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 چكیده 
هاي گيااهی و   ستيک راه شناسایی و معرفی گونهیفلورشوند و مطالعات  گياهان بخشی از ظرفيت مراتع و منابع طبيعی محسوب می

هااي    هاي جدید و زميناه سااز بررسای    ستيک گاه منجر به کشف گونهیهمچنين بررسی رویشگاه آنها است. همچنين مطالعات فلور

ر وارب شهرساتان   گردد. در این مطالعاه دره ارواوان د   برداري از منابع طبيعی می بيشتر در جهت مدیریت، افزایش پتانسيل و بهره

شارقی و   95˚22'62"الای   95˚61'22"هااي  مختصات جغرافيایی طولکيلومتري جنوب وربی شهر طرقبه در  7مشهد و در فاصله 

دوماارتن ششاک و    اقليم منطقه بر اساا  رو  فت. رستيک قرار گیمورد مطالعه فلورشمالی  31˚61'99"الی 31˚61'59"عرضهاي

هوري شاکل دهناده سايماي اصالی دره ارواوان هساتند. شناساایی گياهاان دره ارواوان باا           بيابانی است.نواحی دشاتی و تهاه ماا   

کمکفلورهاي معتبردر هرباریوم دانشکده علوم و پژوهشکده علوم گياهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در بررسی مقدماتی فلور 

 هاا باه   باشاند. بيشاترین گوناه    تيره مای  21سرده و  631ها متعلق به  ي گياهی شناسایی شد. این گونه گونه 657این منطقه، تعداد 

. بررسای کورولاو ي   گوناه بودناد   61 باا  Apiaceae و 26ا با   Poaceaeتياره  وناه، گ29 باا  Asteraceaeهاي تيرهترتيب متعلق به 

هاا از   کریهتوفيات  ها و همی ها متعلق به ناحيه ایران و تورانی هستند. تروفيت نشان داد که اولب گونه ي دره ارووان هاي منطقه گونه

 مهمترین اشکال زیستی منطقه هستند.

 

 ي ارووان فلور، شکل زیستی، دره:كلمات كلیدي



 
 مقدمه:

رویند در  وده و بيشتر گياهانی که در دنيا میکشور پهناور ایران به شاطر آب و هواي متنوعی که داراست داراي فلور بسيار متنوعی ب

هاي گياهی کشور به عنوان بستري الزم  تنوع گونه بررسی( 69و  6372د )زرگري، باشن این سرزمين قابل کشت یا شناسایی می

اي برشوردار است. از  داري، بانک  ن گياهی کشاورزي و دارویی از اهميت قابل توجه داري، آبخيز براي مطالعات بوم شناشتی، مرتع

نماید   ستی را فراهم میهاي مختلف علوم زی  هاي گياهی مناطق مختلف امکان انجام مطالعات بعدي در زمينه طرفی شناسایی گونه

هاي گياهی و  (. از طرفی با توجه به اثرات عوامل متعدد روي بقا، انتشار و ادامه حيات گونه12و 6317)چرشچيان و همکاران، 

هاي مختلف  هایی را در عرصه هاي حائز اهميت، شناسایی هرچه سریع تر چنين گونه امکان از بين رفتن و انقراض برشی از گونه

 (12و 6315شانی،  طلبد )صفی  ریزي جهت حفظ آنها را می برنامه

هاي جامعه زیستی در برابر شرایط محيطی کنونی و همچنين  با توجه به نقش اساسی فلور هر منطقه که در حقيقت نتيجه واکنش

نقش شناسایی گياهان و در ارتباط مستقيم با تکامل گياهان در دوران گذشته و وضع جغرافيایی آن دورانها بوده و با توجه به 

گيري هر چه بيشتر و معقول تر از محيط زیست و  اهميت وير قابل انکار آن در علوم زیستی و در شناشت طبيعی محيط و بهره

چه از نظر پژوهشی و چه از نظر کاربردي اهميت بنيادي و کليدي ها  بهسازي آن، شناسایی علمی گياهان در هر یک از این زمينه

شود. در همين  بندي بهره گرفته می ست. براي رسيدن به این منظور یعنی شناشت دقيق و علمی گياهان از دانش ردهپيدا کرده ا

هاي مهاجم و مهاجر در فلور هر منطقه و احسا  وظيفه و مسئوليتی که در حفظ و نگهداري از  راستا با توجه به اثرات، گونه

بررسی فلورستيک هر منطقه از اهميت باالیی برشوردار است، زیرا همانند شود که  هاي گياهی وجود دارد، نتيجه می گونه

 (.11و 6312دهد )توکلی،  اي براي هر منطقه است که وجود گياهان و وضعيت آن را نشان می شناسنامه

دهد.  ن میشانواده را نشا 35جنس و  11گونه،  651در پژوهشی فلور منطقه سيساب بجنورد مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 

 توان به علت  هاي گياهی است که آن را می هکتاري سيساب نشان دهنده تنوع باالي گونه 255گونه گياهی در عرصه  651حضور 

 Lamiaceaeو Asteraceae ، Poaceaeهاي گياهی منطقه  موقعيت جغرافيایی و قرق بلند مدت منطقه دانست. مهترین گونه

 (. 626و 6315پور و همکاران،  )نقیهستند 

اي است که  گونه دولهه 173گونه تک لهه و  651زاد آوندي،  گونه، یک گونه نهان 712منطقه الموت در شمال شرق قزوین داراي 

،  Asteraceaeاي عبارتند از: هاي گياهی منطقه الموت از نظر وناي گونه جنس تعلق دارند و مهمترین تيره 292تيره و  11به 

Fabaceae  ، Poaceae و Lamiaceaeچرشچيان و  کيهتوفيت و تروفيت است . شکل زیستی والب منطقه الموت همی(

 (.16و 6317همکاران، 

 مواد و روشها:
 7هکتاار بخشای از جنگال ارواوان واقاع در وارب شهرساتان مشاهد و در فاصاله           755با وسعت  دره ارووانمنطقه مورد مطالعه: 

شارق باه روساتاي حصاار، از شارق باه        (. از شمال به روستاي جاورق، از شامال 6کيلومتري جنوب وربی شهر طرقبه است )شکل 

از نظار   شاود.  د و از ورب به دهباار منتهای مای   وسطی،از جنوب به روستاي ازو سفلی و مایان شرق به مایان روستاي مایان، از جنوب

شامالی   31˚61'99"الای  31˚61'59"هااي  شرقی و عارض  95˚22'62"الی  95˚61'22"طولهاي محدودهمختصات جغرافيایی در 

 .(6)شکل  نواحی دشتی و تهه ماهوري شکل دهنده سيماي اصلی دره ارووان هستند .استواقع شده 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 موقعیت دره ارغوان :1شكل 

 

باشاد.   ميلای مترمای   363همچناين متوساط بارنادگی سااليانه      است.سرد   ششک نيمهطبق اقليم نماي آمبر ه منطقه داراي اقليم 

باشد )شرکت تحليال گاران محايط،     متر باالتر از سطح دریا می 2925متر و حداکثر  6232محدوده مطالعاتی داراي ارتفاع حداقل 

هااي   در تمامی نقااط منطقاه جماع آوري شاد و بعاد از تهياه نموناه        6353هاي گياهی در اردیبهشت و شرداد ماه   نمونه (.6355

هرباریمی به طور دقيق در حد گونه یا واحدهاي تحت گونه)زیر گونه یا واریته( با استفاده از مناابع معتبار فلاورا ایرانيکاا )رشاينگر      

( شناسایی شدند. براي هر گونه، عالوه بر ناام علمای، شاکل رویشای و     6315-6371( و فلور ایران )اسدي و همکاران6513-6551

 (.6کوروتيپ، با استفاده از منابع تعيين شد )جدول 

 نتایج:

جنس شناسایی شد.  631تيره و  21گونه گياهی آوندي متعلق به 657هاي فلورستيکی، تعداد بر اسا  نتایج حاصل از بررسی

تيار از   27گوناه باه    612و هاا   اي  لهاه  تيره از تاک  5گونه به  32زادان آوندي،  تيره از نهان 6گونه به  6گونه،  657این از 

داراي بيشاترین   گوناه  62باا  Apiaceaeگونهو 22با Poaceae،گونه 29با Asteraceaeهاي (. تيره6)جدول ها تعلق دارد  اي دولهه

 (.2گونه بودند )شکل 



 

 
 (.اي است هاي تک گونه بيانگر شانوداه: othersهاي مختلف ) ها و تيره فراوانی گونهوضعيت  -2شکل

 

هنگام  زیراتواند به دليل تخریب پوشش گياهی به ویژه چرا در برشی مناطق باشد  می Asteraceaeشانواده گسترده حضور 

فراوانی گياهان شانواده  .یابند منطقه گستر  می ربه نحو چشمگيري د Asteraceaeتخریب پوشش گياهی اعضاي شانواده 

Asteraceae پور  درنتاج حاصل از مطالعات فلورستيک منطقه سيساب بجنورد نيز نشان دهنده تخریب پوشش گياهی است )نقی

 (.622و 6315و همکاران، 
 

: همی He : کامفيت، Ch ل زیستی شامل: شکل زیستی )اشکا: گونه هاي گياهی دره ارووان به ترتيب حروف الفبا، همراه با 6جدول 

مناطق  :شامل)  کوروتایپ ( ودار. :  ئوفيت ودهG.t :  ئوفيت ریزوم دار وG.r :  ئوفيت پيازدار،  G.b: تروفيت، Th : فانروفيت، Ph کریهتوفيت، 

ITایران و تورانی مربوط به: 
C ،مرکز :IT

C & E ،مرکز و شرق :IT
W & C ،ورب و مرکز :IT

Omni :يسراسر ،IT
KKداغ،  : شراسان، کههIT

KK-E :

ITشرق،–داغ  شراسان، کهه
KK-Afgh. افغانستان و –: شراسان، کهه داغIT

KK-Alborzالبرز –داغ  : شراسان، کهه ،ES سيبري،  -:اروپاM :

 (: نيمه جهان وطنSCO: جهان وطن، COSاي،  : چند منطقهPLسندي،  -: صحاراSSاي،  مدیترانه

 ، 

پراکنش  شکل زیستی نام علمی گونه شانواده

 جغرافيایی

Amaryllidaceae Allium rubellum M.Bieb. G.b ITCauc-Turk. 

Amaryllidaceae Allium umbilicatum Boiss. G.b ITC 

Amaryllidaceae Allium xiphopetalum Aitch. & Baker G.b ITC & E 

Apiaceae Astrodaucus orientalis (L.) Drude IT W&C G.t 

Apiaceae  Bunium persicum (Boiss.)B. fedtsch. IT C&E G.t 

Apiaceae  Caucalis platycarpos L. IT-M Th 

Apiaceae  Elaeosticta allioides (Regel & Schmalh.) Boiss. (Syn.: Scaligeria allioides) G.t ITKK-E 
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 فراوانی گونه ها در تیره هاي مختلف 

 تعداد گونه ها



 
Apiaceae  Eryngium bungei Boiss. He ITC 

Apiaceae  Ferula flabelliloba Rech. F.& Aell. He ITKK 

Apiaceae  Ferula szowitziana DC. He ITW & C 

Apiaceae  Ferula xylorhachis Rech.f. He ITC 

Apiaceae  Prangos latiloba Korov. He ITC 

Apiaceae  Prangos bungei Boiss. IT He 

Apiaceae  Pimpinella affinis Leded. He IT-ES 

Apiaceae  Pimpinella tragium Vill. He IT-ES-M 

Apiaceae  Scandix aucheri Boiss. Th IT-M 

Apiaceae  Scandix stellata Banks & Sol. Th IT 

Araceae Arum rupicola Boiss. G.t ITW & C 

Asparagaceae Polygonatum sewerzowii Regel G.r ITKK-E 

Asphodelaceae Eremurus spectabilis M.Bieb. G.r IT 

Asteraceae  Achillea bibebersteinii Afan. He IT 

Asteraceae  Achillea wilhelmsii K.Koch He IT 

Asteraceae  Artemisia khorassanica Podl. Ch ITC & E 

Asteraceae  Artemisia kopetdaghensisKrasch., Popov & Lincz. Ex Poljakov Ch ITKK 

Asteraceae  Artemisia persica Boiss. Ch ITKK-Afgh. 

Asteraceae  Artemisia scoparia Waldst. & Kit. Ch PL 

Asteraceae  Carthamus lanatus L. Th IT-M 

Asteraceae  Carthamus oxyacantha M.Bieb. Th ITC & E 

Asteraceae  Centaurea behen L. He IT 

Asteraceae  Centaurea virgata Lam. Ch IT 

Asteraceae  Chardinia orientalis Kuntze Th ITW & C 

Asteraceae  Chondrilla juncea L. He IT-ES-M 

Asteraceae  Codonocephalum peacockianum Aitch. & Hemsl. He IT 

Asteraceae  Cousinia umbrosa Bunge. He ITKK-E 

Asteraceae  Crepis pulchra L. Th IT 

Asteraceae  Echinops orientalis Trautv. He IT 

Asteraceae  Echinops ritro L. He ITW & C 

Asteraceae  Eupatorium cannabinum He IT-ES-M 

Asteraceae  Helichrysum oocephalum Boiss. He ITC 

Asteraceae  Lactuca persica Boiss. G.r IT 



 
Asteraceae  Lactuca serriola L. He IT-Es-M 

Asteraceae  Sonchus oleraceus L. Th PL 

Asteraceae  Tanacetum parthenium Sch.Bip. He ITC 

Asteraceae  Tragopogon gaudanicus Boiss. He PL 

Asteraceae  Tripleurospermum disciforme Sch.Bip. Th IT 

Boraginaceae Echium italicum L. He IT-M 

Boraginaceae Lappula barbata Gürke. Th IT-M 

Boraginaceae Lappula microcarpa Gürke Th ITC & E 

Boraginaceae Nonea caspica (Willd.) G.Don. Th IT 

Boraginaceae Onosma dichroantha Boiss. He ITW & C 

Boraginaceae Onosma longiloba Bunge. He ITKK-Alborz 

Brassicaceae Alyssum meniocoides Boiss. Th ITC 

Brassicaceae Alyssum strigosum Banks & Soland. Th ITC 

Brassicaceae Alyssum szovitsianum Fisch. & C.A.Mey. Th IT-M 

Brassicaceae Camelina rumelica Velen. Th IT-ES-M 

Brassicaceae Descurainia sophia( L. ) Webb ex Prantl Th PL 

Caryophyllaceae Acanthophyllum adenophorum Freyn Ch ITKK 

Caryophyllaceae Acanthophyllum korshinskyi Schischk. Ch ITKK-Afgh. 

Caryophyllaceae Acanthophyllum sordidum Bunge ex Boiss. Ch ITC 

Caryophyllaceae Buffonia oliveraria Ser. He ITC 

Caryophyllaceae Cerastium dichotomum L. Th IT-M 

Caryophyllaceae Dianthus polylepis Bien. Ex Boiss.subsp. binaludensis (Rech. f.) Vaezi f 
&Behrooz. 

Ch ITKK 

Caryophyllaceae Diaphanoptera khorasanica Rech.f. Ch ITKK 

Caryophyllaceae Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm. Th IT 

Caryophyllaceae Silene conoidea L. Th IT-M 

Caryophyllaceae Silene latifolia Poir. He IT-ES-M 

Caryophyllaceae Silene swertiifolia Boiss. He ITW & C 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. Th SCO 

Caryophyllaceae Velezia rigida L. Th IT-M 

Chenopodiaceae Ceratocarpus arenarius L. Th ITC & E 

Chenopodiaceae Chenopodium album L. Th SCO 



 
Chenopodiaceae Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf. Ch IT-ES-M 

Chenopodiaceae Salsola kali L. Th PL 

Cleomaceae Cleome coluteoides Boiss. He ITC 

Cyperaceae Carex pachystylis J.Gay He IT-ES 

Cyperaceae Carex stenophylla Wahlenb. He IT 

Dipsacaceae Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult. He IT-ES 

Dipsacaceae Scabiosa flavida Boiss.& Hausskn. Th IT 

Dipsacaceae Scabiosa olivieri Coult. Th ITW & C 

Dipsacaceae Scabiosa rotata M.Bieb. Th ITC 

Ephedraceae Ephedra intermedia Schrenk & C.A.Mey. Ph ITC 

Equisetaceae Equsetum  ramossimum Desf PL G.r 

Euphorbiaceae Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. Th IT-M-SS 

Euphorbiaceae Euphorbia falcata L. Th IT-ES-M 

Euphorbiaceae Euphorbia microsciadia Boiss. He ITC 

Euphorbiaceae Euphorbia spinidens Prokh. He ITC & E 

Euphorbiaceae Euphorbia szovitsii Fisch & C.A.Mey. Th IT 

Fabaceae (Leguminosae) Astragalus schahrudensis Bunge. IT Th 

Fabaceae (Leguminosae) Astragalus sieversianus Pall. He ITKK-Alborz 

Fabaceae Cercis griffithii Boiss. Ph ITC & E 

Fabaceae (Leguminosae) Medicago lupulina L. Th PL 

Fabaceae (Leguminosae) Medicago sativa L. G.r ITC 

Fabaceae (Leguminosae) Meristotropis xanthioides Vassilcz. He PL 

Fabaceae (Leguminosae) Trigonella monantha C.A.Mey. Th IT 

Fabaceae (Leguminosae) Vicia ervillia (L.) Willd. Th IT-M 

Fabaceae (Leguminosae) Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. Th IT-ES-M 

Frankeniaceae Frankenia pulverulenta L. Th IT-ES-M 

Fumariaceae Fumaria asepala Boiss. Th IT-M 

Fumariaceae Fumaria vaillantii Loisel. Th IT-ES-M 

Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Ex Aiton Th IT-ES-M 

Geraniaceae Geranium kotschyi Boiss. Th PL 

Geraniaceae Geranium robertianum L. G.t ITC 

Hypericaceae Hypericum helianthemoides ( Spach ) Boiss. He PL 

Hypericaceae Hypericum perforatum L. He ITW & C 

Hypericaceae Hypericum scabrum L. He ITC 



 
Iridaceae Iris kopetdagensis (Vved.) B.Mathew & Wendelbo G.t ITKK-Afgh. 

Ixioliriaceae Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb. G.b IT 

Juncaceae Juncus rigidus Desf. G.r PL 

Lamiaceae (Labiatae) Clinopodium graveolens Kuntze.  Th IT-ES-M 

Lamiaceae (Labiatae) Hymenocrater calycinus  Benth. Ch ITKK-Alborz 

Lamiaceae (Labiatae) Hymenocrater sessilifolius Benth. Ch ITKK-Afgh. 

Lamiaceae (Labiatae) Mentha longifolia (L.) Hudson He PL 

Lamiaceae (Labiatae) Perovskia abrotanoides Rarel. Ch ITC & E 

Lamiaceae (Labiatae) Phlomis cancellata Bunge He ITKK-Afgh. 

Lamiaceae (Labiatae) Salvia ceratophylla L. He ITW & C 

Lamiaceae (Labiatae) Salvia chloroleuca Rech.f. & Aell. He ITKK-Alborz 

Lamiaceae (Labiatae) Scutellaria litwinowii Bornm. &Sint. Ex Bornm. Ch ITC 

Lamiaceae (Labiatae) Teucrium polium L. Ch IT-M 

Lamiaceae (Labiatae) Ziziphora tenuior L. Th ITOmni 

Liliaceae Fritillaria gibbosa Boiss. G.b ITC 

Liliaceae Gageareticulata (Pall.) Schult. & Schult.f. 

 

G.b IT 

Liliaceae Tulipa biflora Pall. G.b ITC & E 

Malvaceae Alcea angulata Freyn & Sint. He ITC 

Malvaceae Alcea rhyticarpa (Trautv.) Iljin He ITKK-E 

Malvaceae Malva neglecta Wallr. He PL 

Malvaceae Malva sylvestris L. He IT-ES-M 

Onagraceae Epilobium  hirsitum L. G.r IT 

Onagraceae Epilobium minutiflorum Hausskn. G.r PL 

Papaveraceae Glaucium elegans Fisch & C.A.Mey. Th IT 

Papaveraceae Papaver dubium L. Th PL 

Plantaginaceae Plantago major L. He SCO 

Plumbaginaceae Acantholimon pterostegium Bunge Ch ITKK 

Poaceae (Gramineae) Aegilops tauschii Coss. Th ITC 

Poaceae (Gramineae) Aegilops triuncialis L. Th IT-M 

Poaceae (Gramineae) Avena  futua L. Th IT-ES 

Poaceae (Gramineae) Avena sativa L. Th PL 

Poaceae (Gramineae) Bromus danthoniae Trin. Th PL 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=12634-1&back_page=


 
Poaceae (Gramineae) Bromus kopetdaghensis Drobov. Th PL 

Poaceae (Gramineae) Bromus sterilis L. He ITKK-Alborz 

Poaceae (Gramineae) Bromus tectorum L. Th IT-ES-M 

Poaceae (Gramineae) Dactylis glomerata L. He PL 

Poaceae (Gramineae) Enneapogon persicus Boiss. He IT 

Poaceae (Gramineae) Henrardia persica (Boiss.) C.E.Hubb. Th IT-M 

Poaceae (Gramineae) Hordeum murinum L. Th ITW & C 

Poaceae (Gramineae) Melica persica Kunth. He IT-SS 

Poaceae (Gramineae) Pennisetum orientale Reich. He ITC & E 

Poaceae (Gramineae) Piptatherum holciforme Roem. & Schult. He IT 

Poaceae (Gramineae) Piptatherum microcarpum( Pilg. ) Tzvelev. He IT- M 

Poaceae (Gramineae) Poa bulbosa L. He IT-ES-M 

Poaceae (Gramineae) Setaria viridis (L.) P.Beauv. Th PL 

Poaceae (Gramineae) Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr. He ITOmni 

Poaceae (Gramineae) Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski (Syn.: Taeniatherum crinitum) Th IT-ES-M 

Poaceae (Gramineae) Triticum aestivum L. Th IT-ES-M 

Polygonaceae Atrophaxis binludensis S.Tavakkoli, Mozaff. f.k&Osaloo Ch ITKK 

Polygonaceae Polygonum aviculare L. Th COS 

Polygonaceae Polygonum afghanicum Meisn. He ITC 

Polygonaceae Pteropyrum aucheri Jaub. & Spach. Ch ITC 

Polygonaceae Rumex chalepensis Mill. He IT 

Polygonaceae Rumex  pulcher L. G.t IT-M 

Polygonaceae Rumex  thjanschanicusLos. He IT-M 

Polygonaceae Rumex tuberosus L. He ITKK-E 

Primulaceae Anagallis  arvensisL.subsp.arvensis var.caerulea (L.) Gouan Th PL 

Primulaceae Samolus valerandi L. He PL 

Ranunculaceae Delphinium semibarbatum Bien. ex Boiss. G.t ITKK-E 

Ranunculaceae Nigella integrifolia Regel Th ITC & E 

Resedaceae Reseda lutea L. He IT-ES-M 

Rosaceae Amygdaslus spinosissima Bge. subsp. turcomanica(Lincz.) Bro Ph ITKK 

Rosaceae Crataegus pseudoheterophylla subsp. turkestanica. Ph ITKK-E 

Rosaceae Rosa beggeriana Schrenk Ph ITC & E 

Rosaceae Rosa persica Michx. ex Juss. Ch ITC & E 



 
Rosaceae Rubus casesius L. He IT-ES-M 

Rosaceae Sanguisorba minor Scop. Ph IT-ES 

Rubiaceae Galium aparine L. Th PL 

Rubiaceae Galium humifusum M.Bieb. Th IT-M 

Rubiaceae Callipeltis cucullaria (L.) DC. He IT-M 

Rutaceae Haplophyllum pilosum Franch. He ITC & E 

Scrophulariaceae Scrophularia umbrosa Dumort. He ITC 

Scrophulariaceae Scrophularia variegata M.Bieb. Ch IT-ES 

Scrophulariaceae Verbascum cheiranthifolium Boiss. He ITW & C 

Scrophulariaceae Verbascum macrocarpum Boiss. He IT 

Scrophulariaceae Verbascum songaricum Schrenk ex Fisch. & C.A.Mey. He IT 

Scrophulariaceae Verbascum speciosum Opiz He IT-M 

Scrophulariaceae Veronica anagallis-aquatica L. G.r IT 

Scrophulariaceae Veronica campylopoda Boiss. Th ITOmni 

Scrophulariaceae Veronicaferganica Popov. 

 

Th ITC & E 

Scrophulariaceae Veronica hederifolia L. Th IT-ES-M 

Solanaceae Solanum nigrum L. Th COS 

Tamaricaceae Tamarix ramosissima Ledeb. Ph PL 

Thymelaeaceae Diarthron vesiculosum Endl. Th IT 

Urticaceae Urtica  dioica L. subsp.dioica He SCO 

Valerianaceae Valerianella coronata (L.) DC. Th IT-ES 

Valerianaceae Valerianella cymbaecarpa C.A. Mey. Th IT 

Valerianaceae Valerianella oxyrhyncha Fisch& C.A.Mey. Th IT 

Violaceae Viola occulta Lehm. Th ITOmni 

Zygophyllaceae Zygophyllum atriplicoides Fisch. & C.A.Mey. Ch ITC & E 

 

هااي متعلاق باه ناحياه      ها بر مبناي پراکنش جغرافيایی گياهان مشخص شد کاه گوناه   همچنين براسا  تجزیه و تحليل داده

ها نيز بر اسا  طبقه  کوروتایپ گونه(. همچنين 3-% داراي بيشترین پراکندگی در سطح منطقه هستند ) شکل91تورانی با   -ایران

منطقه مورد مطالعه در تورانی  -دهد که گياهانی با کوروتيپ ایران ( نشان میAkhani, 1998بندي نواحی جغرافياي گياهی ایران )

باا پراکنادگی مرکاز و شارق     و در رتبه بعادي عناصار ایاران و تاورانی      مرکزيتحت تاثير عناصر ایران و تورانی با پراکندگی بيشتر 

 .  هستند



 

 
 

 کوروتيپ عناصر رویشی منطقه دره ارووان-3شکل 

ITمناطق ایران و تورانی مربوط به:  :others)تورانی، -: ایرانIT کوروتایپ
C ،مرکز :IT

C & E ،مرکز و شرق :IT
W & C ،ورب و مرکز :IT

Omni :
IT، يسراسر

KKداغ،  : شراسان، کههIT
KK-Eشرق،–داغ  : شراسان، کههIT

KK-Afgh. افغانستان و –: شراسان، کهه داغIT
KK-Alborz ،شراسان :

، : نيمه جهان وطنSCO: جهان وطن، COS، اي چند منطقه: PL، (سندي -: صحاراSSاي،  : مدیترانهMسيبري،  -:اروپا ES، البرز –داغ  کهه
IT-ESسيبري( -اروپا -تورانی -: ) ایران ،IT- SS-Mاي(،  سندي، مدیترانه-تورانی، صحرا -: )ایرانIT- SSتورانی، صحرا سندي -: ایران ،

IT
Cauc- Turk

  : 

ترین  گونه فراوان 15و 76کریهتوفيت و تروفيت به ترتيب با  دهد که گياهان همی زیستی گياهان منطقه نشان می بررسی شکل

 (.2)شکل دهند می راتشکيل منطقه گياهی هاي گونه
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، Hemicryptophytes: همی کریهتوفی/ Hها و فراونی نسبی )درصد( آنها در هر گروه.) : شکل زیستی گياهان همراه با تعداد گونه2شکل 

G/ئوفيتها  : Geophytes ،Ph /فانروفيتها :Phanerophytes ،Th ،تروفيتها : TherophytesوCh/کامفيتها :Chamaephytes.) 

 

 گیري: بحث و نتیجه
تواند به دليل تخریاب پوشاش    ترین شانواده منطقه دره ارووان است که حضور آن می فراوانگونه  29با  Asteraceaeشانواده 

 رباه نحاو چشامگيري د    Asteraceaeگياهی به ویژه چرا در برشی مناطق باشد زیرا هنگام تخریب پوشش گياهی اعضاي شانواده 

هاا( در منطقاه    گوناه ٪91در منطقه ایران و تورانی، ولبه عناصر رویشی آن ) دهباربا توجه به قرار گرفتن یابند.  منطقه گستر  می

 رویشای  ناواحی  از آن دوري باه علات   منطقاه  ایان  در رویشای  ناواحی  بدیهی و قابل توجيه است. درصد پایين عناصرساایر امري 

(، 17و  6317)واثقای و همکااران،    گنابااد  زیرجاان  -کاالت  همجواراز جمله هاي وشهرستان درمناطق مشابه پژوهشهاي. .دیگراست

( و حاوزه  622و  6315(، منطقه سيساب )نقی پاور بارج و همکااران،    55و  6352منطقه حفاظت شده هاللی )سخنور و همکاران، 

و  6311، و همکااران   )عمااد زاده کنناد.   ( نيز ولبه عناصر ایران و تورانی را تایيد مای 69و  6355، جبارزادهآبخيز زنگانلو )اميري و 

 ند.کردهاي منطقه گزار   گونه٪1/91یرانی و تورانی را هاي ا هاي بينالود( گونه ( نيز با مطالعه فلور منطقه فریزي )واقع در کوه92

والبيات   د.دارهاي مختلف با هم متفاوت بوده و هر طيفی حکایت از وضع آب و هوا و موقعيت اقليمای آن   طيف بيولو یکی در اقليم

طقاه در نيماه دوم   دهنده سازگاري این اشکال زیستی به شرایط محيطای ششاک من   کيهتوفيت و تروفيت نشان اشکال زیستی همی

هاي انحصاري ناحيه رویشای   دهنده ولبه گونه هاي منطقه نشان فصل بهار و فصل تابستان است. بررسی طيف جغرافياي گياهی گونه

 ( 371و  6316هاي ارتفاعی منطقه است )عصري،  تورانی بيانگر افزایش سریع دامنه -ایران

اند  ها از لحاظ فراوانی در رتبه دوم قرار گرفته بنابراین ارتباط بين اقليم و شکل زیستی گياهان منطقه قابل توجيه است. تروفيت 

صورت گرفته در منطقه نسبت داد چرا که حضور زیاد دام و رعایت نکردن فصل  هاي توان به تخریب ها را می حضور فراوان تروفيت

( نيز در مطالعه شود، حضور 12و  6313 ،کاظميان و همکاران)هاي گياهی شده است.  غيير ترکيب گونهباعث تخریب و تکه چرا 

دهد که این  زیستی فانروفيت نشان می درصد پایين شکل هاي صورت گرفته و ششکسالی دانسته است. ها را نتيجه تخریب تروفيت

، ولی الزم هاي ارووان نيز است ین منطقه رویشگاه طبيعی درشتچهبه شصوص که ا منطقه استعداد استقرار گياهان درشتی را دارد

 .است شرایط توالی پوشش گياهی فراهم و حفاظت و جلوگيري از تخریب منطقه مهيا شود
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مطالعه پوشش گياهی در حل مسائل اکولو یکی مانند حفاظت بيولو یکی و مدیریت منابع طبيعی مفيد بوده و بر اسا  نتایج 

بينی کرد. شناشت عناصر گياهی موجود در یک منطقه به عنوان زیر بنایی براي  توان روند تغييرات آینده را پيش یحاصل از آن م

ها گياهی در  تواند نقطه شروعی براي مطالعات بعدي باشد. از انجایی که انتشار و توسعه گونه سایر تحقيقات محسوب شده و می 

به سرشت اکولو یکی شود، رویشگاه مناسب شود را انتخاب نموده و همواره بين  طبيعت بر حسب تصادف نبوده و هر گونه بنا

پوشش گياهی یک منطقه و شرایط محيطی حاکم بر آن یک همبستگی و ارتباط عميق برقرار است. بنابراین شناسایی عناصر 

ی براي تشخيص شصوصيات تواند راهنماي شوب گياهی یک منطقه و تجزیه و تحليل سرشت اکولو یکی هر یک از آنها می

 ( 17و  6313، و همکاران زاده شود )اسماعيل اکولو یکی و پتانسيل رویشی آن منطقه محسوب می
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