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 ،منابع طبیعی ساریو  مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزیگروه ارشد دانشجوی کارشناسی1
 علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریتاعضو هی2

 91/9/1939 :تاریخ پذیرش؛  4/4/1932: تاریخ دریافت

 3چكيده
درصد  22آید و نزدیک به حساب میکشور ایران یکی از مراکز مهم تنوع گیاهی دنیای قدیم به

زیر  عنوان مطالعهگیاهی موجود دریک منطقه بهگونه گیاهی ایران انحصاری هستند. شناخت عناصر 
در  حوضه نکارود .شودمدیریت و حفاظت گیاهان محسوب می بنایی برای تحقیقات اکولوژیکی،

کیلومتر با شهرستان گلوگاه  93شمال کشور در مرز بین استان مازندران و گلستان قرار دارد و حدود 
ن قابل دسترسی است. در این پژوهش فلور، شکل زیستی، دامغا -گلوگاه فاصله دارد و از طریق جاده

در  گیاهان موجود در این منطقه مطالعه شد. هایدیگر مشخصه وضعیت آندمیک و پراکنش جغرافیایی،
های گیاهی هر منطقه از نظر بیشترین ترین تیرهگونه شناسایی شد که مهم 101 یره وت 93 این منطقه

، گونه 11با  Fabaceae، گونه 10با  Compositeae ،گونه 11با  Geraminaceaeشامل تعداد گونه 
 Labiateaeگونه 10 با ،Rosaceae گونه 10 با ،Brassicaceae  گونه است. شکل زیستی  3با

 Cha 10 ،درصد Thr 24 ،درصد Pha 21عناصر گیاهی با روش رانکایر مشخص شد که شامل 
ها نشان داد بیشتر همچنین بررسی باشد.می درصد Cry 1 ،درصد Hem 91 ،درصد Geo 3 ،درصد
ساله به شرایط آب و هوایی  های چنددهنده سازگاری گونه های منطقه دائمی هستند که نشانگونه

شرایط محیط برای استقرار گیاهان  چرای شدید دام، علت تخریب زیاد والبته به منطقه است.
 اند.عی از منطقه را آشغال نمودهخوراک و مهاجم مساعد شده و بخشی از وسیغیرخوش

 

 ل زیستی، پراکنش جغرافیایی، فلورحوضه نکارود، شک :های کلیدیواژه
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 مقدمه

های جامعه زیستی در برابر شرایط محیطی کنونی و در ارتباط با تکامل فلور منطقه نتیجه واکنش

(. 2003 و همکاران،باشد )عصری ها میگیاهان در دوران گذشته و وضع جغرافیایی آن در دوران

شناسی بوده و شامل مجموعه های بسیار قدیمی و مهم علم گیاهشناسی گیاه یکی از شاخهسازگان

شود. نام هر گیاه در واقع دهی و ثبت تنوع گیاهان انجام میمنظور سازمانهایی است که بهفعالیت

(. 2003 د )مظفریان و سنندجی،شوشناسی آن گیاه گشوده میای بر زیستکلیدی است که با آن دریچه

باشد که هر های متنوعی مواجه میدلیل گستردگی اقالیم مختلف با اکوسیستمکشور پهناور ایران به

ها حاکم است. شناخت این منابع عظیم خدادای های خاصی دارند و روابط متفاوتی بر آنکدام ویژگی

ها برای حفظ ثبات و پایداری این بخش، از آن ثر برؤها و عوامل مو درک روابط موجود بین رستنی

های غیراصولی که با هدف احیا، اصالح ثروت ملی ضروری است. در غیر این صورت دخل و تصرف

همراه ندارد و هر روز شاهد اعالم آمار گیرد، حاصلی جز تخریب بهو توسعه این منابع صورت می

های صنعتی و حفاظتی، افزایش سطح مراتع نگلکاهش سطح ج فزاینده پیرامون گسترش کویر و بیابان،

زیستی و جغرافیای گیاهی منطقه  کم بازده و غیره خواهیم بود. شناسایی پوشش گیاهی و بررسی فرم

شناختی در منطقه بوده و راهکاری مناسب برای تعیین ها و تحقیقات بومکه اساس بررسیضمن این

ثری در سنجش و ارزیابی ؤاست، در عین حال عامل م های مختلفظرفیت بوم شناختی منطقه از جنبه

رود که جهت اعمال مدیریت صحیح نقش شمار میوضعیت کنونی و پیش بینی وضعیت آینده منطقه به

( در بررسی فلور منطقه سارال 2003)و سنندجی  (. مظفریان2001، سزایی دارد )غالمی و همکارانبه

ها از تیره است و بزرگترین تیره 33گونه متعلق به  391ه دارای استان کردستان نشان دادند که این منطق

ترین جنس از لحاظ تعداد گونه جنس گون آسا و کاسنی و بزرگهای پروانهتیره نظر تعداد گونه،

( 2011) تویچی .درصد است 43باشد. طیف اشکال زیستی گیاهی غالب منطقه همی کریپتوفیت با می

جنس و  139گونه متعلق به  231که  وان در استان آذربایجان شرقی نشان داددر مطالعه فلور منطقه کند

-،Fabaceae،-Asteraceae،-Lamiaceae ،هاترین تیرهتیره در منطقه وجود دارد که مهم 91
Apiaceae-Brassicaceae شکل  ( در پروژه بررسی فلور،2011و همکاران ) خواهیدولت .باشندمی

گونه شناسایی کردند که  939 پریشان -موجود درمنطقه حفاظت شده ارژن زیستی و کوروتیپ گیاهان

گونه متعلق به ناحیه ایران تورانی هستند. در  290 باشد. از این تعدادتیره می 31جنس و  213متعلق به 
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ترین شکل زیستی این منطقه حفاظت شده گونه فراوان 213 ها باآوری شده تروفیتمیان گیاهان جمع

 .گردندیمحسوب م

 

 هامواد و روش

 هایی از حوضه نکارود است که در شمال کشور در مرزمنطقه مورد مطالعه بخش: منطقه مورد مطالعه

کیلومتر با شهرستان گلوگاه فاصله دارد و از طریق  93مازندران و گلستان قرار دارد و حدودا بین استان 

 و دقیقه 23 و درجه 91رافیایی بین محدوده دامغان قابل دسترسی است. از نظر جغ –ی گلوگاهجاده

 34ثانیه تا  31 و دقیقه 11 و درجه 39ثانیه عرض شمالی و  33 و دقیقه 42 و درجه 91ثانیه تا  93

ثانیه طول شرقی واقع شده است. رودخانه نکا که آبراهه اصلی زهکش کننده  23 و دقیقه 44 و درجه

متری شاه کوه که در جنوب شرق شهرستان گرگان قرار  9400رود از ارتفاع شمار میاین حوضه به

به دریای  متر در محل صیدگاه گوهر بارانکیلو 113 دارد سرچشمه گرفته و پس از طی مساحت حدود

ترین میزان آن در پاییز باشد که بیشمتر میمیلی 939متوسط بارندگی سالیانه این منطقه  ریزد.خزر می

باشد که در تگرگ و برف می اًرسد. نوع بارندگی عمدتن مقدار خود میبوده و در تابستان به کمتری

ترین رسد. متوسط درجه حرارت ساالنه ایستگاه سفید چاه که نزدیکمرداد ماه به کمترین میزان می

درجه و  0ماه با گراد است که در بهمنسانتی درجه 44/12است،  ایستگاه معتبر به منطقه مورد مطالعه

گزارش اداره ) روندشمار میهای سال بهترین ماهترتیب سردترین و گرمدرجه به 1/21ماه با در مرداد 

 (.2003 ،منابع طبیعی

به منظور معرفی فلور حوضه تحت بررسی، با مراجعه به منطقه معرف و با پیمایش در : روش تحقیق

-خشک کردن -آوریجمعها اعم از کلیه فعالیت آوری گیاهان آن اقدام شد.عرصه نسبت به جمع

کلکسیون و شناسایی مطابق روش تاکسونومی کالسیک و با استفاده از منابع مختلف شامل: فلور رنگی 

 طور دقیق شناسایی شدند )طاطیان،شناسی بههای گیاهان ایران و کارشناسان گیاهایران، فرهنگ نام

ها از لحاظ فرم های منطقه، گونه(. پس از تهیه فهرست گونه1331 ؛ قهرمان،1391 ؛ رانکایر،2001

بررسی گردید و نتایج حاصله  1وضعیت آندمیک و  -کورولوژی -،فرم بیولوژیک -،طول عمر، زیستی

 نشان داده شد. 1 صورت نموداربه
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 نتايج

های منطقه تهیه گردید. این آوری شده، فهرست گونههای گیاهی جمعپس از شناسایی گونه

های فراوانی گونه 1خانواده گیاهی است. شکل  93گیاهی است که متعلق به  گونه 101فهرست شامل  

گونه  11با Germaine  بوط به تیرهمر هافراوانی گونهدهد. بیشترین منطقه را نشان می درگیاهی 

بندی گیاهان بر طبقه، 2شکل  .قرار داردگونه در ردیف دوم  11با  Fabaceaeباشد. سپس تیره می

را نشان بندی و چندساله تقسیم، دو ساله سالهبه گیاهان یکبندی یاتی از نظر طبقهدوره حاساس 

های منطقه را شامل گونهدرصد  11وجود دارند که  چند ساله گونه دائمی 11 . در منطقهدهدمی

محصول  حیات،خیر در تجدیدأطور کلی تاست. به درصد 13 شود و سهم گونه یکساله در منطقهمی

گردد که چندساله بودن از اهمیت بیشتری دهد و موجب ایجاد این دیدگاه میرا افزایش میزادآوری 

 (.2011 )تویچی، برخوردار است

 

 
 .های هر خانوادهنمودار مربوط به فراوانی گونه -1شکل 
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 .دوساله( -B چندساله، -P یکساله، -A) در منطقه درصد فراوانی گیاهان از نظر دوره حیاتی -2 شکل

 

گونه( به  94ها )گونه درصد 11/91دهنده این است که نشان 9شکل  پراکنش جغرافیایی منطقه

 19 ،تورانیسیبری و ایرانگونه به عنصر اروپا 11، سیبریگونه به عنصر اروپا 21، ناحیه ایران تورانی

باشد. وطن متعلق می گونه به عنصر جهان 12، تورانیای و ایرانسیبری و مدیترانهگونه به عنصر اروپا

 درصد 3، کاموفیتدرصد  10 ترتیبیاهی منطقه براساس روش رانکایر بههای گشکل زیستی گونه

تروفیت  درصد 24و فانروفیت  درصد 21 ،همی کریپتوفیت درصد 91 ،کریپتوفیت درصد 1 ژئوفیت و

را نشان  ی گیاهانو فرم زیست وضعیت گیاهان بومی غالب منطقه 1 و 3های شکل .(4شکل ) باشدمی

 درصد گیاهان غیربومی است. 1 درصد گیاهان بومی و 39 مشخص شد که پژوهشدر این  دهد،می
 

 
 اروپا سیبری، -Es ایران تورانی، -It) پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نواحی رویشی -3شکل 

Es-M- ای،اروپا سیبری مدیترانه It-M- ای،ایران تورانی مدیترانه It-M-Es- ایایران تورانی مدیترانه 

 ای(ناحیهچند -Pl جهان وطن، -Cosm اروپا سیبری،
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 همی کریپتوفیت، - Hemتروفیت، -Thr فانروفیت، -phه، های گیاهی منطقشکل زیستی گونه درصد -4شکل 

Cha - ،کامفیتCr - ،کریپتوفیتGe – ژئوفیت 

 

  
 میزان فراوانی فرم زیستی گیاهان موجود در منطقه -6شکل  های منطقهدرصد فراوانی روضعیت آندمیک گونه -5شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه

 ،حوضه نکارود در گونه شناسایی شده 101وجود مشخص شد که با توجه به پژوهشاین  در 

ترتیب به Fabaceae و Geraminaceaeهای ای متعادل منطقه است. در منطقه تیرهبیانگر غنای گونه

دهنده ترین عناصر گیاهی تشکیلبیشد و شونهای موجود در منطقه محسوب میترین تیرهرگبز ءجز

تورانی است. شکل  -با پراکنش جغرافیایی ایران کریپتوفیت و تروفیت،ها دارای شکل رویشی همیآن

شکل باشد. نتیجه این سازگاری زندگی می ،هاآن های گیاهی ناشی از سازگاری با محیطرویشی گونه

های مختلف طیف زیستی گیاهان در اقلیم خاصی است که با شرایط رویشگاه هماهنگی کامل دارد.
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های زیستی گیاهان متفاوت است و طیف ین معنی که در هر نوع اقلیمی درصد شکلاهب .متفاوت است

 .(2003 )مظفریان و سنندجی، باشدبیانگر وضعیت شرایط محیطی آن می مربوط به یک منطقه،

دهنده اقلیم سرد و دهد که نشانتشکیل می Thr و Hemترتیب بیشترین شکل رویشی منطقه را به

. با توجه به شروع زود باشدمی ها باالکریپتوفیتکوهستانی در این منطقه است. درصد وفور همی

رما کریپتوفیت با سپری نمودن فصل سیهنگام بارش برف در ارتفاعات از اواسط پاییز، گیاهان هم

طور وسیعی های زمستانی بهها و برفکننده در سطح خاک در میان الشبرگهای تجدیدتوسط جوانه

است. عوامل  (درصد 24) هایابند. دومین رتبه از نظر شکل زیستی مربوط به تروفیتگسترش می

کاهش برای مثال مداخله انسان در پوشش گیاهی که باعث  شود.می هاچندی باعث فراوانی تروفیت

بنابراین  شود.کنند، میانبوهی گیاهان و در نتیجه کاهش مقدار آبی که این گیاهان از خاک جذب می

ها با مکانیسم گریز از خشکی خود را قادر شود. تروفیتفرصت توسعه گیاهان یکساله افزوده می

مناسب از  ایطکه چرخه زندگی خود را در شرسازند که در دوره خشکی در خواب باشند و یا اینمی

( نیز به فراوانی بیشتر این شکل 2004پزها و همکاران )همچنین کاشی نظر رطوبت تکمیل کنند.

ثر از اقلیم سرد و کوهستانی أرویشی در منطقه باغ شاد واقع در استان تهران اشاره و این پدیده را مت

با توجه  .العه ما همخوانی داردکه با نتایج حاصل شده منطقه مورد مط منطقه مورد مطالعه بیان نمودند

 که منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات البرز قرار دارد و مرز ناحیه ایران تورانی و هیرکانی است،به این

 درصد 11/91که حدود  مشخص گردیدطی پیمایش صحرایی و آنالیزهای حاصل شده این نتیجه 

ت به سایر عناصر غالب تر است در نتیجه های منطقه به عنصر ایران تورانی تعلق دارد و نسبگونه

دهد که بیشتر دست آمده نشان میهنتایج ب ایران تورانی در نظر گرفت. ناحیه ءتوان این منطقه را جزمی

های دهنده سازگاری گونهدهند که نشانهای دائمی تشکیل میهای موجود در منطقه را گونهگونه

کی منطقه است. تخریب و تنش شدید فیزیولوژیک، احتمال چندساله به شرایط آب و هوایی و ادافی

 دهد.های دائمی را کاهش میبقای گونه

وجود  های گیاهی،آوری نمونهبا توجه به پیمایش صحرایی و جمع نظر، حوالی منطقه مورد در

عدادی توان وجود تهای مهاجم در حاشیه مراتع ییالقی مورد مطالعه مشاهد شد که دلیل آن را میگونه

جایی که چرای دام باعث تخریب برداری بیشتر از مراتع حریم روستا مرتبط دانست. از آنروستا و بهره

شود از این کاهش تنوع زیستی و غالب شدن گیاهان یکساله و خاردار و بالشتکی می پوشش گیاهی،



3939( 3(، شماره )2برداري از منابع طبيعي جلد )حفاظت و بهره نشريه  

311 

اند توانسته Fabaceaeخوراک تیره های غیرخوشو همچنین برخی از گونه Compositeaeرو تیره 

 نتیجه وضعیت مرتع فقیر و گرایش آن به سمت قهقرا است. در منطقه گسترش وسیعی یابند در

 

 هاي ترويجيرهيافت

نظر و مدت چرا الزم است برای ایجاد تعادل میان دام و با توجه به وضعیت مراتع در منطقه مورد

هایی گونه ای کاسته شود.میزان قابل مالحظهها بهها و هم از مدت چرای آنهم از نظر تعداد دام مرتع،

علت زیبایی ها بهگونهتعداد زینتی شدن دارند. ایناس آالله و غیره ،قفا در زبان ،بابونه ،اننظیر بومادر

ضای سبز قبیل گیاه زینتی پرورش یابند و در فعنوان توانند بهشان میها از قبیل درشتی و رنگگل

گذار بر روی کمیت و کیفیت گیاهان ثیرأعوامل ت استفاده شوند.غیره  و هاپارک و جدول خیابان

های ی شود. مطالعاتی بر روی بذور گونهثره دارویی شناسایؤدارویی و اثر بخشی بیشتر کیفیت ماده م

ول با شرایط مشابه شرایط منظور دستیابی به حداکثر محصمرتعی، جهت کشت و اهلی کردن به
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Abstract 2 

Iran is one of the most important centers of plant diversity in the old world and 

nearly 22 percent of its plant species are endemic. Identifying elements of 
vegetation in an area is considered as a basic study for ecologic, manage mental 

and conservational researches of plants. Nekaroud basin is located in the north of 

country between the provinces of Mazandaran and Golestan, 35 km far from 

Galugah city and is accessible through Galugah to Damghan road. In this research 
flora, life form, geographical distribution and endemic statvs of species were 

studied so, the 38 family and 107 species were recognized. The most important 

families were Poaceae with 16 species, Compositeae with 10 species, Fabaceae 
with 11 species, Labiateae with 10 species, Rosaceae with 10 species and 

Brassicaceae with 5 species. Life forms determined by Raunkiaer method were 

included PHA (21%), Thr 24%, Cha (10%), Geo (5%), Hem (36%), and Cry (1%). 
The result showed that most species of area are perennial species adapted to the 

climatic conditions of the region. Due to disturbance and heavy grazing, the 

conditions were suited for the establishment of unpalatable and invader specie and 

they occupied a vast area of the study site.  
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