
  Nova Biologica Reperta 1: 34-44 (2015)                                                                               34-44: 1جلد  ،یافته هاي نوین در علوم زیستی

 

 

 

  )استان خراسان رضوي(مطالعۀ فلوریستیک جنگل کاسف 

  1کریم پاساد و 2حمید اجتهادي بجستانی، 1جواد محمدي ،*1حسن زارع مایوان

 4/8/1392 :پذیرش  /18/4/1392 :دریافت

  دانشکدة علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران1

 دانشکدة علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد2

   zare897@yahoo.com :ول مکاتباتمسئ*

تـا   1580اي کوهسـتانی و خشـک، در ارتفـاع    در منطقـه  بردسکن کیلومتري شمال شهرستان 20 ۀفاصلهکتار در  12جنگل کاسف با مساحتی بالغ بر . چکیده

هـایی در بهـار و    برداري ، پس از نمونه1391پوشش گیاهی این منطقه در پاییز . اقع شده استو شرقی-جهت غربی در درصد15متر از سطح دریا با شیب  1630

تیـره   29گونـه متعلـق بـه     69 بـه طـور کلـی در منطقـه    . ا تعیین شدهاي زیستی و پراکنش جغرافیایی آنه ، به روش فلوریستیک مطالعه و سپس شکل1391پاییز 

گونـه،   11بـا  ) Lamiaceae(نعنـاع  هـا  تـرین تیـره  بـزرگ . نیز متعلق به بازدانگـان اسـت   اي هستند و یک تیرهلپهتک تیره 3اي و تیره دولپه 25وجود دارد که 

 25% (36هـا بـا   تروفیـت  :عبارتند از منطقه اصلیزیستی هاي شکل. دگونه هستن 5با  )Caryophyllaceae(گونه و تیره میخک  9با ) Asteraceae(کاسنی 

-درصـد بـاالي همـی   . )گونـه  4% (6هـا بـا   و کریپتوفیـت  )گونـه 9% (13هـا  ، فانروفیـت )گونـه 11% (16هـا   ، کامفیـت )گونـه 20% (29هـا  یتکریپتوف، همی)گونه

) Peganum harmala(هـایی هـم چـون اسـپند     دهندة اقلیم سرد و کوهستانی منطقه است و درصـد بـاالي تیـره کاسـنی و حضـور گونـه      ها نشانکریپتوفیت

  .استباالي پوشش گیاهی و عدم نظارت و مدیریت مناسب بر محیط زیست این منطقه  بتخری دهندةننشا
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Abstract. Kasf forest, with an area of over 12 ha, running in the east-west direction and located at a distance of 
20 kilometers in the north of the city of Bardaskan in a mountainous arid region. The minimum and maximum 
temperature of the area ranges between -10° C and +45° C. The average annual precipitation of the region is 155 
mm.  The altitude of the forest is about 1600 m above sea level with a 15% slope. The vegetation of this forest 
was studied using floristic methods 2 years after a devastative fire and life forms and geographical distributions 
of plant species were determined. Sixty nine plant species belonged to 29 families (25 Dicots, 3 monocots and 
one gymnosperm). The largest families were the Lamiaceae with 11, Asteraceae with 9 and Caryophyllaceae 
with 5 species. The percentages of life forms were determined as follows: Therophytes with 36% (25 species), 
Hemicryptophytes with 29% (20 species), Chamaephytes with 16% (11 species), Phanerophytes with 13% (9 
species) and Cryptophytes with 6% (4 species) of total investigated species. The high percentage of 
Hemicryptophytes indicated the dominance of cold mountainous climate and the presence of Asteraceae species 
such as harmala (Peganum harmala) showed that a severe disturbance had taken place in the region, which 
indicated a poor ecological administration in the studied region. 
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  مقدمه

ن یتـر  از مهـم  یکـ یهـر منطقـه    یاهیـ ، پوشـش گ یبه طور کل

 ين راهنمـا یعـت و بهتـر  یطب يماینمود چهره و سـ  يهادهیپد

 ,Amiri( آن منطقه است یختشناعوامل بوم ةقضاوت دربار

در  یسـت یز ۀجامعـ  يهاواکنش ۀجیفلور هر منطقه نت. )2010

اهان در دوران گذشته یو تکامل گ یط کنونیط محیبرابر شرا

 ناپـذیر ت انکاریاهان و اهمیگ ییبا توجه به نقش شناسا. است

تر  شیهرچه ب يریگط و بهرهیمح یعیدر شناخت توان طبآن 

 یعلمـ  ییآن، شناسـا  يسـاز هست و بیز طیتر از محو معقول

و چـه   ینظـر پژوهشـ  چه از ا،هنهین زمیک از ایاهان در هریگ

. دا کـرده اسـت  یـ پ يدیـ و کل يادیت بنیاهم ،يکاربرداز نظر

ک هـر  یسـت یفلور یو بررسـ  ییایـ منشأ جغراف ین بررسینچهم

ت و حفاظـت از  یریمد يها بران روشیثرترؤاز م یکیمنطقه 

. )1387 ،واثقـی ( منـدان موجـود اسـت   تسـ یز یر توارثیذخا

 یجنگلـ  ۀک منطقـ یـ  یاهیـ پوشـش گ  یتنوع درونـ  ییشناسا

 يبـرا  يضرور یتیریمد يها، به منظور کاربرد روشيریکو

وارد بـر   یبـ یتخر يداشـتن رونـدها  نظـر با در(ن تنوع یحفظ ا

ن یجـامع از چنـ   یبـا آگـاه   .دارد ياژهیگاه ویامروزه جا) آن

ت حـاکم بـر منطقـه را بـه     یریمد ییاراتوان اوالً کیم یتنوع

معـرض  در يهـا نجـات گونـه   زمینۀاً یکرد، ثان یبایارز یخوب

 ،نــژاد قهرمــانی( خطــر انقــراض در آن منطقــه را فــراهم آورد

 یچـوب  يهـا تنوع گونـه  منبع ذخیرةن یتر جنگل مهم .)1391

هـا  جنگـل  یاهین است و پوشش گیزم ةکر يموجودات رو

د  و نقش کنیت میوجودات را حمااز م یعیوس ةگستر يبقا

 يریدر کاهش و کنترل فقر در مناطق خشک و جلوگ یمهم

ظ هـا حـاف  جنگل ید و به نوعابان دارین مناطق به بیل ایاز تبد

 هکتار ونیلیم 4/12ران یا. مناطق خشک هستند ییبقا و کارآ

درصد مساحت  6/7در حدود  يزیچ که دارد یجنگل ۀعرص

 کارشناسـان کـه بـر طبـق نظـر      ،ردیـ گ یمـ برکشـور را در  کل

 F.A.O )Food and Agricultureاز جملـه سـازمان    یجهان

Organization of the United Nations  (ــا ــزء ی ران ج

ــورها ــ  يدارا يکش ــش جنگل ــز یپوش ــدی ــ ر ده درص  یتلق

هکتار و  6/0جهان در (جنگل  ۀبا توجه به رقم سران .شود یم

کمبــود پوشــش  ۀو مســئل )هکتــار 2/0کشــور مــا حــدود در 

ــ ــور و  یجنگل ــاازدر کش ــا آنج ــه ت ــون هــ ک  ۀچ مطالعــیکن

جــام نشــده ان جنگــل کاســفدر  یکیو فلورســت یکیاکولــوژ

ــه یبررســ ،اســت ــگ يهــاو شــناخت گون ــا یاهی ــه ی ن منطق

ن یـی ق تعیـ ن تحقیـ ن هـدف ا یارببنـا . رسـد یبه نظر م يضرور

 يهـا گونـه  يو کورولوژ یستیف زیک، طیستیفهرست فلور

  .است یبررس تحت منطقه یاهیگ

  هامواد و روش

  شدهیبررس ۀمنطق يهایژگیو

 56ن یر نمـک، بـ  یکـو  یشـمال  ۀیشهرستان بردسکن در حاشـ 

درجـه و   34قه طول و یدق 15درجه و  58قه تا یدق 14درجه و 

ــرض جغراف یدق 42 ــه ع ــق ــاحت تقر ییای ــا مس ــی، ب  7664 یب

مشـهد   یجنـوب غربـ   يلـومتر یک 265 ۀمربع در فاصللومتریک

متـر   985ا یـ ن شـهر از سـطح در  یـ ارتفـاع ا . مقدس قرار دارد

شـمال و   ياهیـ کوهپا ۀن شهرسـتان از دو منطقـ  یا میاقل .است

 ۀیحاشـ  يزارهـا  زار و شن ابان، نمکیجنوب شامل ب ياجلگه

  .ر نمک شکل گرفته استیکو

 ياهیـ کوهپا ۀمنطقـ  يهـا از روسـتا  یکی کاسف يروستا

شـمال   يلـومتر یک 20 ۀتان بردسکن است که در فاصـل شهرس

 58°و  00'و  00"تـا   57° و 52'و  30"ن ی، بـ ن شهرسـتان یا

عرض  35°و  30'و  00"تا  35°و  22'و  30"و  یطول شرق

 يو خشـک بـا حـداقل دمـا     یکوهسـتان  يا، در منطقهیشمال

 155زان بـارش متوسـط   یـ م و+ C ° 45 يو حداکثر دمـا  -10

ا یـ متر از سطح در 1630تا  1580ال، در ارتفاع متر در س یلیم

 واقـع شـده اسـت    یشرق -یدر جهت غرب درصد 15ب  یبا ش

هکتـار در   12بـالغ بـر    یجنگل کاسـف بـا مسـاحت    .)1شکل(

نظــر   کاســف از . ن روســتا قــرار دارد یــا یقســمت شــمال 
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  .وسعت است کم یآبرفت يها شتو به ندرت واجد دافراشـته  غیو ست ياتا صخره يماهور ۀتپ عمدتاً یکیفولوژرمو

 

  .کاسف جنگل ییایجغراف تیوموقع بردسکن شهرستان یعیطب يمایس  -1شکل 

Fig. 1. Bardaskan city natural landscape and geographical location of forest Kasf.

  

  روش پژوهش

 يد آمارهـا ماننـ  الزمن فلور منطقه، ابتدا اطالعـات  ییتع يبرا

و ) شهرســتان بردســکن یســتگاه هواشناســیاز ا( یهواشناســ

ــه شهرســتان  یعــیاز اداره منــابع طب( یتوپــوگراف يهــانقش

م منطقـه از روش دومـارتن   یاقلـ  .شـدند  يگردآور )بردسکن

) T( ، و درجـه حـرارت  )P(یپـارامتر بارنـدگ   2با اسـتفاده از  

و روش  )یب خشـــکیضـــر= I=P/(T+10) )I  ۀرابطـــطبـــق 

، )P(سـاالنه  یمتوسط بارندگ يآمبرژه با استفاده از پارامترها

حسـب  بـر ( ن مـاه سـال  یتـر  دما در گـرم  يمتوسط حداکثرها

ن یدمـا در سـردتر   يهاو متوسط حداقل) M2)(نیکالو ۀدرج

ــاه ســال   ــه کــالو  بــر(م  ۀطبــق رابطــ ) m2)(نیحســب درج

Q=2000P/(M2-m2)  )Q =محاسبه ) هآمبرژ یرطوبت بیضر

ــه .شــد ــا نمون ــگ يه ــا یاهی ــار و پ ــه 1391ز ییدر به ، از منطق

ز همـان  ییدر پـا شدن پس از پرس و خشک د وش يآور جمع

علوم  ةک دانشکدیستماتیشگاه سیبه آزما ییشناسا يبراسال 

 يو بـه کمـک فلورهـا    افـت یمشهد انتقـال   یدانشگاه فردوس

ــایرانیا ــکورموف ،)Rechinger, 1963( ک ــا تی ــا يه  نرای

)Ghahreman, 2004(، رانیا یفلور رنگ )Ghahreman, 

  .شد شناسایی )1384 ،اسدي( رانیفلور ا و )2006

 

 

. ر انجـام گرفـت  یسـتم رانکـا  یس ۀلیوسبه یستیز ن شکلییتع  

-حفاظـت جوانـه   یت و چگونگیاساس موقعبر يبند ن ردهیا

سـپس  . اه در فصـل نامسـاعد اسـت   ینسل گ يمسئول بقا يها

منــاطق پــراکنش . م شــدیاهــان منطقــه ترســیگ یســتیف زیــط

ــه ــا اســتفاده از    شــده ازییشناســا یاهیــگ يهــاگون منطقــه ب

  . شدهاي فلور و منابع مذکور تعیین  کتاب

  جینتا

 56/3(دومـارتن   یب خشـک یضـر  براسـاس م منطقـه  ینوع اقلـ 

I=( »آمبــرژه  یب رطــوبتیضــر براســاسو  »خشــک)04/10 

Q= (ییو شناسـا  يبـردار نهج نموینتا .شدن ییتع »خشک«ز ین 

گونـه   69دهـد در منطقـه جمعـاً    ینشـان مـ   یاهیـ گ يهاگونه

 يهــارهیــان تیــمدر. حضــور دارد یاهیــگ ةریــت 29متعلــق بــه 

 6ره شـامل  یـ ت 3و  يادولپـه  ۀگونـ  62ره شامل یت 25موجود، 

ز متعلق بـه  ین يا ک گونهی ةریک تیهستند و  يالپه گونه تک

 يمنطقه از نظر غنا یاهیگ يهارهین تیترمهم. بازدانگان است

 ةریـ گونه، ت 11با  )Lamiaceae(نعناع  ةریت بیترتبه ياگونه

ــن ــا  )Asteraceae( یکاســ ــه و ت 9بــ خــــک یم ةریــــگونــ

)Caryophyllaceae(  هستند گونه  5با)  میتقسـ  .)2شـکل-
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دهـد  یها نشان مگونه یستیز شکل براساسفلور منطقه  يبند

 نیشــتریب) گونــه 25% (36بــا  هــاتیــتروف ن منطقــهیــکــه در ا

% 16هـا  تیـ ، کامف)گونه 20% (29ها تیپتوفیکر ی، همدرصد

% 6ها بـا  تیپتوفیو کر )گونه 9% (13ها تی، فانروف)گونه 11(

 دهنـد ین درصد فلور را به خود اختصاص میرتکم) گونه 4(

  ). 3شکل (

  :صورت استنیااهان منطقه بهیگ ییایپراکنش جغراف

، يا ترانـه یو مد یران و تورانیا% 1/10، یتوران ران ویا% 3/62

و  یران و تـوران یـ ا% 4/1، يبریو اروپا س یران و تورانیا% 7/5

 -اروپـا  ياترانـه یمد یران و تـوران یـ ا% 6/11، يسـند  -صحرا

  ).4شکل (دارند  یپراکنش جهان% 7/8و  يبریس

 :ند ازا عبارت یغالب در اشکوب علف يهاگونه

Scandix pectin-veneris, Alyssum linifolium, Bromus 
tectorum, Nepeta bracteata, Lactuca glauciifolia, 
Chenopodium botrys, Ziziphora tenuior 

  :ند ازا عبارت یغالب در اشکوب درخت يهاو گونه

Platanus orientalis, Salix alba, Fraxinus rotundifolia, 
Rubus sanctus, Populous alba   

  :ند ازا زاد منطقه عبارت بوم يهاگونه

Dianthus orientalis subsp. aucheri, Pteropyrum 
stenocalyx   

  :ند ازا نادر منطقه عبارت يهاگونه

Astragalus schahrudensis, Cleome khorassanica, 
Salvia leriifolia  

 :ند ازا منطقه عبارت يزجهان يهاگونه

Bromus tectorum, Descurainia sophia, Cirsium 
arvense, Mentha longifolia, Solanum nigrum,    
Juncus articulates                                           

 

  

  

  بحث

 ياکـه درون دره  ،ن جنگـل یـ ا يریت قرارگیبا توجه به موقع

ن دره یـ کـه از ا  ياکـوه و در اطـراف آبراهـه    2در حدفاصل 

ن یـ غالـب ا  يهـا بـا توجـه بـه گونـه    ده است و ییگذرد رویم

تـوان  یزبان گنجشـک، چنـار و تمشـک، مـ     ،دیمنطقه مانند ب

اسـت   )Oasis( يریکـو  يهـا نوع جنگلن جنگل ازیگفت ا

خشک و نسبتاً سرد به وجـود   يبا آب و هوا ياکه در منطقه

  .آمده است

ران و یــا ۀیــبــه ناح ییایــنظــر جغرافازشــده مطالعــه ۀمنطقــ

درصـد   64ج حاصل کـه  یکه با توجه به نتا تعلق دارد یتوران

ن یــپــراکنش دارنـد، ا  یران و تـوران یــا ۀهــا در منطقـ از گونـه 

اهـان  یگ یفراوان  Archiboldطبق نظر . شودید مییأمطلب ت

ــپتوفیکر یهمــ ــه نشــانیــت در ی ــ ةدهنــدک منطق م ســرد یاقل

ن یـ ج ایکـه نتـا   ،)Archibold, 1995( آن اسـت  یکوهستان

هـا را در منطقـه   تیـ هـا و تروف تیـ پتوفیکریغلبـه همـ   یبررس

ن ین درصـد را بـ  یرتشـ یهـا ب تینکه تروفیل ایدل. دهدینشان م

اسـت کـه در    ییهـا بیـ در منطقه دارنـد، تخر  یستیاشکال ز

دهـد کـه   یقات نشان مـ یرا تحقیمنطقه صورت گرفته است ز

ک منطقـه  یـ  یاهیـ ب در پوشـش گ یـ هـا پـس از تخر  تیتروف

  .)1387 ،امیري ؛1391 ،نژاد قهرمانی( ابندییش میافزا

 فقـدان با توجه بـه گـرم وخشـک بـودن فصـل تابسـتان و      

هـا  تیـ کامف ين فصل، سـازگار یدر ا یبارش نزوالت آسمان

ن یتر مقاوممنزلۀ باعث شده که آنها به  یمیط اقلین شرایچن اب

و  یدائمـ  يهـا  یاز رسـتن  ییدرصـد نسـبتاً بـاال    یاهیعناصر گ

-تیمقابل، تروفاص دهند و دربه خود اختص دار منطقه رایپا

مل نسبت بـه فصـول خشـک، بـا نامسـاعد      علت عدم تحها به

 ۀکننـد و چرخـ  یو بروز گرما خـزان مـ   یطیط محیشدن شرا

. )1390 ،دولتخـواهی ( رسـانند  یان مـ یـ خـود را بـه پا   یزندگ

 بـودن  رطوبـت خـاك، غالـب    ةریـ ل حفـظ ذخ یـ از دال یکی

 يهــادامنــهت در یــت و کامفیــپتوفیکریهمــ یاهیــعناصــر گ
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 یسـت یاسـت و تنـوع اشـکال ز    یدار ارتفاعات کوهستانبیش

ژه یـ وهت خاك بیدر تثب ياکنندهنییار تعیها نقش بستیکامف

 ید و پناهگــاهبــه عهــده دار یدار کوهســتان بیشــ یدر نـواح 

-یها را فراهم متیهمچون تروف یستیاستقرار عناصر ز يبرا

شـان داده اسـت   ن نیچنـ  مطالعـات هـم   .)1382بتولی، ( دآور

ــکــه درصــد تخریهنگــام ــدر ناح یاهیــب پوشــش گی  يا هی

ــزا ــیاف ــد، اعضــاییش م ــت یبرخــ ياب ر یــنظ یاهیــگ يهــارهی

Asteraceae کننـد   یدا مـ یـ در فلور منطقـه پ  يرتشیحضور ب

%) 51/15( یخانواده کاسـن  يغلبه اعضا یخوبن نکته بهیکه ا

 ؛1391 ،نـژاد  قهرمـانی ( کنـد  یه مـ یـ را در منطقه سـوخته توج 

هـا را  گونـه % 89آمـده  دستهج بینتا براساس .)1387 ،واثقی

ل یگـر را بازدانگـان تشـک   ید% 2لپـه و   را تـک % 9ها، يادولپه

-تـک  نسبت  یکلبه طور  ، Hutchinsonطبق نظر . اندداده

ک بـه  یـ معمـوالً   یط خشـک یهـا در محـ   يادولپه به  ها يالپه

اهـان  یکـه گ  ياعمـده  يهـا چهار تا پنج است، چـون سـازش  

انـد،  دا کـرده یـ ست در منـاطق خشـک پ  یجهت زدر يادولپه

 ,Hutchinson(شــود یده مــیــهــا دياکمتــر در تــک لپــه

، Ephedraceae ةریــمتعلــق بـه ت  E. major ۀگونـ  .)1975

اه یـ ن منطقـه اسـت کـه بـه صـورت گ     یـ بازدانه در ا ۀتنها گون

نکــه یبــا توجــه بــه ا .دیــرو یپســند در ارتفاعــات مــیخشــک

ــوم 114م یســان قــدخرا ــۀ ب ــا آن، ی، در مقاداردزاد  گون ســه ب

درصـد از   75/1زاد حـدود  بـوم  ۀگونـ  2با شده مطالعه  ۀمنطق

-درصـد از کـل گونـه    11/0زاد خراسان و  بوم يهاکل گونه

    .ردیگ یمبررا در) 1810(ران یزاد ابوم يها
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  .همنطق در گونه تعداد نیشتریب يدارا يهارهیت  -2شکل 

Fig. 2. The families with the highest number of species in the study area. 
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  .همنطق کیفلورست بیترک در یستیز يهاشکل فیط  -3شکل 

Th =تیتروف، Ch =تیکامف، He =تیپتوفیکر یهم، C =تیفپتویکر، Ph =تیفانروف 

Fig. 3. Spectrum of life forms in the floristic composition of the study area. 
Th= Therophytes, Ch= Chamephytes, He= Hemicryptophytes, C= Cryptophytes, Ph= Phanerophytes  
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  .ن منطقهاهایگ ییایپراکنش جغراف یفراوان  -4شکل 

IT =یتوران و رانیا، M =ياترانهیمد، ES =يبریس - اروپا، Ss =يسند -صحرا، Cosm =یجهان  

Fig. 4. Frequency of geographical distribution of the area plants.  

  

  .هاي گیاهی منطقهی و کوروتیپ گونهزیست  فهرست نام علمی، شکل  -1جدول 

Table 1. List of scientific names and life forms of plant species of the study area. 

 ٭٭کوروتیپ ٭زیستیشکل نام فارسی نام علمی ردیف

Anacardiaceae 

1 Pistacia atlantica Desf. بنه Ph IT 

2 Eryngium billardieri F.Delaroche زول He IT 
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3 Ferula ovina (Boiss.) Boiss. کما He 
IT 

Apiaceae 

4 Dorema hyrcanum Kos-Pol کندل He IT 

5 Scandix pecten-veneris L. سوزن چوپان Th ES-M-IT 

Asteraceae 

6 Artemisia aucheri Boiss. درمنه کوهی Ch IT 

7 Achillea millefolium L. بومادران البرزي He ES-IT 

8 Carthamus oxyacantha  M.B. کاجیره Th IT 

9 Cirsium arvense (L.) Scop. var. arvens کنگر وحشی C Cosm 

10 Centaurea virgata Lam. ايگل گندم بوته Ch IT 

11 Cousinia lachnosphaera Bunge  - He IT 

12 Echinops cephalotes DC. شکر تیغال، تیهال He IT 

13 Gundelia tournefortii L. کنگر خوراکی He IT 

14 Lactuca glauciifolia Boiss. کاهوي نوك دراز Th IT 

Boraginaceae 

15 Heliotropium europaeum L. آفتاب پرست Th ES-IT-M 

Berberidaceae 

16 Berberis vulgaris  L. زرشک معمولی Ph ES-M- IT 

Brassicaceae 

17 Alyssum linifolium Steph. ex Willd. ي برگ باریکقدومه Th IT-M 

18 Descurainia sophia (L.) Webb & Berth  خاکشیر شیرین Th Cosm 

Capparaceae 

19 Cleome khorassanica Bge. & Bein. ex Boiss. جغجغه Th IT 

Caryophyllaceae 

20 Acantophyllum glandulosum Bunge ex Boiss. چوبک Ch IT 

21 Dianthus orientalis Adams subsp. Stenocalyx (Boiss.) 
Rech.f. 

 Ch IT یخک شرقیم
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22 Gypsophila bicolor (Freyn & Sint.) Grossh. گچ دوست Th 
IT 

23 Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm.  - Th IT 

24 Silene conoidea L. قلیانی Th IT-M 

Chenopodiaceae 

25 Chenopodium botrys L. درمنه ترکی Th IT-M 

Dipsacaceae 

26 Scabiosa persica Boiss. النه کبوتري Th IT 

Ephedraceae 

27 Ephedra major Host ارمک کبیر Ch ES-IT 

Euphorbiaceae 

28 Euphorbia szovitsii Fisch. & C.A.Mey. فرفیون He IT 

29 Euphorbia helioscopia L. فرفیون Th ES-IT 

Fabaceae 

30 Astragalus commixtus Bunge گون Th IT-Ss 

31 Astragalus schahrudensis Bunge گون He IT 

32 Alhagi persarum Boiss. & Buhse خارشتر Ch IT 

33 Trigonella monantha C.A.Mey. شنبلیله وحشی Th IT 

Juncaceae 

34 Juncus articulates L. سمار- سازو C Cosm 

Lamiaceae 

35 Acinos graveolens (M.B.) Link.  - Th IT-M 

36 Eremostachys macrophylla  Montbr & Auch.  سنبل بیابانی He IT 

37 Hymenocrater bituminosus Fisch. & C.A. Mey. گل اروانه Ch IT 

38 Lallemantia royleana (Benth.in wall.) Benth. بالنگو Th IT 

39 Marrubium vulgare L. فراسیون Ch IT-M 

40 Mentha longifolia (L.) Hudson پونه C Cosm 
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41 Nepeta bracteata Benth. پونه ساي برگه دار Th 
IT 

42 Nepeta persica Boiss.  - He IT 

43 Salvia leriifolia Benth. نوروزك He IT 

44 Teucrium polium L. کلپوره He IT-M 

45 Ziziphora tenuior L. کاکوتی Th IT 

Liliaceae 

46 Eremurus olgae Regel سریش C IT 

Oleaceae 

47 Fraxinus rotundifolia Mill. زبان گنجشک Ph IT 

Platanaceae 

48 Platanus orientalis L. چنار شرقی Ph ES-IT 

Plumbaginaceae 

49 Acantholimon spinicalyx Koeie & Rech.f. کاله میرحسن Ch IT 

Poaceae 

50 Bromus tectorum L. جارو علفی Th Cosm 

51 Melica persica Kunth. ملیکا He IT 

52 Phleum phleoides (L.) Karsten دم روباهی He ES-M-IT 

53 Stipa barbata Desf. ریش He IT-M 

Polygonaceae 

54 Polygonum paronychioides C.A.Mey. ex Hohen. هفت بند عقربکی He IT 

55 Pteropyrum aucheri Jaub. & Spach پرند Ph 
IT 

56 Rumex chalepensis Mill. ترشک ایرانی He IT 

Ranunculaceae 

57 Ceratocephalus falcetea (L.) Pers. گل آفتاب رو Th M-IT-ES 

58 Consolida orientalis (J. Gay) R. Schrod.  زبان در قفاي شرقی Th IT 

Rosaceae 

59 Rubus sanctus Schreb تمشک درختی Ph 
IT-M 
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60 Rosa persica Mielx ex Juss. رز ایرانی Ch 
IT 

61 Rosa beggeriana Schrenk رز سفید Ph IT 

Rubiaceae 

62 Rubia florida Boiss. روناس Ch IT 

63 Galium aparine L. شیرپنیر Th IT-M-ES 

Salicaceae 

64 Salix alba L. بید سفید Ph IT 

65 Populus alba L. سپیدار Ph IT 

Scrophulariaceae 

66 Veronica hederifolia L. ايسیزاب عشقه Th IT-M-ES 

Solanaceae 

67 Solanum nigrum L. تاجریزي سیاه Th Cosm 

Valerianaceae 

68 Valeriana sisymbriifolia Vahl. سنبل الطیب He IT 

Zygophyllaceae 

69 Peganum harmala L. اسپند He ES-M-IT 

  فانروفیت =Ph ،کریپتوفیت= C ،کریپتوفیتهمی =He ،کامفیت =Ch ،تروفیت =Th : زیستیشکل ٭

  يزجهان =Cosm سندي،  -صحرا =Ss سیبري، - اروپا =ESاي، مدیترانه =M ،ایران و تورانی =IT:  کوروتیپ ٭٭
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