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 چکیده

 و بلوچستان هرمزگان، های استان ارضی مرتعی در که است  سانان ناترک گیاهشناسی تیره از خاردار ای درختچه ،(Stocksia brahuica) کهتر

 و دارد بیابانی شرایط به خوبی تحمل بیابانی، و خاردار درختچه این. است پاکستان و افغانستان ایران، های کشور انحصاری و روید می خراسان جنوبی

زیبایی و مقاوم بودن این گونه به خشکی و جهت به کارگیری آن در فضای سبز رویشگاه این گونه در  با توجه به .است آب کمبود به متحمل گیاهان از

برخی پارامتر های  وگیاهی  ترکیب منظر از رویشگاه و شناساییسیرجان  گهرگل در مراتع کهتر رویشگاه منظور بدینبررسی شد. منطقه گل گهر سیرجان 

 Asteraceaeگونه دیگر حضور دارند که عمدتا به تیره های   34درختچه عالوه بر کهتر  این در رویشگاه که داد نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد خاک

، همچنین آن را همراهی می کنند Ebenus stellata  و Pteropyrum olivieri بیشتر آن همراه های گونه تعلق دارند و بیشتر فرم علفی دارند و   Poaceae و

با توجه به اینکه رویشگاه  .می باشد زیمنس دسی  73/0آن  شوری دارد که و شنی رسی لومی لومی شنی بافت گهر گل منطقه درخاک رویشگاه کهتر 

دارا بودن گل و  مناسب وبه فرم کهتر به شرایط بیابانی است.با عنایت  بیانگر متحمل بودن گونه می باشد و اقلیم خشک  میلی متر 124بارندگی واجد 

 کاندید نمود. جهت کاشت در فضای سبز  می توان این گونه را در مناطق مشابه و نیاز آبی کم و استقرار خاک نسبتا فقیر میوه های قرمز

  گهر گل ،سبز فضای آب، کمبود : کهتر،کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 همین به. است افزایش به رو چشمگیری  طور به زیستی هایمجتمع زندگی کیفیت و زیست محیط در سبز و باز فضاهای اهمیت و نقش امروزه

 فضای اجتماعی – روانی اثرات بررسی در. آیند می شمار به زمین کاربری ریزی برنامه تصمیمات الینفک جزء سبز و باز فضای کشورها، اکثر در جهت،

 از همچنین. نماید تامین را فضا این تواندمی سبز فضای دارد که نیاز آرام و ساکت فضای ساعت چند به روزانه شرایطی هر در انسان، که گفت باید سبز

می کند  مقابله تکنولوژی نادرست کاربردی و صنعت گسترش سوء آثار باا پوشش گیاهی زیر ،آنهاست محیطی زیست کارکرد سبز فضای اثرهای مهمترین

 ، (Mass et al, 2006)دارد  وجود شهری ساختار در افراد وری بهره و سبز فضای سرانه میزان بین روشنی رابطه. شودمی زیستی کیفیت افزایش سبب و

 انواع مقابل در خاک نفوذپذیری افزایش اکسیژن تولید محیط، دمای کاهش زیباسازی، بر عالوه که سبز فضای اکولوژیکی بازدهی کنار در موضوع این

 حال عین در و حفظ باشند می خشکسالی درگیر که باران کم های محیط در که است طبیعی. کند می چندان دو را سبز فضای توسعه اهمیت....  و بارش

 بخصوص سبز فضاهای و شده طراحی منظرهای. باشد می روبرو جدی های چالش با سبز فضای و چه در جنگل ها و چه مراتع گیاهی پوشش توسعه

 دیگر از بیش استراتژیک، و فرهنگی مسایل بدلیل نیز اغلب و هستند شیرین های آب کنندگان مصرف مهمترین جزو خشک، نیمه و خشک مناطق در

 از و است جهان وسیع کشورهای از یکی ایران. هستند زده بحران جوامع انتقاد و هجوم مورد... و کشاورزی صنعت، یعنی آب کننده مصرف های بخش

 و است هوا نشست ناحیه بر منطبق جوی، النهار نصف عمومی هایجریان مقیاس در ایران اعظم بخش. شودمی محسوب جهان کشور هجدهمین نظر این

  .است شده واقع جهان بیابانی و خشک مناطق کمربند منطقه در اقلیم، توزیع یکنواخت الگوی یک در اعتبار، این به

 مختلف تفرجگاهای و هاپارک یا آبی محصوالت نظیر گیاهان نگهداشت و کاشت بر مبتنی امکانات ایران در ادواری هایخشکسالی بروز مواقع در

 بشر اجتماعی و اقتصادی وضعیت در دیرباز از خشکسالی و خشکی پدیده چون. بینندمی آسیب آب به دسترسی کمبود از خود حساسیت درجه به بنا نیز

 کارگیری به با و بشناسد خوبی به علمی موازین اساس بر را آن ماهیت باید انسان پس دارد، شگرفی تاثیر بسیار نیز آدمیان رفتار بر و است بوده دخیل

 معقوالنه برداریبهره و حفاظت امکان خود برای زیستی محیط شرایط بهبود ضمن و بگذارد پایدار توسعه راه در گام بقا حفظ بر عالوه مناسب هایروش

 و هاست خشکسالی از ناشی ایران آب بحران از کمی سهم کارشناسان، نظر از .کند فراهم آب و گیاهی پوشش خاک، از اعم طبیعی منابع از را علمی و

از اینروست که مدیریت  (Foltz, 2002. )است آب منابع صحیح مصرف برای صحیح ریزی برنامه عدم و مدیریت سوء حاصل بحران این از ای عمده سهم

 و منظرسازی ی زمینه در خشکسالی اهمیتی دو چندان دارد زیرا می توان با به کار بردن روش های علمی آثار مخرب آن را تا حد امکان کاهش داد.

 جهت خشک مناطق کشورهای از بسیاری که حلی راه. است کرده دوچندان را مشکالت آب لحاظ از مصرف پر و غیربومی گیاهان از استفاده سبز، فضای

 در که است خشک مناطق در منظرسازی از الگوهایی اند بسته بکار محیطی طراحی و سازی منظر در آبیاری نیاز مورد آب منابع از عاقالنه ی استفاده

 این از یکی(  زریسکیپینگ) آب به نیاز کم سازی منظر رویکرد. رسانند می ممکن حداقل به را آب مصرف راهکار، و اصول سری یک بکارگیری با آن
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(. در چنین رویکردی گونه های بومی جهت حفط منظر سازی اهمیت 1395است) ناصری،  آورده بدست هایی توفیق زمینه این در که هاست رویکرد

 ازبویژه در مصرف آب را داشته باشد. خاصی دارند و استفاده از پتانسیل آنها می تواند کمک ارزنده ای بر حفط کیفیت محیط زیست با حداقل هزینه کرد 

 بیماری و آفات عنوان به ها قارچ و حشرات حمله مورد اوقات اغلب اند گرفته قرار خشکسالی پدیده از حاصل تنش تحت که درختانی اکولوژیکی نظر

 مساله. دارد سزایی به اهمیت اکولوژی و اقتصادی نظر از...  و حشرات آفات، حمله برابر در سبز فضای از مراقبت رو این از. گیرند می قرار ثانویه های

 تاثیر تحت را تهرانی شهروندان زندگی آفت این و باشد می لمس قابل خوبی به 1394 سال در آن طغیان و سفید مگس هجوم با تهران در وضوح به آفات

به کار گیری برخی از گونه های موجود بومی داخل کشور نظیر کهتر که در عرصه های  .کرد ایجاد نیز را فروانی های مزاحمت و داده قرار خود حضور

و  مرتعی جنوب کشور گسترش دارد می تواند به عنوان یک گونه مقاوم به شرایط سخت خشکی در فضای سبز نظیر کمربند سبز جاده ای و یا پارک ها

 گیرد.مورد استفاده قرار فضا های سبز برون شهری و درون شهری 

 و بلوچستان هرمزگان، های استان ارضی مرتعی در که است  سانان ناترک گیاهشناسی تیره از خاردار ای درختچه ،(Stocksia brahuica) کهتر

 متقابل های برگ دارای متر، سه ارتفاع حداکثر با( که 1393)سلیمی، است پاکستان و افغانستان ایران، های کشور انحصاری و روید می خراسان جنوبی

 جام و تقسیم 5 یا 4 شامل آنها گل کاسه. شوند می منشعب ساقه روی نقطه یک از برگی چند صورت به کهاست  طول متر میلی 10 تا باریک و مرکب و

 که کرده باد و بادار صورت به نیز میوه. است خانه 3 یا 2 شامل تخمدان و گلبرگها برابر 2 تعداد به ها گل های پرچم. است گلبرگ 5 یا 4 از مرکب گل

 کشور انحصاری و روید می خراسان جنوب و بلوچستان هرمزگان، های استان دراین درختچه .  شود می دیده دانه چند یا سه بادکنی بخش داخل در

 مجموع در که است باالرونده گیاهان و درخت، درختچه دارای گیاهی بزرگ های تیره از یکی سانان ناترک تیره. است پاکستان و افغانستان ایران، های

 خشک مناطق در درختچه این(. Harrington, 2008) دهند می تشکیل گرمسیری نیمه و گرمسیری مناطق در عمده طور به را گونه 1450 و جنس 133

 به متحمل گیاهان از و دارد بیابانی شرایط به خوبی تحمل بیابانی، و خاردار بوته - درختچه این. شودمی دیده طبیعی طور به پاکستان و افغانستان ایران،

 های ویژگی دارای درختچه این. شود می محسوب هم زینتی این بنابر و است رنگ سرخ و زیبا بادکنکی های میوه دارای دیگر سوی از. است آب کمبود

 درختچه این(. Ahmad et al, 2008)شود می گرفته سیانولیپید نیز آن بذر از. آید می دست به گیاه این از آن مشتقات و اسید بنزوئیک ویژه به است دارویی

، است دسترس در کمی اطالعات منظوره چند و بومی گونه این افزایش زمینه در که این به توجه با. شود می دیده کرمان استان نقاط از برخی در خادار

 گهر سیرجان صورت گرفته است. در مراتع گلزیستگاهی این گونه  تحقیق حاضر به منظور شناسایی ویژگی های
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 هاروش و مواد

 مواد

 فاصله در هکتار 4330 تقریبی مساحت رویشگاهی گونه کهتر در محدوه شهرستان سیرجان مورد شناسایی قرار گرفت. جهت بررسی ابتدا محدوده

 به منتهی این محدوده و از گونه کهتر را نشان می دهد انتخاب شد که تراکم مناسبی شیراز به سیرجان مسیر طول در و سیرجان شهرستان از کیلومتری 50

 تا 55° 22ʹ 51ʺ و شمالی عرض درجه 29° 52ʹ 11ʺ تا 29° 6ʹ 50ʺ بین منطقه مورد مطالعه حدود. شودمی سیرجان گهر گل شرکت اختصاصی جاده

 .باشدمی مطالعه مورد محدوده از ارث گوگل ای ماهواره تصویر( 1) شکل. دارد قرار شرقی طول  درجه °55 27ʹ 41ʺ

 

 

 سیرجان گهرگل مطالعه مورد محدوده از ارث گوگل ای ماهواره تصویر -1شکل

 ساالنه بارش متوسط دارای 1383-1393 سالهده آماری پایه بر گهرگل کلیماتولوژی ایستگاه از موجود اطالعات اساس بر مطالعه مورد محدوده

 با سال ماه سردترین و سانتیگراد درجه 5/29 متوسط با تیرماه سال، ماه گرمترین. باشدمی سانتیگراد درجه 18 ساالنه دمای میانگین و متر میلی 124

 که باشدمی 60/4دومارتن رابطه و موجود آمار اساس بر مطالعه مورد محدوده در خشکی شاخص. باشدمی ماه دی سانتیگراد درجه 9/5 دمای متوسط

 .دهدمی نشان را مطالعه محدوده آمبروترمیک منحنی( 2) شکل. دارد خشک اقلیمی مطالعه مورد محدوده دومارتن اقلیمی بندی طبقه طبق
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 گل گهر سیرجان مطالعه محدوده آمبروترمیک منحنی -4 شکل

 روش ها

 گونه پالت هر داخل در و گردید مستقر سیستماتیکتصادفی بصورت متری 350 ترانسکت سه طول در پالت 45 تعداد گیاهی پوشش بررسی جهت

 موجود منابع از استفاده با و منتقل اصفهان صنعتی دانشگاه مرتعی گیاهان هرباریوم به شناسایی عدم صورت در و گردید ثبت پالت هر در کهتر همراه های

 تفکیک به و گرفتند قرار شناسایی مورد اطریش وین دانشگاه آنالین فلور مظفریان، اله ولی یزد فلور و خوزستان فلور قهرمان، رنگی فلور ریشینگر، فلور

سانتیمتری  40-0نمونه از خاک رویشگاه به طور تصادفی از عمق  12رویشگاه کهتر تعدا  خاکی عوامل بررسی منظور به .شدند شناسایی گیاهی های تیره

 دانشگاه کشاورزی دانشکده خاکشناسی آزمایشگاه به خاکشناسی هایآزمایش انجام منظور به خاک از برداری نمونه از پس .(3)شکلبرداشت گردید

 روش توسط آزمایشگاه در خاک آهک میزان همچنین شد، استفاده بایوکاس هیدرومتری روش از خاک بافت تعیین جهت. گردید منتقل درکرج واقع تهران

 اندازه جهت. شد گیریاندازه موهر به موسوم تیتراسیون روش از استفاده با کلر مقدار و فتومترفلم دستگاه طریق از سدیم مقدار. گردید محاسبه سنجیحجم

 مورد کالیبراسیون از پس WTWinlab- cond 720 مدل EC meter دستگاه گیری اندازه برای شد، استفاده اشباع گل های نمونه عصاره از شوری گیری

 . شد استفاده  Coring – 120 مدل pH meter دستگاه از مطالعه مورد منطقه خاک های نمونه اسیدیته، میزان تعیین برای همچنین. گرفت قرار استفاده
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 (Stocksia brahuica) کهتر ای درختچه گونه  -3شکل

 نتایج

 جوی هایریزش به توجه با است و تورانی – ایران بزرگ ناحیه از بخشی گیاهی جغرافیای نظر از رویشگاه کهتر در محدوده گل گهر گیاهی پوشش

محدوه مورد مطالعه تمرکز  و تراکم  در مهم نکات از یکی. دهدمی نشان را تورانی – ایران منطقه بیابانی و استپی هایویژگی مطالعه مورد محدوده منطقه

 آن مادران بو تیغال، شکر گون، نظیر هایی گونه البته مورد مطالعه است که  محدوده در موجود آبراهه مسیر در( Stocksia brahuica) کهتر درختچهبیشتر 

 تیره به مربوط حضور بیشترین . باشد می گیاهی تیره 16 به متعلق در محدوده گسترش کهتر شده شناسایی گیاهی های گونه. کنند می همراهی را

Asteraceae و Poaceae های تیره آن از بعد و درصد 17 با  Brassicaceae ،Caryophyllaceae و Papilionaceae بیشترین درصد 5/8 با کدام هر 

 گونه هشت ساله، چند علفی رویشی فرم گونهده  رویشی فرم حسب بر شناسایی مورد های گونه میان از( 4 شکل)داشتند در ترکیب گیاهی را فراوانی

 کنندهمنعکس وضعیت این که بوده یکساله هایعلفی به مربوط رویشی فرم بیشترین. باشندمی یکساله علفی گونه 15 نهایتا و ای درختچه گونه دو ای، بوته

 درختچه های گونه حضور دیگر سوی از. کندمی فراهم را گیاهان برخی رویش مناسب شرایط کوتاه دوره یک در تنها که باشد،می منطقه بیابانی خصلت

 می باشد. منطقه در بارش کمبود آن اساسی عامل که می باشد محدودبسیار  درختی و ای

 

 

 مطالعه مورد منطقه در گیاهی های تیره درصد نمودار-4 شکل
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 توجه مورد جدا طور به گونه این استقرار محل به مربوط خاک بررسی لذا است گردیده مستقر آبراهه حاشیه و کف در کهتر گونه اینکه به توجه با

 نیز بررسی مورد خاک بافت موقعیت. گرفت قرار بررسی مورد خاک آبراهه حاشیه و آبراهه مسیر در مختلف نمونه چهار برداشت با و است گرفته قرار

 نتایج. باشد میو شنی رسی لومی  لومی شنی متری سانتی 35 عمق تا سطح از خاک بافت نتایج اساس بر و شود می دیده( 5) شکل در بافت مثلث در

 گونه رویش محل مهم نکات از. است شده داده نمایش( 2جدول ) در گونه این رویش محل از شده برداشت های نمونه به مربوط شیمیایی فیزیکو بررسی

و البته با توجه به شرایط  باشد می گیاه نیاز مورد رطوبت کننده تامین فصلی جریانات که نحوی به کرد اشاره آن در ساله هر مناسب آبگیری به توان می

 رویشگاه کهتر قابل توجه می باشد.تر رطوبتی موجود خاک جوان و تحول نیافته 

 

 در محدوده مطالعاتی گل گهر سیرجان کهتر ی گونه همراه های گونه -1 جدول
 شماره نام علمی تیره فرم رویشی نام فارسی

 Apiaceae Eryngium Bungei 1 چند ساله یعلف زول خراسانی

 Apiaceae Ferula hirtella 2 چند ساله یعلف کمای ساورزی

 Asteraceae Achillea wilhelmsii 3 چند ساله یعلف بومادران

 Asteraceae Acroptilon repens 4 چند ساله یعلف تلخه گیجه

 Asteraceae Launaea acanthodes 5 چند ساله یعلف کاهوسای بیابانی

 Asteraceae Senecio glaucus 6 کسالهی یعلف پیرگیاه رایج

 Asteraceae Ehinops aucheri 7 کسالهی یعلف شکرتیغال بوته ای

 Asteraceae Scariola orientalis 8 ای بوته گاوچاق کن

 Boraginaceae Heliotropium aucheri 9 چند ساله یعلف افتاب پرست بیابانی

 Brassicaceae Malcolmia africana 10 کسالهی یعلف شب بوی صحرایی

 Brassicaceae Allysum strigusom 11 بوته ای مریم نخودی

 Brassicaceae Sinapis alba 12 کسالهی یعلف خردل سفید

 Caryophyllaceae بوته ای چوبک هراتی
Acanthophyllum 

heratense 
13 

 Caryophyllaceae Silene arenosa 14 کسالهی یعلف سیلن شنی

 Convolvulaceae Convolvulus hamadae 15 بوته ای پیچک بیابانی

 Dipsacaceae Scabiosa olivieri 16 علفی یکساله طوسک صحرایی

 Geraniaceae Erodium oxyrrhincum 17 کسالهی یعلف نوک لک لکی تیز

 Lamiaceae Salvia sp. 18 چند ساله یعلف مریم گلی

 Lamiaceae Stachys inflata 19 بوته ای سنبله ای ارغوانی

 Brassicaceae Teucrium polium 20 بوته ای مریم نخودی

 Papaveraceae Papaver dubium 21 کسالهی یعلف خشخاش هرز

 Papilionaceae Alhagi pseudoalhagi 22 چند ساله یعلف شبه خارشتر
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 در محدوده مطالعاتی گل گهر سیرجان کهتر ی گونه همراه های گونه -1 جدول
 Papilionaceae Astragalus ovoideus 23 یچندساله باقاعده چوب یعلف گون

 Papilionaceae Ebenus stellata 24 یبوته ا باردلنگ

 Plumbaginaceae Acantholimon scorpius 25 بوته ای کاله میر حسن دم عقربی

 Poaceae Bromus danthonia 26 کسالهی یعلف جارو علفی هرز

 Poaceae Agropyron cristatum 27 کسالهی یعلف چمن گندمی تاج خروسی

 Poaceae Hordeum murinum 28 کسالهی یعلف جو شوره زار

 Poaceae Boissiera squarrosa 29 کسالهی یعلف -----------------------

 Poaceae Stipa arabica 30 چند ساله یعلف استپی

 Poaceae Bromus tectorum 31 کسالهی یعلف جارو علفی بامی

 Polygonaceae Polygonum patulum 32 کسالهی یعلف هفت بند پا کوتاه

 Polygonaceae Pteropyrum olivieri 33 ای درختچه پرند تهرانی

 Ranunculaceae Consolida stocksiana 34 کسالهی یعلف زبان درقفای بلوچستانی

 Sapindaceae Stocksia brahuica 35 یدرختچه ا کهتر

 

 ت خاکباف مثلث در( Stocksia brahuica) کهتر ای درختچه گونه استقرار محل خاک بافت موقعیت -5شکل

 

 (Stocksia brahuica) کهتر ای درختچه گونهرویشگاه گونه کهتر  0-30شیمیایی خاک در عمق  فیزیکو بررسی نتایج -2جدول 

 مقدار بررسی مورد فاکتور مقدار بررسی مورد فاکتور

 Sandy Loam بافت
Sandy clay loam 

 4/2 )%(گچ

 8/60 (ppm)فسفر 7/61 شن)%(

 50/0 )%(یآل ماده 6/18 رس)%(
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 3/3 (meq/lit)کلر 7/19 سیلت)%(

 19/0 (meq/lit)سولفات 5/2 (gr/cm3)جرم حجمی حقیقی

 4/5 (meq/lit)میسد 4/1 (3gr/cm)ظاهری یجرم حجم

EC(ds/m) 73/0 میزیمن(meq/lit) 25/12 

pH 5/7 میکلس(meq/lit) 1/14 

 35/1 (meq/lit)پتاسیم 8/17 آهک)%(

 0 SAR 21/2 (meq/lit)کربنات

   39/3 (meq/lit)کربناتیب

 

 گیری نتیجه و بحث

 زیر منطقه بارش متوسط است، خشک مناطق جز اقلیمی نظر از مطالعه مورد محدوده شد، مشخص منطقه اقلیمی وضعیت بررسی از که طور همان

 شناخته جهان نقاط اکثر در گیاهان تولید و رشد کننده محدود عامل ترین مهم عنوان به که است فیزیکی های تنش جمله از خشکی. است متر میلی150

 برای لذا دارد نقش گیاهی زیتوده تولید در گیاه، در آبکش و چوبی انتقالی جریان تامین بر عالوه آب آنجائیکه از(. Siddique et al, 2000) است شده

لذا حضور کمتر گونه  باشند می بیشتری آب نیازمند( برگ و چوب) برگ و شاخ ایجاد دیگر عبارت به یا گیاهی زیتوده ایجاد برای که درختی های گونه

بر اساس نتایج شوری رویشگاه کمتر از یک دسی زیمنس بر متر می باشد و بیانگر این مساله است . های درختی و درختچه ای امری بدیهی خواهد بود

و برای کاشت در شرایط مشابه   دهد می ترجیح را سبک خاکیاه ندارد و از سوی دیگر با توجه به نوع بافت خاک این گ شوری به تحمل گیاه اینکه 

( نیز تاکید دارند که به کار گیری گونه های مختلف در مناطق خشک باید بر اساس 2006و همکاران)  lin اکولوژیکی توصیه می شود در این زمینه

 جریانات اثر در زمستان و پاییز فصل در که ها آبراهه مسیر مطالعه مورد منطقه در مطالعات اکولوژیکی و تطابق آنها با محیط ایجاد فضای سبز قرار گیرد. 

 به توجه با گونه این و است گردیده مستقر آبراهه مسیر در توجه قابل نسبتا تراکم با که باشد می گونه این استقرار محل شود می آبگیری منطقه سیالبی

 محل در همچنین و گیرد قرار توجه مورد تواند می خشک نیمه و خشک مناطق کاری جنگل و سبز های بند کمر خشک، سازی منظر سبز، فضای  اهداف

ار گونه های مقاوم به خشکی عالوه بر ایجاد فضای سبز در هر رویشگاه مصنوعی و طبیعی راستق .کرد مستقر را گیاه این توان می نیز ها گوراب ایجاد

 (Zixin et al, 1997حد زیادی مهار کند و این در مناطق بیابانی اهمیت بیشتری دارد)قادر خواهد بود که گرد و غبار را نیز تا 
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Stocksia brahuica, a spiny shrub from the Sapindaceae, which is located in the rangeland of Hormozgan, Balochistan and South 

Khorasan, and is exclusive to the countries of Iran, Afghanistan, and Pakistan. This barbed and desert shrub has good tolerance to 

desert conditions and tolerates water scarcity. Due to the beauty and resistance of this species to drought for use in green space, the 

habitat of this species was investigated in Gol-e-Gohar region of Sirjan. For this purpose, the habitat was identified in Gol-e-Gohor 

Sirjan rangelands and the habitat was studied from the perspective of the plant composition and some soil parameters. The results 

showed that in the shoots of this shrub, there are 34 other species in the habitat, mainly belonging to Asteraceae and Poaceae strains 

and more of them have grass form and Pteropyrum olivieri and Ebenus stellata, accompany it.In the Gol-e-Gohar region, the soil of 

the habitat is sandy loam and sandy clay loam and salinity of soil are 0.73 dS/m. Considering that the study area has a rainfall of 124 

mm and a dry climate, it indicates that Stockcia brahuica is more tolerant of desert conditions. Due to the proper form and the presence 

of flowers and red fruits, and tolerance of relatively poor soil and water requirements, this plant can be Candidate species in similar 

areas for planting in green spaces. 
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