  توده هاي  به صورت  بيدگل  و  آران  شمال  در 
است. تشکيالت دوره پليوسن نيز در نواحي شمال غربي دشت 
منطقه ديده مي شود. جنس اين تشکيالت از کنگلومرايي است 
نظر مي رسد  به  نشده است و  به دليل کمبود سيمان، سخت  که 
)سازمان  است  هم زمان  بختياري  کنگلومراي  با  تشکيالت  اين 

زمين شناسی کشور، 1370(.
بافت  می دهد،  نشان  ريگ بلند  ماسه زارهای  خاک شناسی  وضعيت 
خاک منطقه، سبک شنی با نفوذپذيری فوق العاده باال و فقير از مواد 
ديده  وضوح  به  ماسه زار  اين  در  آهک  و  گچ  ذرات  است.  غذايی 

می شوند )بتولی، 1381(. 

اقلیم
به استناد آمار نزديک ترين ايستگاه هواشناسي به منطقه مورد مطالعه 
 120 منطقه  ساليانه  بارندگي  متوسط  کاشان(،  سينوپتيک  )ايستگاه 
ميلي متر بوده، که بيشترين درصد بارندگي مربوط به فصل زمستان 
تا اوايل بهار است. ميانگين حداکثر درجه حرارت ماهيانه 41 درجه 

سانتی گراد )در تير ماه( و ميانگين حداقل آن 1/5 درجه سانتی گراد 
)در بهمن  ماه( است. ميانگين درجه حرارت مطلق ساليانه بين 5- تا 
 A 48+ درجه سانتی گراد در نوسان است. تبخير از تشتک کالس
رطوبت  حداکثر  ميانگين  است.  سال  در  ميلی متر   2365 با  برابر 
نسبی، مربوط به دی  ماه )65 درصد( و ميانگين حداقل آن، مربوط 
 de( دومارتن  به روش  منطقه  اقليم  است.  )25 درصد(  ماه  تير  به 
Martonne( بررسی و حاکميت دو اقليم خشک و نيمه خشک در 
گوسن  روش  به  منطقه  اقليم  است.  شده  محرز  مطالعاتي  محدوده 
است  گرفته  قرار  خفيف  نيمه بيابانی  اقاليم  جزو   )Gaussen(
آمبروترميک کاشان )1372- براساس منحني  )جعفرپور، 1365(. 
1399(، بيش از 7 ماه از سال، دوره خشک و تنها فصل زمستان و 
پاييز، دوره مرطوب است. منحني آمبروترميک ايستگاه  هواشناسي 
)اوايل  به نسبت طوالني در منطقه  کاشان، نشان دهنده دوره خشک 

ارديبهشت ماه تا اوايل آبان  ماه( است )شکل 3(.
ماسه زارهای  اصفهان،  استان  هم باران  خطوط  نقشه های  استناد  به 
ريگ بلند در خطوط هم باران بين 100 تا 150 ميلی متر قرار گرفته 
سياه،  طوفان  شمال،  بادهای  منطقه،  غالب  بادهای  مهم ترين  است. 
باد  با  همراه  خراسان  باد  که  هستند  خراسان  و  قبله  شهرياری، 
طوفان سياه، سبب خسارت جبران ناپذيری به اراضی کشاورزی و 
روستاهای حواشی ماسه زارها شده است و در جابه جايی، حرکت 
می کند  ايفا  را  مؤثری  نقش  شنی  تپه های  شديد  فرسايش های  و 

)جعفرپور، 1365(.

شکل 3- منحنی آمبروترميک کاشان براساس بازه زمانی 1372 تا 1399
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پوشش گیاهی
گياهی  پوشش  ترکيب  و  ظاهری  سيمای  بررسی  از  حاصل  نتايج 
زيستگاه های مختلف ماسه زار ريگ بلند نشان داد، سه ساختار رويشی 
عناصر  و  چندساله  بوته ای  رستنی های  يک ساله،  )گياهان  متفاوت 

درختچه ای( در اين زيست بوم بيابانی وجود دارد. 
)therophyte( الف- گياهان يک ساله

ماسه زارهای  ويژه، گستره  ادافيکی  و  اقليمی  به دليل حاکميت شرايط 
بيابانی ريگ بلند و بسته به توزيع و پراکنش ريزش های جوی ساالنه، 
 )Psammophyte( گونه های متنوعی از گياهان يک ساله ماسه ُرست
در دامنه خاک های ماسه ای تپه های شنی می رويند )بتولی، 1392(. از 
ميان برخی از مهم ترين گياهان يک ساله بيابانی که سازگاری چشمگيری 
نسبت به شرايط محيطی يادشده از خود نشان داده اند، می توان به عناصر 

گياهی زير اشاره کرد )شکل های 4، الف تا ف(.
Epilasia hemilasia (Bunge) C. B. Clarke, Gymnarrhena 
micrantha Desf., Oligochaeta minima (Boiss.) Briq, 
Sameraria armena (L.) Desv., Euphorbia petiolata Banks. 

& Soland, Schismus arabicus Nees., Salsola crassa M. 
B., Aethionema arabicum (L.) Anbrz. ex DC., Tribulus 
longipetalus Viv., Isatis rugulosa Bunge ex Boiss., 
Salsola incanescens C. A. Mey., Atriplex dimorphostegia 
(Kar. & Kir.) Aellen., Seidlitzia florida (M. B.) Bunge ex 
Boiss., Agriophyllum lateriflorum (Lam.) Moq., Savignya 
parviflora (Delile) Webb., Anthochlamys multinervis 
Rech. F., Salsola aperta Paulsen, Corispermum 
lehmannianum Bunge, Lachnoloma lehmannii Bunge, 
Halanthium rarifolium C. Koch., Londesia eriantha 
Fisch. & Mey., Cithareloma lehmannii Bunge, Bienertia 
cycloptera Bunge ex Boiss., Cornulaca aucheri 
Moq., Salsola praecox Litw., Hypecoum pendulum 
L., Astragalus hauarensis Boiss., Cistanche tubulosa 
(Schrenk) Hook. f.
بيابانی متنوع و  الف تا ف- گونه های گياهی يک ساله  شکل های 4 

مستقر در ماسه زارهای ريگ بلند بيابان های شمال آران و بيدگل

Gymnarrhena micrantha -الف Astragalus hauarensis -ب 

Salsola aperta -ج  Tribulus longipetalus -د 
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Epilasia hemilasia -هـ    Londesia eriantha -و  

  Cithareloma lehmannii -ز  Salsola crassa -ح  

  Cithareloma lehmannii -شکل 4 زSalsola crassa -شکل 4 ح

Halanthium rarifolium -ی     Salsola incanescens -ط  

    Atriplex dimorphostegia -ک  Oligochaeta minima -ل  
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بادوام بوته ای  ب- رستنی های 
و  همی کريپتوفيت  حياتی  اشکال  به  که  پايا  بوته ای  گونه های 
هستند،  متنوع  بسيار  می رويند،  بيابانی  ماسه زارهای  در  کامفيت 
مطالعات بتولی )1392( نشان داد، اين دسته از رستنی ها، شامل 
بيش از 20 درصد از گياهان خشکی پسند شمال بيابان های آران 
شرايط  با  سازگاری  به دليل  رستنی ها  قيبل  اين  هستند.  بيدگل  و 
ادافيکی و اقليمی تپه های شنی، توانايی زادآوری را هم از طريق 
رويشی )ريزوم و ساقه های زيرزمينی فعال( و هم به شيوه زايشی 
چندساله  بوته ای  رستنی های  شاخص ترين  از  دارند.  بذر(  )توليد 
زير  گياهی  عناصر  به  می توان  ريگ بلند،  شنی  تپه های  بادوام  و 

اشاره کرد )شکل های 5، الف تا هـ(.
Schumannia karelinii (Bunge) korov., Echinops 
cephalotes DC., Launaea acanthodes (Boiss.) 
O. kuntze, Heliotropium arguzioides Kar. & Kir., 
Heliotropium aucheri DC. subsp. aucheri, Heliotropium 
dasycarpum Ledeb. subsp. transoxanum (Bunge) 
Akhani & Forther, Fortuynia Bungei Boiss., 
Halothamnus auriculus (Moq.) Botsch., Noaea 
mucronata (Forssk.) Aschers. & Schweinf. subsp. 
Mucronata, Convolvulus eremophilus Boiss. & 
Buhse, Stipagrostis karelinii (Trin. & Rupr.) Tzelv.,  
Stipagrostis pennata (Triv.) De Winter, Arundo 
donax L., Asthenatherum forskaolii (Vahl) Nevski, 
Haplophyllum robustum Bunge, Haplophyllum 
glaberrimum Bunge & Boiss., Alhagi persarum Boiss. 
& Buhse 
 Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex گونه  دو  عالوه براين، 
بيشتر    .Aeluropus littoralis (Gouan) Parl و   Thwaites
در نقاط مرطوب و شور چاله ريگ های بيابانی و تحت تأثير زهاب 

آب های شور، لکه های پيوسته ای را به وجود می آورند.
مجاورت  در  و  ريگ بلند  کم ارتفاع  ماسه ای  تپه های  حاشيه  در 
رودخانه های شور فصلی، برخی از رستنی های رطوبت پسند ماسه ُرست 
 Cressa cretica L.، Phraganites australis )Cav.) همچون
 Zygophyllum eichwaldii و Trin. ex Steud. var. australis

C. A. Mey.  می رويند )شکل های 6 و 7(.

  Salsola praecox -م 

  Bienertia cycloptera -ن 

Salsola crassa -شکل 4 ح

     Cornulaca aucheri -س  

 Seidlitzia florida -ج 

   Cistanche tubulosa -ف  
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Heliotropium aucheri  -الف  Schomania karelinii  -ب

Asthenatherum forskaolii  -ج  

    Convolvulus eremophilus  -د  

Alhagi persarum  -هـ  

شکل های 5 الف تا هـ- گونه های گياهی بوته ای چندساله متنوع و مستقر در ماسه زارهای ريگ بلند بيابان های شمال آران و بيدگل
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شکل 6- استقرار گونه  Cressa cretica در ماسه زارهای ريگ بلند بيابان های شمال شرق آران و بيدگل )عکس از: حسين بتولی(

شکل 7- استقرار گياه Zygophyllum eichwaldii در ماسه زارهای بيابانی ريگ بلند آران و بيدگل )عکس از: حسين بتولی(
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 Stipagrostis plumosa (L.) چندساله  علفی  عنصر  دو 
 Cyperus eremicus L. و   Munro ex T. Anders
بيابانی  ماسه زارهای  شن دوست  رستنی های  شاخص ترين 
علفزار  شنی،  تپه های  گستره  در  که  هستند  ريگ بلند 
)Grassland( يکنواخت و پيوسته ای را به وجود می آورند 

)شکل های 8 و 9(.
در  بيشتر  که   ،Stipagrostis جنس  از  گونه  دو  همچنين 
بوته های  به صورت  ريگ بلند  بيابانی  ماسه زارهای  گستره 
انبوه و متراکم مشاهده می شوند، نقش مهمی در حفاظت خاک و 
 )1382 )بتولی،  می کنند  ايفا  بادی  فرسايش  تشديد  از  جلوگيری 

)شکل های 10 و 11(.

درختچه ای  عناصر  ج- 
تپه های  شيب دار  دامنه های  در  مستقر  بيابانی  درختچه های  بيشتر 
 8 از  تاکنون بيش  شنی، گونه های مختلف جنس اسکنبيل هستند. 
گزارش  ريگ بلند،  ماسه زارهای  گستره  در  اسکنبيل  جنس  گونه 
اين  به  متعلق  گونه ای  تنوع  بيشترين   .)1392 )بتولی،  است  شده 
 Calligonum comosum همچون  گونه هايی  به  مربوط  جنس، 
 L' Her.، Calligonum denticulatum Bunge ex. Boiss.،
 Calligonum caput-medusae Schrenk، Calligonum
و   .bungei Boiss.، Calligonum arborescens Litw
است   Calligonum spinosetosum Maassoumi & Batooli

)شکل های 12، الف تا هـ(. 

شکل 8- استقرار گونه Stipagrostis plumosa  در 
ماسه زارهای ريگ بلند بيابان های آران و بيدگل )عکس از: 

حسين بتولی(

شکل 9- استقرار علفزار Cyperus eremicus واقع در ماسه زارهای بيابانی ريگ بلند )عکس از: 
حسين بتولی(

شکل 10- استقرار علفزار Stipagrostis pennata ، در گستره تپه های شنی فعال و 
روان ريگ بلند )عکس از: حسين بتولی(

شکل 11- استقرار علفزار Stipagrostis karelinii ، در چاله ريگ های 
بيابانی ريگ بلند )عکس از: حسين بتولی(
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 Calligonum arborescens -الف    Calligonum denticulatum -ب  

   Calligonum comosum -ج  

  Calligonum bungei -د       Calligonum caput medusae -هـ  
شکل های 12 الف تا هـ- استقرار گونه های مختلف جنس اسکنبيل در ماسه زارهای ريگ بلند بيابان های آران و بيدگل 
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رستنی های  ساير  اسکنبيل،  درختچه زارهای  عالوه بر 
 Nitraria schoberi L.، Smirnovia همچون  درختچه ای 
و    turkestana Bunge، Salsola arbuscula Pallا.
گستره  در  نيز   Astragalus squarrosus Bunge

ماسه زارهای بيابانی ريگ بلند مستقر شده اند )شکل 13(.
 ،)Smirnovia turkestana Bunge( »ُدم گاوی«  درختچه 
بارزترين درختچه  شن دوست خانواده Fabaceae است. اين 

شکل 14- استقرار درختچه Smirnovia turkestana در چاله ريگ ماسه زارهای 
ريگ بلند آران و بيدگل )عکس از: حسين بتولی(

شکل 13- درختچه Nitraria schoberi، يکی از نبکاهای شاخص ماسه زارهای بيابانی ريگ بلند آران و بيدگل )عکس از: حسين بتولی(

شکل 15- استقرار درختچه Salsola arbuscula  در ماسه زارهای مفروش از 
سنگ فرش بيابانی )رويشگاه واقع در ضلع شرقی ماسه زارهای بيابانی ريگ بلند 

آران و بيدگل( )عکس از: حسين بتولی(

درختچه، بيشتر در چاله ريگ ها، کوچه ريگ ها و دامنه تپه های شنی 
و   14 )شکل های   )1399 )بتولی،  می رويد  ريگ بلند  روان  و  فعال 

.)15
.ا  Calligonum درختچه  انتشار  دامنه  از  حاصل  نتايج  بررسی 

denticulatum Bunge ex. Boiss نشان داد، اين عنصر درختچه ای 
تنها در اراضی ماسه ای نيمه تثبيت شده حواشی شنزارهای ريگ بلند، 
يعنی حد فاصل تپه های شنی فعال و روان و ماسه زارهای تثبيت شده 
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شکل 16- استقرار درختچه  Astragalus squarosus در 
ماسه زارهای بيابانی ريگ بلند آران و بيدگل )عکس از: حسين 

بتولی(

شکل 17- استقرار گونه درختی Populus euphratica  در ماسه زارهای ريگ بلند آران و بيدگل 
)عکس از: حسين بتولی(

منتشر می شود. همچنين، اين درختچه زار همراه با ساير درختچه های 
 Astragalus (Sect. Ammodendron) بيابانی شن دوست نظير
شنزارهای  شاخص  گونه ای  ترکيب   ،squarrosus Bunge
.)16 )شکل   )1381 )بتولی،  می کند  ايجاد  را  تثبيت شده  نيمه 
در چاله ريگ هايی، که سفره های آب زيرزمينی آن دارای سطح ايستابی 
 Populus euphratica درخت زار  از  لکه هايی  هستند،  بااليی 
تنها درختان پهن برگ عرصه  Olivier مشاهده می شود که درواقع، 
.)17 )شکل  می روند  به شمار  بيدگل  و  آران  منطقه  شمال  بيابانی 
ايجاد  عالوه بر  ياد شده،  زيستگاه  در  گياهی  عناصر  اين  حضور 
تنها  به عنوان  شن دوست،  درختچه زار  نيمه ُمشجر  گياهی  پوشش 
عناصر گياهی تثبيت کننده خاک های ماسه ای و تضمين کننده تقويت 
پوشش گياهی در برابر فرسايش های بادی غالب محسوب می شوند.

دارویی گیاهان 
بيابانی ريگ بلند  اگرچه بيشتر ُرستنی های مستقر در ماسه زارهای 
آران و بيدگل شامل عناصر گياهی خشکی پسند يک ساله، بوته ای 
چندساله و برخی گونه های درختچه ای است، اما گونه های گياهی 
هم  خشکی  و  گرما  شرايط  به  سازگار  و  متنوع  معطر  و  دارويی 
ُرستنی های  به  می توان  آنها  مهم ترين  از جمله  که  دارند  حضور 
جدول 1 اشاره کرد. طبق اطالعات ارائه شده در اين جدول بيشتر 
پاييزه  يا  بهاره،  يک ساله  ُرستنی های  دارويی،  گياهی  گونه های 
حضور  می رويند.  ماسه ای  سبک  خاک های  در  بيشتر  که  هستند 
اين دسته از گياهان، به ريزش های جوی اواخر زمستان تا اوايل 

است. وابسته  بهار  فصل 

ماسه ای تپه های  رویشگاه های  تهدید کننده  عوامل 
خاک،  ناپايداری  و  شنی  تپه های  ادافيک  ساختار  به  باتوجه 
شديد  فرسايش  بيابانی،  ماسه زارهای  تهديد کننده  عامل  مهم ترين 
بادی و تسلط آن بر اين زيست بوم بيابانی است. همچنين، به دليل 
ريگ بلند  ماسه ای  تپه های  مفرط،  خشکی  و  گرما  حاکميت 
و  هستند  آسيب پذير  به شدت  سال،  خشک  فصول  در  به ويژه 
آسانی  به  سطحی  خاک های  فصلی،  طوفان های  و  باد  وقوع  با 
ميزان  کمبود  و  مواد غذايی خاک  فقر  به واسطه  جابه جا می شوند. 
چنين  در  گياهی  پوشش  استقرار  و  رويش  نيز،  جوی  نزوالت 
گياهی  پوشش  تراکم  و  درصد  بنابراين،  است.  دشوار  سرزمينی 
مهم ترين  درنتيجه،  است.  ناچيز  بسيار  بيابانی  ماسه زارهای  در 
شن دوست  رستنی های  رويشگاه های  طبيعی  تهديدکننده  عامل 
ويژگی،  اين  بر  مبتنی  است.  اکوسيستم  اين  ناپايداری  بيابانی، 
زيست بوم،  اين  از  غيرمستقيم  و  مستقيم  بهره برداری  گونه  هر 
کامل  احتياط  با  بايد  بيابانی،  ماسه زارهای  رستنی های  به ويژه 
ورود  شود.  انجام  گياهی  پوشش  از  حفاظت  مديريت  با  توأم  و 
دام به گستره تپه های شنی به خصوص، در فصل بهار که هم زمان 
همچنين  نمی شود.  توصيه  است،  تروفيت ها  انواع  رويش  با 
به دليل  نيز  معطر  و  دارويی  رستنی های  از  بی رويه  بهره برداری 
از زادآوری، زمينه ساز  آنها و ممانعت  تکميل نشدن دوره حياتی 

بود. برای گياهان خواهد  تهديد جدی 
بيابان گردی  تورهای  برگزاری  افزايش  به  توجه  با  امروزه 
ميان  در  حتی  عمومی،  دانش  و  آگاهی  نبود  و  مديريت نشده 
ريگ بلند  ماسه ای  تپه های  بکر  طبيعت  گردشگری،  راهنمايان 
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جدول 1- رستنی های دارويی و معطر مستقر در گستره تپه های ماسه ای ريگ بلند

فرم 
رديفنام علمینام فارسیخانوادهرويشی

ChAmaranthaceaeشپشوAnabasis setifera Moq. (Boiss.) Aellen1

PhAmaranthaceaeاُشنانSeidlitzia rosmarinus (Ehrenb.) Bunge ex Boiss.2

ThAmaranthaceaeسياه شور مصریSuaeda aegyptiaca (Hasselq.) Zoh.3

G.bAmaryllidaceaeپبازAllium Bungei Boiss.4

ThApiaceaeشن جارPsammogeton canescens (DC.) Vatke subsp. canescens5

HeApiaceaeکماSchumannia karelinii (Bunge) korov.6

HeAsteraceaeشکر تيغالEchinops cephalotes DC.7

ThBrassicaceaeقدومهAlyssum marginatum Steud. ex Boiss.8

HeBrassicaceaeاُزمکCardaria draba (L.) Desv.9

ThBrassicaceaeخاکشی تلخDescurainia sophia (L.) Webb ex Berth.10

ChBrassicaceae-Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss.11

ThBrassicaceaeمندابEruca sativa Miller12

ChCapparaceaeعلف مارCapparis spinosa L. var. spinose13

HeConvolvulaceae-Cressa cretica L.14

HeFabaceaeخارشترAlhagi persarum Boiss. & Buhse15

ThFabaceaeگون يک سالهAstragalus (Ankylotus) commixtus Bunge16

ChFabaceaeگون يک سالهAstragalus (Ammodendron) kavirensis Freitag17

ThFabaceaeگون يک سالهAstragalus (Annulares) hauarensis Boiss. subsp. hauarensis 
(Boiss.) Podl.

18

HeFabaceaeگون يک سالهAstragalus (Rhacophorus) compactus Lam.19

HeFabaceaeشيرين بيانGlycyrrhiza glabra L.20

PhFabaceaeدُم گاویSmirnovia turkestana Bunge21

ThLaminaceae-Lallemantia royleana (Wall.) Benth.22

ThLaminaceaeکاکوتیZiziphora tenuior L.23

HeMalvaceaeپنيرکMalva neglecta Wallr.24

HeMalvaceaeپنيرکMalva sylvestris L.25

PhNitrariaceaeقره داغNitraria schoberi L.26

HeNitrariaceaeاسفندPeganum harmala L. var. harmala27

ThNitrariaceaeنُخودوکTribulus longipetalus Viv.28

ThNitrariaceaeخارخسکTribulus terrestris L.29

ThPapaveraceaeشاه ترهFumaria parviflora Lam.30

ThPapaveraceaeشاه ترهFumaria vaillantii Loisel.31
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اين  بيشتر  مديريت  سوء  متأسفانه  است.  جدی  آسيب های  شاهد 
تورهای گردشگری، با بی توجهی به حفظ پوشش گياهی، سبب بروز 
صدمات جبران ناپذير در رستنی های بيابانی، همچنين کندن اندام های 
اين،  بر  افزون  است.  تأمين سوخت شده  با هدف  درختچه ها  هوايی 
ورود غيرمسئوالنه تورهای سافاری و آفرود به گستره تپه های ماسه ای 
دارای پوشش گياهی، آثار مخربی را به اين زيست بوم ناپايدار وارد 
می کند )شکل 18(. پيامد ناشی از دخالت های مستقيم انسان به ويژه طی 
دهه اخير، به طور گسترده ای، به تخريب های محيط زيستی دامن زده و 
حيات وحش ماسه زارها را با خطر و تهديد جدی مواجه کرده است.

پیشنهادها
گياهی  پوشش  تخريب  صورت  در  داد،  نشان  متعددی  پژوهش های 
ديرتر  و  دشوارتر  بسيار  آن  زيستگاه های  بيابانی،  زيست بوم های 
نوع  اين  زيستی  توان  از آنجايی که  احيا خواهند شد.  مناطق  ساير  از 
آن،  از  حد  از  بيش  بهره برداری  است،  شکننده  بسيار  اکوسيستم ها، 
موجب سير قهقرايی رستنی های آن خواهد شد. بنابراين، چرای بی رويه 
دام های مراتع قشالقی، قطع درختچه ها و درختان برای تأمين سوخت، 

خشک سالی و بروز حمله آفات و بيماری های شايع، که سبب ضعيف 
محيط زيستی  مخاطرات  از جمله  می شوند،  گياهان  حياتی  بنيه  شدن 
ناشی از نبود مديريت صحيح ماسه زارهای بيابانی شمال آران و بيدگل 
پوشش  فرسايش  با  روند  اين  تشديد  در صورت  که  می رود  به شمار 
مهم ترين  داشت.  پی خواهد  در  را  غيرقابل جبرانی  گياهی، صدمات 
رويشگاه های  از  يادشده، حفاظت  آثار مخرب  با  مقابله  راهکارهای 
و  بادی  فرسايش  تشديد  معرض  در  نواحی  قرق  ماسه زارها،  طبيعی 
انتخاب گونه های گياهی مناسب و سازگار با شرايط محيطی خاک های 
احيايی  و  اصالحی  عمليات  پروژه های  در  به ويژه  ماسه ای،  ناپايدار 
برنامه ريزی شده توسط دستگاه های اجرايی است. افزون بر اين، توجه 
رستنی های  شايع  بيماری های  و  آفات  رصد  به  هوشمندانه  و  ويژه 
کنترل  برای  عملی  اقدامات  و  دوره های خشک سالی   به ويژه  بيابانی، 
آنها، از جمله موارد اجتناب ناپذيری محسوب می شوند که بی توجهی به 

آنها، سبب تشديد زوال پوشش گياهان بومی می شود.
ماسه زارهای  در گستره  مستقر  رستنی های  گونه ای  تنوع  به  باتوجه   
ريگ بلند بيابان های آران و بيدگل، ضروری است دستگاه های متولی 
تپه های  عرصه  گياهی  ژنتيکی  ذخاير  از  حمايت  و  حفاظت  امر  در 

شکل 18- آثار مخرب محيط زيستی ناشی از ورود غيرمسئوالنه تورهای سافاری در ماسه زارهای ريگ بلند آران و بيدگل )عکس از: سجاد صادقی آرانی(

ThPoaceaeيوالفAvena sativa L.32

HeRutaceaeُسدابHaplophyllum robustum Bunge33

HeRutaceaeُسدابHaplophyllum glaberrimum Bunge & Boiss.34

ChZygophyllaceaeقيچZygophyllum eichwaldii C. A. Mey.35

HeZygophyllaceaeقيچZygophyllum fabago L.36



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 110

ماسه ای، تالش مضاعفی را برای پايداری اين زيست بوم بيابانی 
بيشتر عناصر گياهی موجود در  صرف کنند. اگرچه در ظاهر، 
ماسه زارهای بيابانی، درصد و تراکم پوشش گياهی قابل توجهی 
را در شرايط بوم شناسی ياد شده در مقايسه با ساير زيستگاه های 
طبيعی ايجاد نمی کنند، اما به دليل سازگاری بسيار باال و انطباق 
در  را  حيات  زنجيره  اولين  مسئوليت  محيطی،  شرايط  اين  با 
به  باتوجه  بنابراين،  دارند.  عهده  بر  بيابان  شکننده  اکوسيستم 
بايد  ارزشمند،  بسيار  توارثی  ذخاير  اين  اکولوژيکی  اهميت 
رستنی های بومی و سازگار با تپه های شنی، حفاظت و حمايت شوند. 
بدون شک، هر گونه بهره برداری مستقيم )برداشت گياهان از رويشگاه 
از  ماسه ای(  تپه های  رويشگاه  در  دام  )چرای  غيرمستقيم  و  طبيعی( 
اين ذخاير ژنتيکی گياهی، بايد با دقت نظر ويژه ای برنامه ريزی شود. 
عالوه براين تأکيد می شود، از برگزاری تورهای تفريحی غيرمسئوالنه، 
به ويژه در گستره اين قيبل زيستگاه ها، نظير مسابقات آفرود و سافاری، 
تجديد  توانايی  ماسه زارها،  رستنی های  تا  شود  جلوگيری  به شدت 

حيات و زادآوری طبيعی خود را در اکوسيستم های بيابانی باز يابند.
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