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Abstract
Any planning of rangeland ecosystem management requires basic information in these areas. The basic information 
is to determine the distribution of indicator species and to introduce their habitat characteristics. In this regard, the 
habitats of Zygophyllum species in the central and southern regions of the country were considered. The vegetation 
of habitats, climatic, soil and topographic characteristics of these areas were presented. Based on the results, the 
shrub species with the scientific names of Zygophyllum atriplicoides and Z. eurypterum, which were considered as 
synonymous in some references, are the most abundant species of Zygophyllum in Iran. They cover an area of 15.8 
million hectares of desert areas and steppe rangelands, forming 9.5% of the whole area. Zygophyllum species are 
most common in habitats with an average annual rainfall of 69 to 167 mm and a temperature range of 13 to 23.50C, 
which have a very dry to dry climate. The Zygophyllum habitats are mostly spread in weak alkaline and calcareous 
soils, marl gypsum formations, sand dunes, poor soils in terms of nitrogen and organic matter, and to a limited extent 
in saline soils. In general, habitat characteristics indicate that Zygophyllum species have a wide ecological range and 
are highly adaptable to grow in a variety of soils and different climatic zones and topography. The presented infor-
mation has a significant contribution in rangeland studies and location of rangeland improvement operations in the 
habitats distribution range of Zygophyllum in the central and southern regions of the country.
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Distribution of Zygophyllum shrub species in the central 
and southern regions of Iran

P. Ashouri1*, M. Khodagholi2 and J. Motamedi3

چکیده
هرگونه برنامه  ریزی در زمینه مدیریت اکوسیستم  های مرتعی، نیازمند کسب اطالعات پایه از این عرصه  ها است. از جمله 
اطالعات پایه، تعیین گستره گونه  های شاخص و معرفی خصوصیات رویشگاهی آنهاست.  در این مطالعه، گستره قیچ  زارهای 
درختچه ای در مناطق مرکزی و جنوب کشور، معرفی و پوشش گیاهی، ویژگی  های اقلیمی، خاکی و توپوگرافی محل  های 
 Zygophyllum و Zygophyllum atriplicoides پراکنش آن ارائه شد. بر مبنای نتایج، گونه  های قیچ درختچه ای با نام علمی
eurypterum  که در برخی منابع مترادف همدیگر در نظر گرفته شده اند، فراوان ترین گونه های قیچ در ایران هستند که در حدود 
15/8 میلیون هکتار از مناطق بیابانی و درمنه  زارهای استپی، پراکنش دارند و 9/5 درصد از مساحت خشکی های کشور را 
در بر می  گیرند. بیشترین فراوانی قیچ  زارها، در رویشگاه  هایی با میانگین بارندگی ساالنه 69 تا 167 میلی متر و محدوده دمایی 
حدود 13 تا 23/5 درجه سانتی گراد است  که دارای اقلیم فراخشک تا خشک هستند. رویشگاه  های قیچ، بیشتر در خاک  های 
قلیایی ضعیف، آهکی، سازندهای گچی مارنی، شنی، خاک  های فقیر از نظر نیتروژن و ماده      آلی و به  طور محدود در خاک  های 
شور، قرار دارند. در مجموع، خصوصیات رویشگاهی، بیانگر آن است که گونه  های قیچ، دارای دامنه اکولوژیک وسیع هستند 
و سازگاری زیادی برای رویش در انواع خاک ها، نواحی مختلف آب و هوایی و توپوگرافی دارند. اطالعات ارائه شده، سهم 
شایانی در مطالعات مرتع داری و مکان  یابی عملیات اصالح مراتع در گستره قیچ  زارها در مناطق مرکزی و جنوبی کشور دارد.

واژه های کلیدی: جوامع گیاهی، اکوسیستم  های مرتعی، نواحی بوم شناختی، خصوصیات رویشگاهی
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 مقدمه
گیاهی  پوشش  نقشه های 

و قلمرو رویشگاه های گیاهان، 
به عنوان مبنا و پایه کلیه مطالعات 

علوم  و  کشاورزی  طبیعی،  منابع 
پوشش  می شوند.  محسوب  زمین 

گیاهی یک منطقه برآیند ویژگی های 
اکولوژیک شامل اقلیم، خاک، زمین شناسی، 
ژئومرفولوژی و نوع بهره برداری است، درواقع 
این نقشه ها اطالعاتی به مراتب بیشتر از خود 
گیاهان در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهند. 
بنابراین هر گونه برنامه  ریزی در زمینه مدیریت 
اکوسیستم  های طبیعی، اعم از حفظ، حمایت، 
اصالح، توسعه و بهره برداری، نیازمند به دست 
آوردن اطالعات پایه و مقدماتی از این عرصه  ها 

است. 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، با 
هدف تهیه این اطالعات و تعیین مناطق همگن 
اکولوژیک به  منظور انتخاب ایستگاه  ها و پایگاه  های 
تحقیقاتی و ارائه راهبردهای تحقیقاتی، از سال 
1368، طرح شناخت مناطق اکولوژیک را به 
اجرا در آورد. این طرح، درواقع بررسی پوشش 
گیاهی در سطح کالن است که تیپ های گیاهی 
غالب عرصه  های مرتعی را شناسایی  و با تعیین 

شرایط اکولوژیک حاکم در هر تیپ گیاهی، اطالعات کلی از 
ویژگی  های اکولوژیکی و پتانسیل مناطق مختلف، ارائه 
می کند. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با هدف ارائه 
نقشه گستره قیچ  زارهای درختچه ای در نواحی مختلف 
رویشی، انجام شد. در این ارتباط، ضمن بررسی منابع 
مختلف، تعداد گونه های جنس قیچ در ایران و جهان 
ارائه شد. با استناد به اطالعات موجود، رویشگاه  های 
محل پراکنش قیچ های درختچه ای که تیپ غالب 
گیاهی را در مناطق مرکزی و جنوبی کشور تشکیل 
می دهند و همچنین ویژگی  های اقلیمی، خاکی و 

توپوگرافی رویشگاه  های یادشده ارائه شد.

 اقدامات و یافته  ها
گستره قیچ زارها در جهان

 22 با   )Zygophyllaceae( اسفند  تیره 
جنس و حدود 240-230 گونه گیاهی، در 
بیابان  های گرم مناطق خشک و نیمه  خشک و 
رویشگاه  های شور اروپا، آسیا، استرالیا، آفریقا 
 .(Sheahan, 2007) و آمریکا گسترش دارد
جنس .Zygophyllum L به عنوان بزرگ ترین 
جنس خانواده، گیاهی چندساله، درختچه ای، 
دارای  که  است  یک ساله  و  علفی  به ندرت 
برگ های استوانه ای یا پهن و گوشتی است. 

Ven Zyl (2000)  در رساله دکترای خود با 
تمرکز روی سیستماتیک Zygophyllum در 
آفریقای جنوبی، بیان می کند که در مورد تعداد 
واقعی گونه های این جنس شبهاتی وجود دارد. 

Dyer (1975) به حدود 100 گونه در آفریقا 
 EI Hadidi  (1975) .و استرالیا اشاره کرد
آفریقا،  از  گونه   80 به حدود  را  تعداد  این 
استرالیا، همچنین آسیا کاهش داده است. به گفته
این  از  گونه  فقط سه   EI Hadidi (1975)
می شود.  مشاهده  مدیترانه  منطقه  در  جنس 
مطابق با اندکس باغ گیاه شناسی سلطنتی کیو 
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)/https://www.gbif.org :در جهان )منبع Zygophyllum L. شکل1- پراکنش جنس

مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و 

مراتع کشور، با هدف تهیه 
مناطق  تعیین  و  اطالعات  این 

همگن اکولوژیک به  منظور انتخاب 
ایستگاه  ها و پایگاه  های تحقیقاتی 
از  ارائه راهبردهای تحقیقاتی،  و 
سال 1368، طرح شناخت مناطق 
اکولوژیک را به اجرا در آورد.



71 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 3، پیاپی 22، مرداد- شهریور  1399

منطقه رویشیپراکندگی جغرافیایی در ایرانپراکندگی جغرافیایی در جهانواریتهنام گونه

Z. simplex
Syn:Z. portulacoides

ایران، پاکستان، هند، فلسطین، 
عربستان، شمال آفریقا

جنوب و جنوب شرق
)هرمزگان، بلوچستان(

خلیج و عمانی

Z. qatarense
Syn:Z. propinquum

جنوب و جنوب شرقایران، پاکستان، عراق، عربستان
خلیج و عمانی)هرمزگان، بوشهر، بلوچستان(

Z. atriplicoides

Z.atriplicoides
Syn:Z.

eurypterum

ایران، قفقاز، آسیای مرکزی، 
افغانستان، پاکستان، عراق

شمال، شمال غرب، غرب، مرکز، شرق، جنوب و جنوب شرق
)گرگان، گیالن، آذربایجان، اصفهان، یزد، فارس، هرمزگان، 
بوشهر، خوزستان، کرمان، بلوچستان، خراسان، سمنان، تهران(

ایرانی- 
تورانی، خلیج 

و عمانی

Z.megacarpumایران، آسیای مرکزی، پاکستان
شمال، شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق و جنوب

)گیالن، آذربایجان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، خراسان، 
سمنان، تهران(

ایرانی- 
تورانی، خلیج 

و عمانی

Z. hamienseایران، عربستان
جنوب

خلیج و عمانی)هرمزگان، بوشهر، بلوچستان(

Z. eichwaldiiمرکز، شمال شرقایران، آسیای مرکزی
)اصفهان، خراسان، سمنان، تهران(

ایرانی- تورانی

Z. fabago

Z.fabago
اروپا، ترکیه، ایران، قفقاز، آسیای 

مرکزی، افغانستان، پاکستان، عراق، 
سوریه، فلسطین، مصر

شمال، شمال غرب، غرب، مرکز و شمال شرق
)گرگان، مازندران، آذربایجان، همدان، یزد، تهران(

هیرکانی و 
ایرانی- تورانی

Z. dolichocarpumشمال غرب و مرکزایران، آسیای مرکزی، افغانستان
)آذربایجان، تهران(

ایرانی- تورانی

Z. brachypterumهیرکانی و مرکزایران، آسیای مرکزی
ایرانی- تورانی

Z. orientaleشمال غرب، مرکز و شمال شرقایران، آسیای مرکزی، افغانستان
)آذربایجان، اصفهان، خراسان، سمنان، تهران(

هیرکانی و 
ایرانی- تورانی

Z. oxianumایران، آسیای مرکزی، افغانستان
شمال غرب، مرکز و شمال شرق

ایرانی- تورانی)گیالن، آذربایجان، خراسان(

Z. miniatumZ. minatumمرکزایران، آسیای مرکزی، افغانستان
)سمنان(

ایرانی- تورانی

Z. englerianumشمال شرقایران، آسیای مرکزی، افغانستان
)خراسان(

ایرانی- تورانی

Z. pinnatum
Syn:Z. macropterum

مرکزایران، آسیای مرکزی
)سمنان(

ایرانی- تورانی

Zygophyl� حدود 130 گونه (Kewensis)
lum شناسایی شده است که حدود 70 گونه 
در شمال شرقی آفریقا، کشورهای خاورمیانه 
و آسیا، حدود 22 گونه در استرالیا و حدود 
35 گونه در جنوب غربی آفریقا حضور دارند 
 Ven Zyl در نتیجه مطالعه .(Ven Zyl, 2000)
ا(2000(، 17 گونه جدید به منطقه جنوب غربی 
آفریقا اضافه شد، در نتیجه تعداد کل گونه های گیاه 
این جنس به حدود 150 گونه در جهان می رسد.

Mabberleyا)2008(، تعداد 50 گونه را از جنس 

Zygophyllum در ایران و خاورمیانه گزارش 
کرده است. مطابق با اطالعات سایت تسهیالت 
 )Gbif.org( جهان  زیستی  تنوع  اطالعات 
این جنس در رویشگاه  های استپی و نیمه استپی 
آسیای مرکزی، کشورهای خاورمیانه، جنوب و 
شمال شرق آفریقا، استرالیا، جنوب غربی ایاالت 
متحده آمریکا و شیلی، پراکنش دارد )شکل1(.

 گستره قیچ  زارها در ایران
نی،  خیا ا ( سفند  ا ه  تیر  ، ن ا یر ا ر  فلو ر  د

عناوین با  گونه   9 این جنس  برای   )1371
Z y g o p h y l l u m  s i m p l e x 
Z y g o p h y l l u m  a t r i p l i c o i d e s
Z y g o p h y l l u m  q a t a r e n s e
Z y g o p h y l l u m  h a m i e n s e
Z y g o p h y l l u m  e i c h w a l d i i
Z y g o p h y l l u m  f a b a g o
Z y g o p h y l l u m  o x i a n u m
و  Z y g o p h y l l u m  m i n i a t u m
 Z y g o p h y l l u m  p i n n a t u m  

جدول 1- اسامی گونه های جنس قیچ و پراکندگی آنها در ایران و جهان برگرفته از فلور ایران، تیره اسفند )اخیانی، 1371(
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ذکر شده است. همچنین در جلد 98 فلور ایرانیکا 
این  برای  گونه   12  ،)El Hadidi, 1972)
جنس معرفی شده است که اکثر گونه ها، همان 
گونه های موجود در فلور ایران با اسامی مترادف 
 Zygophyllum گونه  به عنوان مثال  است. 
eurypterum دارای دو زیرگونه به نام های
 Z. eurypterum (syn: Z. atriplicoidese)

 و Zygophyllum gontscharowii است، 
 Zygophyllum propinquum همچنین گونه
مترادف گونه Z. qatarense است که از بندر 

لنگه و الر گزارش شده است )جدول 1(.
طبق نتایج طرح شناخت مناطق اکولوژیک 
کشور )فیاض و همکاران، 1387(، گونه  های 
 Z. atriplicoides قیچ درختچه ای با نام علمی

منابع  برخی  در  که    Z. eurypterum و 
 Ahmad et al., 2006; Iqbala et )
مترادف هم در  اخیانی، 1371(  al.,2010؛ 
نظر گرفته شده اند، فراوان ترین گونه قیچ در 
ایران هستند که با مساحت حدود 15/8 میلیون 
هکتار در عرصه  های مرتعی مناطق مرکزی و 
تا ارتفاع 1700 متری  بیشتر  جنوبی کشور، 
از سطح دریا پراکنش دارند و 9/5 درصد از 
مساحت کشور را در بر می  گیرند )شکل2(. 
ناحیه  در  بیشتر  درختچه ای  قیچ  گونه های 
)بخش های رویشی  تورانی  ایرانی-  رویشی 
شرق  و  غرب  جنگل های  و  مرکزی  ایران 
سندی  رویشی صحارا-  ناحیه  و  زاگرس( 
)عمانی و خلیج فارس( گسترش دارند )شکل 3(.

بخش  های  در  درختچه ای  قیچ  گونه های 
درمنه  زارهای  و  بیابانی  مناطق  از  وسیعی 
مناطق استپی در استان  های خراسان جنوبی، 
یزد،  کرمان،  سمنان،  بلوچستان،  و  سیستان 
بوشهر، خراسان رضوی،  هرمزگان،  فارس، 
خوزستان و اصفهان )شکل 4(، به همراه 50 
گونه گیاهی دیگر )جدول 2(، به صورت تیپ 

غالب گیاهی مشاهده می  شوند.
استان  در  بیشتر   Z.qatarense گونه 
هرمزگان در مناطق جزیره قشم، خمیر، بستک 
و در جنوب استان فارس در منطقه الر دیده 
می شود و گونه Z. eichwaldii در شمال استان 
اردستان،  بیدگل،  و  آران  مناطق  اصفهان در 
شمال کاشان و در جنوب سبزوار به صورت 

شکل2- گستره قیچ  زارهای درختچه ای در ایران
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شکل3- گستره قیچ  زارهای درختچه ای در نواحی و اقلیم  های رویشی ایران

شکل4- مساحت قیچ  زارهای درختچه ای در استان  های مختلف
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Acacia ehrenbergiana Hayne Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl

Amygdalus lycioides Spach
Amygdalus scoparia Spach Haloxylon persicum Bunge

Anvillea garcinii (Burm.f.) DC. Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss.

Artemisia aucheri Boiss. Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.

Artemisia santolina Schrenk Lactuca orientalis (Boiss.) Boiss.

Artemisia sieberi Besser Periploca aphylla Decne.

Artemisia turanica Krasch. Platychaete aucheri (Boiss.) Boiss.

Astragalus fasciculifolius subsp. arbusculinus Platychaete glaucescens (Boiss.) Boiss.

Astragalus macrobotrys Bunge Platychaete mucronifolia (Boiss.) Boiss.

Atraphaxis spinosa L. Prosopis farcta (Banks & Sol.) J.F.Macbr.

Atriplex leucoclada Boiss. Pteropyrum aucheri Jaub. & Spach

Convolvulus acanthocladus Boiss. & Kotschy Rhazya stricta Decne.

Convolvulus argyracanthus Rech. f., Aellen & Esfand. Salsola arbuscula Pall.

Cornulaca monacantha Delile Salsola aucheri (Moq.) Bunge ex Iljin

Cousinia stocksii C.Winkl. Salsola crassa M.Bieb.

Cymbopogon jwarancusa sub sp. olivieri (Boiss.) Soenarko Salsola dendroides Pall.

Dorema ammoniacum D.Don Salsola kerneri )Woł.) Botsch.

Ephedra intermedia Schrenk & C.A.Mey. Salsola tomentosa (Moq.) Spach

Ephedra strobilacea Bunge Salsola vermiculata L.

Euphorbia larica Boiss. Salsola yazdiana Assadi

Ferula assa�foetida L. Seidlitzia rosmarinus Bunge ex Boiss.

Fortuynia garcinii (Burm.f.) Shuttlew. Seriphidium diffusum (Krasch. ex Poljak.) Y.R.Ling

Gymnocarpos decander Forssk. Stipa capensis Thunb.

Halothamnus glaucus (M. Bieb.) Botsch. Ziziphus nummularia (Burm.f.) Wight & Arn.

Halothamnus subaphyllus (C.A.Mey.) Botsch. Ziziphus spina�christi (L.) Desf.

جدول2-گونه  های گیاهی رویشگاه  های محل پراکنش قیچ در مناطق بیابانی و درمنه  زارهای مناطق استپی

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 74



75 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 3، پیاپی 22، مرداد- شهریور  1399

لکه  ای روی تپه های شنی پراکنش دارد. سایر 
گونه  ها نظیر Z. simplex ،Z. miniatum و

به   عنوان گونه  های همراه، در   ،Z. fabago  
ترکیب جوامع گیاهی حضور دارند، شکل های 5 
تا 8 تصاویری از گونه های قیچ را نشان می دهند.

 اقلیم رویشگاه های قیچ
متغیرهای  همبستگی  معادالت  به  استناد  با 
دمای  ساالنه،  دمای  ساالنه،  بارش  متوسط 
روزانه و دمای شبانه با ارتفاع رویشگاه  های 
محل پراکنش قیچ در مناطق مرکزی و جنوبی 
بارش ساالنه  میزان  تا 4(،   1 )روابط  کشور 
میلی  متر، گزارش  تا 350  قیچ  زارها،  گستره 

شکل5- گونه Z. atriplicoides )عکس از: راضیه صبوحی(

(Ingeborg van Leeuwen, https://www.inaturalist.org :عکس از( Z. atriplicoides شکل6- گونه
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آنها،  فراوانی حضور  بیشترین  و  است  شده 
در رویشگاه  هایی با میانگین بارندگی ساالنه 
دمای  متوسط  است.  میلی متر   167 تا   69
تا   13 از  نیز  یادشده  رویشگاه  های  ساالنه 
23/5 درجه سانتی گراد، متغیر است، ضریب 
خشکی دومارتن نیز در گستره قیچ  زارها، از 
2 تا 7/4 متغیر است که بر اساس طبقه  بندی 
اقلیمی دومارتن، در گروه اقلیم فراخشک تا 

خشک قرار می  گیرند.

 خاک رویشگاه  های قیچ  
قیچ درختچه ای، سازگاری زیادی برای رویش 
در خاکهاي سبک شني، خاکهاي شور، 
سازندهاي گچـي- مارني و خاک های فقیر 
از نظر نیتروژن و ماده آلی دارد، این گیاه قادر 
گاهي  و  مارن  کنگلومرا،  است روي سازند 

ماسه سـنگ نیـز بروید. کمبـود نیتروژن و ماده 
آلي بارزترین خصوصیت خاک رویشگاه های 
قـیچ درختچه ای است که ممکن است سبب 
ایجاد محدودیت در رشد آن شود )جنگجو و 
نوعدوست، 1391(. گونه  های قیچ درختچه ای، 
لومی  سیلتی  تا  شنی  سبک  خاک هاي  در 
می رویند و قادر به تحمل شوری  های باالتر از 
30 میلی  موس بر سانتی  متر، نیستند، شوری  های 

شکل8- گونه Z. fabago )عکس از: جواد معتمدی(شکل7- گونه Z. euryptrum )عکس از: علیرضا افتخاری(

جدول2- معادالت همبستگی بارش و دما با ارتفاع داده  های هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک در گستره قیچ  زارها در ایران

P بارش ساالنه به میلی  متر، H ارتفاع به متر، Tm  میانگین دمای ساالنه به سانتی  گراد، Tmin میانگین ساالنه دمای شبانه به سانتی  گراد، Tmax میانگین ساالنه دمای 
روزانه به سانتی  گراد. روابط دما در سطح اطمینان 99 درصد و بارش در سطح اطمینان 95 درصد، معنی  دار است.

تعداد ایستگاه  هاضریب همبستگی )R2(معادلهمتغیررابطه

P = H061/0+3/320/53 متوسط بارش ساالنه1
58

Tm = H 007/0-9/270/73متوسط دمای ساالنه2

Tmin = H 0075/0-4/210/72 متوسط دمای شبانه3
104

Tmax = H 006/0-95/330/63 متوسط دمای روزانه4
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ارائه  اطالعات  است.  شده  دیده  دیگر 
شده و به  ویژه نقشه گستره قیچ  زارها، در 
شناخت مناطق همگن اکولوژیک یا نواحی 
ایستگاه  ها  نتخاب  ا جهت  بوم  شناختی، 
لیت  های  فعا تی،  تحقیقا ه  های  یگا پا و 
پایش  بلند مدت  طرح  های  و  پژوهشی 
مراتع کاربرد دارد، همچنین، می توان نتایج 
حاصل از نواحی بوم  شناختی را، به سطح 
وسیعی از رویشگاه  های مشابه تعمیم داد 
از موازی کاری  ها و مطالعات تکراری،  و 
کاهش  سبب  درنهایت  و  کرد  جلوگیری 
شد.  وقت  در  صرفه  جویی  و  هزینه  ها 
این  از  دستاوردهای حاصل  عالوه بر این 
پژوهش با ارائه موقعیت پراکنش تیپ های 
گیاه قیچ در کشور، می تواند به عنوان یک 

سند و مرجع علمی در اجرای طرح های

سازمان های  توسط  کاربردی  پژوهشی 
اجرایی به ویژه پروژه های توسعه و اصالح 

مراتع استفاده شود.

 منابع
تیره  :7 شماره  ایران،  فلور   .1371 خ.،  اخیانی، 

 اسفند )Zygophyllaceae(. مؤسسه تحقیقات 
صفحه.  49 ن،  تهرا کشور،  تع  مرا و  جنگلها 
جنگجو، م. و نوعدوست، ف.، 1391. اکولوژي فردي

 گیاه قیچ atriplicoides اZygophyllum در 
مراتع استان خراسان شمالی. مرتع و آبخیزداری، 
.494-483 :)4(  65 ایران،  طبیعی  منابع  مجله 
و ه.  نعمتی،  م.،  گودرزی،  م.،  فرحپور،  م.،  فیاض، 

شناخت  ملی  طرح   .1387  ، پ. عشوری،   
یی  نها ش  ر ا گز  . ر کشو یک  ژ لو کو ا طق  منا

رویشگاه  های 
رتفاع  ا تا  بیشتر  قیچ، 

و  شرقی  مناطق  در  متر   1700
این  در  مرکزی، مشاهده می شوند. 

قیچ  زارها،  75 درصد  از  بیش  ارتباط، 
از سطح  1600 متری  از  ارتفاع کمتر  در 
پراکنش  عمده  دارند.  گسترش  دریا، 
متر است   1700 تا   1000 ارتفاع  در  آن 
از حضور  باال،  به   1700 ارتفاع  از  و 
گونه  های قیچ در جوامع گیاهی، 

کاسته می  شود.

کم تا متوسط )حدود پنج میلی  موس(، بهترین 
شرایط را جهت رشد گونه  های قیچ، فراهم 

می  کند )محمدی و همکاران، 1392(. 

  توپوگرافی رویشگاه  های قیچ  
رویشگاه  های قیچ، بیشتر تا ارتفاع 1700 
متر در مناطق شرقی و مرکزی، مشاهده 
 75 از  بیش  ارتباط،  این  در  می شوند. 
درصد قیچ  زارها، در ارتفاع کمتر از 1600 
متری از سطح دریا، گسترش دارند. عمده 
تا 1700  ارتفاع 1000  پراکنش آن در 
از  باال،  به  از ارتفاع 1700  متر است و 
حضور گونه  های قیچ در جوامع گیاهی، 
قیچ  زارها،  کاسته می  شود. گستره اصلی 
معمواًل در اراضی تپه ماهوری با شیب کم 
و مالیم تا 10 درصد، است. اگرچه، در 
تمام جهت  های جغرافیایی، دیده می شوند 
اما، بیشتر در جهت  های جنوب غربی و 

شمال شرقی، پراکنش دارند. 

 نتیجه   گیری نهایی و پیشنهادها  
جنس ی  ختچه ا ر د ی  نه ها گو
.Zygophyllum L، یکی از گونه های 
مهم و کلیدی مراتع ایران هستند که 
حفظ  از جمله  مهمی  کارکردهای 
خاک در مقابل فرسایش های آبی و 

بادی، تثبیت شن های روان، پرورش 
علوفه  از  بخشی  تأمین  و  زنبور عسل 

زمان خشک سالی  در  دام ها  مورد نیاز 
تجزیه و تحلیل  با  تحقیق  این  در  دارند. 
شناخت  ملی  طرح  ز  ا حاصل  نتایج 
شده  جرا  ا کشور  کولوژیک  ا مناطق 
توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
 ،1368-1387 سال های  طی  کشور 
تیپ های غالب گونه های  پراکنش  نقشه 
قیچ درختچه ای در مناطق رویشی ایران 
تهیه و خصوصیات فیزیوگرافی و اقلیمی 
داد،  نشان  بررسی ها  شد.  ئه  ارا آنها 
بیشتر  درختچه ای،  قیچ  زارهای  گستره 
مربوط به مناطق بیابانی و درمنه  زارهای 
استپی مرکزی در ناحیه رویشی ایرانی- 
تورانی و مناطق جنوبی کشور در ناحیه 
اگرچه  است.  عمانی  و  خلیج  رویشی 
مناطق  برخی  در  نیز  پراکنده  به صورت 
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جنگلها  ت  تحقیقا سسه  مؤ  ، هشی و پژ ح  طر
              . صفحه  4 5 3  ، ن ا تهر  ، ر کشو تع  ا مر و 
محمدی، ا.، متین خواه، س. ح. و خواجه الدین، س. ج.، 
اکولوژیکی  ویژگی های  برخی  بررسی   .1392
Zygophyllum atriplicoidesا  قیچ  گونه 

اصفهان.  استان  نیمه خشک  مناطق  برخی  در 
خشک بوم، 3)1(: 80-69.
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