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  هاي رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوضه آبخیز تهران تنوع زیستی، فرم

  
  4پور  و بهروز ملک3یان، علی ستار2پور ، امیرحسین کاویان1اردوان قربانی*

  دانشگاه علوم کشاورزي و گروه مرتع و آبخیزداري، دانشجوي دکتري 2 دانشگاه محقق اردبیلی، ،دانشیار گروه مرتع و آبخیزداري1
  ها و مراتع سسه تحقیقات جنگلؤاستاد پژوهش بازنشسته م4گنبدکاووس،  دانشگاه طبیعی، منابعگروه  دانشیار3منابع طبیعی گرگان، 

  04/05/1394: ؛ تاریخ پذیرش08/11/1392: اریخ دریافتت
  ١چکیده

 اکولوژیک وضعیتحوضه آبخیز تهران با داشتن  . گونه گیاهی است7500 ایران زیستگاه بیش از :مقدمه و هدف
ها با تخریب  از دست رفتن تنوع ژنتیکی و گونه. است یاهیگ هاي داراي وضعیت مناسبی از نظر توزیع گونه متنوع
 با هدف شناسایی و پژوهشبنابراین این . هاي طبیعی، به چندین سال براي اصالح و احیاء زمان نیاز دارد تگاهزیس

هاي  ها در حوضه آبخیز تهران و ارائه راهکار ، شکل زیستی و کوریوتیپ آنهاي گیاهی در معرض خطر معرفی گونه
  . شده استها انجام  هاي آن ها و رویشگاه مدیریت و حفاظت از این گونه

  

هاي اولیه و استفاده از نقشه کاربري اراضی منظور بررسی پوشش گیاهی حوضه پس از بررسی  به:ها مواد و روش
 رویشگاه در ارتفاعات مختلف 31هاي میدانی، در مجموع ، بررسی منابع موجود و بازدید1:50000حوضه در مقیاس 

اي که امکان دسترسی  گونه و دوري و نزدیکی به شهر تهران به) ها جهات و شیب(هاي مختلف  با در نظر گرفتن دامنه
.  با پیمایش میدانی انجام گرفتهآوري و شناسایی گیاهان در هر رویشگا جمع. وجود داشته باشد، انتخاب شد

 مرحله هایی که در این گونه. ها شد قابل شناسایی در صحرا به آزمایشگاه منتقل و اقدام به شناسایی آن هاي غیر گونه
در بررسی و تعیین . ها و مراتع ارسال شد تا شناسایی شوند شناسایی نشده بودند به هرباریوم مؤسسه تحقیقات جنگل

مقایسه و تطبیق گیاهان شناسایی ) الف. ها در دو مرحله مورد توجه قرار گرفت وضعیت در معرض خطر بودن گونه
 گونه با 650بررسی و ارزیابی تعداد حدود )  خطر ایران بشده در سطح منطقه با فهرست گیاهان گلدار در معرض

  .العمل کلی اتحادیه جهانی شبکه حفاظت و سایر منابع مرتبط استفاده از دستور
  

 جنس وجود 103 خانواده و 36 گونه گیاهی در معرض خطر متعلق به 170 حوضه تهراننتایج نشان داد در  :نتایج
   با Cousinia و 15 با Astragalusهاي   گونه و جنس24با  Fabaceae و 30  باAsteraceaeهاي  خانواده. دارند

این  گونه گیاهی انحصاري 24از . هاي در معرض خطر را به خود اختصاص دادند ترین تعداد گونه بیش گونه 7
 گونه در وضعیت 16و ) پذیر آسیب (VU گونه در وضعیت 3، )کمبود اطالعات (DD گونه در وضعیت 5، حوضه

LR) (ها  کریپتوفیت همی: هاي زیستی غالب این گیاهان بر اساس روش رانکایر شامل فرم .قرار دارند) خطر کمHe ( با
                                                

  a_ghorbani@uma.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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ترین عناصر  از نظر کوریوتیپ، بیش. باشدمی)  گونه30( درصد 65/17با ) Ch(ها  و کامفیت ) گونه92( درصد 18/54
  تر از  بیش  در کل. ایران و تورانی است- سیبري-احیه اروپا تورانی و سپس عناصر ن-رویشی مربوط به ناحیه ایران

  .  متر پراکنش دارند2000 درصد گیاهان در معرض خطر در محدوده ارتفاعی باالتر از 60
  

) .Dracocephalum kotschyi Boiss(و بادرنجبویه ) .Ferula persica Willd( آنقوزه  گونه دو:گیري نتیجه
تأثیرهاي انسانی، افزایش دام و نادیده گرفتن اصول صحیح ، رویه رداشت بیب ،افیاییدلیل پراکنش محدود جغر به

 .قرار دارند) در معرض انقراض( ENدر وضعیت ) کنی یعنی چراي مفرط، چراي زودرس و ریشه(برداري مرتع  بهره
عیارهاي اتحادیه جهانی العمل و م دستوربر اساس . سوء مدیریت مراتع باعث تغییر در ترکیب جامعه گیاهی شده است

بنابراین مدیران منابع . بسیاري از گیاهان بومی در معرض خطر انقراض قرار دارنددهد شبکه حفاظت، شواهد نشان می
 رها در معرض خطر قرا صورت ممکن است گونه که در غیر این. هاي حفاظتی خود را ارتقاء دهند طبیعی باید برنامه

ها از طریق  اقدام به حفظ ژنوتیپ) 1: شود دهاي زیر جهت اقدامات حفاظتی ارائه میپیشنها. گیرند یا منقرض شوند
هاي  معرفی ژنوتیپ) 2. منظور نگهداري در بانک ژن گیاهی صورت گیرد آوري بذور به مدیریت حفاظتی و جمع

. شابه اکولوژیکی صورت گیردها در مزارع گیاهان دارویی در مناطق م منظور تکثیر آن قبول به ثره قابلؤسازگار با مواد م
داري، مبنی بر استفاده مستقیم از گیاهان دارویی در  اصالح دیدگاه حاکم در بخش مطالعات آبخیزداري و مرتع) 3

ی باید در سایر نواحی انجام گیرد های گردد که چنین پژوهش  تاکید میمجدداً .هاي طبیعی صورت گیرد سطح رویشگاه
ها براي  هاي در معرض خطر و پراکنش جغرافیایی آن خصوص گونه بهي گیاهی ها چون شناسایی و ثبت گونه

نماید تا خطر   به مدیران منابع طبیعی کمک میها پژوهشاین . ها ضروري است  بعدي و حفاظت از آنهاي پژوهش
  .ریزي مناسب کاهش دهند انقراض گیاهان را با برنامه

  
    پذیر و در معرض انقراض هاي آسیب ، گونهگونه بومی، اهانیگ حفاظت، یستیز  تنوع :يدی کليها واژه

  
  مقدمه

 یی در ارتباط با شناسايا  گستردههاي پژوهش
 انجام شده رانیاا از جمله یاهان مختلف در سطح دنیگ

 با ها  از آنیبرخ  که)13 و 12، 11، 10، 9( است
 آن به یکیز تهران و نزدیه آبخضت حویتوجه به موقع
  مورد مطالعهش در ارتباط با منطقهیاب کمیمراکز پژوهش

  بهتوان یاند که از آن جمله مبودها مناطق اطراف یو 
 ؛)1980-1996(ن یمب ،)1988- 2006( و همکاران ياسد

 قهرمان ،)1963-1998 (نگریرش ،)1983(ان یمظفر
 ،)1985- 2005 (ی معصوم،)1975-2003(و ) 1978(

کاران پزها و هم ی کاش،)1987 (یاضیر و ریجوانش
 و یلی جل،)2005(ان و همکاران ی مهراب،)2004(

 قربانی و همکاران ،)2006 (ي اسد،)1999(جمزاد 
، 12، 10، 6، 4، 3 ( اشاره کردرهیغو  )2015 ،2014(

ن مطالعات یا. )30  و28، 27، 26، 24، 22، 20، 18
   .دار کماکان ادامه دارند صورت دامنه به

 یه جهانیطبقات و ضوابط فهرست قرمز اتحاد
 يها  گونهيبند طبقهي برا،)IUCN(1شبکه حفاظت 

 یاس جهانیاد از نظر انقراض در مقیسک زیبا ر
ن ی ا).16، 15(دا کرده است ین و توسعه پیتدو
 و 3يامنطقه، 2یمل در سه سطح شامل  اصوالًیابیارز
 یابیبا ارز) الف. ردیگی به دو حالت صورت م4یمحل

 از یه گزارشیم انتشار و تهر و منظ مکرّيها دیو بازد
 فهرستشده در   فهرستيها گونهيآوررات و زادییتغ

 که یوه در زمانین شیا.  در سطوح مختلفیقرمز جهان
                                                
1- International Union Conservation Network 
3- National 
2- Regional 
4- Local  
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 در یا گونه بومیاد و ی زی بوميها در منطقه گونه
ا در ارتباط با ی انتشار دارد و يادیمعرض خطر ز

 ینه مطلوبیم گزیاجه هستها با کمبود داده مو گونه
 در معرض خطر يها گونهیابیارز) ب ).16(باشد  یم

ک منطقه ی در معرض خطر يهاو انتشار گونه
ها از اهداف ن گونهیخصوص با هدف حفاظت از ا هب

ه ید اتحادیکأبا توجه به ت). 16(رود یشمار م هه بیپا
ن سازمان ی اي از راهنمايروی بر پی حفاظت مبنیجهان

 ی سعپژوهشن یا در اهه فهرست قرمز گونهیدر ته
 و منتشر شده کشور یابی ارزيها گونهشده است اوالً

ضوابط اعالم شده ی تماماًیرد و ثانیه قرار گمورد توج 
 مورد توجهد ی جديها گونهیابیارز ها دردر راهنما

     .رندیقرار گ
 يبند  و طبقهی، معرفیی با هدف شناساین بررسیا

 معرض خطر و  دریاهی گيهازان مخاطره گونهیم
 يها ئه راهکاراز تهران و اریه آبخض حويانحصار

 يها شگاهیها و رو ن گونهیت و حفاظت از ایریمد
 در معرض انقراض و يهاد بر گونهیکأها، با ت آن
  . ر انجام شده استیپذ بیآس
  

  ها مواد و روش
 با سطح  آبخیز تهرانضهحو: منطقه مورد مطالعه

 º51 41′ 00″  تاº51 10′ 26″ بین هکتار 206484
 º35 57′ 17″ تا º35 22′ 26″ عرض طول شرقی و

 تغییرات ارتفاع بین .)1شکل  (شمالی واقع شده است
 متر و خاك در بخش دشتی عمیق تا 3957 تا 900
هایی  در بخش(ماهوري متنوع  عمیق، در بخش تپه نیمه

 هایی عمق و در بخش  زدگی سنگی کم با توجه به بیرون
و در ارتفاعات ) عمیق میق تا نیمهداراي خاك ع

کوهستانی با توجه به شرایط پستی و بلندي، شیب 
حوضه بر اساس . زدگی سنگی کم است زیاد و بیرون

اقلیم نماي آمبرژه در بخش دشتی داراي اقلیم خشک 
خشک و در ارتفاعات اقلیم سرد تا سرد  تا نیمه

 750 تا 150میزان بارندگی متغیر بین . مرطوب دارد

صورت  تر به هاي بخش دشتی بیشمتر است، بارش میلی
متوسط . صورت برف است باران و ارتفاعات به

 و گراد  درجه سانتی38ترین ماه سال، مرداد با  گرم
گراد   درجه سانتی-6/9ترین ماه دي با  متوسط سرد

چنین طول دوره یخبندان در نقاط مختلف  هم. است
داخل شهر تهران که حداقل آن در  طوري همتفاوت، ب

  روز است150 روز و در بخش ارتفاعات حدود 41
  ).29 و 21، 14، 13، 8(

منظور بررسی پوشش گیاهی حوضه پس از  به
هاي اولیه و استفاده از نقشه کاربري اراضی  بررسی

، بررسی منابع )21 (1:50000حوضه در مقیاس 
؛ )1983(، مظفریان )1996-1980( مبین مانندموجود 
  و ) 1978(؛ قهرمان )1987( و ریاضی جوانشیر

؛ رشینگر )1998(؛ قهرمان و عطار )2003-1975(
 31هاي میدانی، در مجموع و بازدید) 1963-1998(

رویشگاه در ارتفاعات مختلف با در نظر گرفتن 
و دوري و ) هاجهات و شیب(هاي مختلف  دامنه

اي که امکان دسترسی گونه نزدیکی به شهر تهران به
 تیپ یا رویشگاه 31داشته و همچنین بر پایه وجود 

ها  از سطح تمامی تیپ) 21  و14، 8(گیاهی حوضه 
   برداري انتخاب شده باشد حداقل یک مکان نمونه

آوري و شناسایی جمع). 30  و28، 27، 20، 7، 6، 5(
 با پیمایش میدانی انجام هگیاهان در هر رویشگا

را به قابل شناسایی در صحرهاي غیگونه. گرفت
. ها شد آزمایشگاه منتقل و اقدام به شناسایی آن

هایی که در این مرحله شناسایی نشده بودند به  گونه
ها و مراتع ارسال شد  هرباریوم مؤسسه تحقیقات جنگل

هاي مورد بررسی  همچنین رویشگاه. تا شناسایی شوند
) 29 و 21، 14، 13، 8(نیز با استفاده از مطالعات گذشته 

ها از نظر تخریب و وضعیت  ي آنبند جمعو
اکولوژیکی بر مبناي روش شش عامله و چهار عامله 

همچنین . مورد توجه قرار گرفت) 21  و14، 8(
ها از نظر تخریب و وضعیت اکولوژیکی در رویشگاه

اکولوژیکی  طبقه از نظر تخریب و وضعیت 7
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ها نیز ثبت  ارتفاع محل ثبت گونه). 14(بندي شدند  طبقه
هاي مختلف طبقه  وجه به تکرار مشاهده در سایتو با ت

   .ارتفاعی رویش گونه مشخص شد
در بررسی و تعیین وضعیت در معرض خطر بودن 

) الف. ها در دو مرحله مورد توجه قرار گرفت گونه
مقایسه و تطبیق گیاهان شناسایی شده در سطح منطقه 

) 18(با فهرست گیاهان گلدار در معرض خطر ایران 
 گونه با 650ی و ارزیابی تعداد حدود بررس) ب

) 16(اي و منطقه) 15(العمل کلی استفاده از دستور
عالوه در کنار آن به منابع داخلی  هب. صورت گرفت

، )2000(، جلیلی )1998( قهرمان و عطار ماننددیگر 
، صالحی )2001(، خوانساري )2005(جلیلی و جمزاد 

ی کردن در نهای) 2008(و عبدي ) 2005(شانجانی 
هاي در معرض خطر مورد توجه قرار فهرست گونه

هاي   گونهفهرستدر این ). 19 و 18، 17، 7(گرفت 
 هایی هستند که درگونه )EN (1در معرض انقراض

 داشته وجود محدود هايجمعیت صورت به طبیعت
 .دارند قرار نابودي معرض در مختلف علل به ولی

 فراوان سبتاًن هايجمعیت) VU( 2پذیر گیاهان آسیب
برداري یا عوامل تهدیدکننده  بهرهعلت به ولی دارند

یک . دیگر، در آینده با خطر نابودي مواجه هستند
 است  روبرو)LR (3تري کم خطر باگونه گیاهی زمانی 

 خطر طبقات از یک  در هیچ که دهد نشان ارزیابی که
 )پذیر آسیب یا انقراض و خطر معرض در بحرانی،(

 مدت در قرار نگیرد حفاظت تحت اگر و نداشته قرار
 .گرفت قرار خواهند طبقات آن از یکی جزو کوتاهی

ها اطالعات زیادي در  گیاهانی نیز که از وضعیت آن
 با عالمت 4)کمبود اطالعات (باشد دسترس نمی

)DD ( اند شده مشخص فهرستدر این )19 و 18 .(
 گونه شناسایی شده در سطح 650بنابراین، از حدود 

 گونه مورد 400حوضه آبخیز تهران تنها حدود 
  . ها ارزیابی نشده است ارزیابی و بقیه گونه

  

  
  4 3 2 1. يبردار  نمونهيها ، محدوده شهر تهران و محلیرات ارتفاعییز تهران، تغیه آبخض حو-1شکل 

Figure 1. Tehran watershed, elevation changes, Tehran city and Sampling Locations.  

                                                
1- Endangered  
2- Vulnerable  
3- Lower Risk  
4- Data Deficient  
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  جینتا
در : ها  و پوشش آنیعی طبيهااهگشی رويمایس

بندي کلی از پوشش گیاهی حوضه آبخیز تهران  جمع
با استفاده از منابع موجود و نتایج این مطالعه، 

هاي  عرصه) 1: باشندتفکیک می هاي زیر قابل رویشگاه
هاي طبیعی و  با وضعیت کامالً بحرانی از نظر رویشگاه

 اطراف و جنوب شهر تهران با پوشش گیاهی در
شدت  ها به این عرصه.  هکتار13000وسعت بیش از 

تعداد ) 2. فقیر هستند یافته و در وضعیت خیلی تخریب
هاي گیاهی  شش رویشگاه قابل تفکیک در قالب تیپ

اند با  آمدهیافته در مخروبه و تخریب صورت نیمه که به
مهاجم هاي  هکتار با غلبه گونه14000وسعت تقریبی 

هاي رویشی در این عرصه. باشدتفکیک می و هرز قابل
تري نسبت به واحد قبلی از شهر تهران قرار  فاصله بیش
 این اراضی از نظر پایداري اکولوژیکی روند. گرفته است

 مانندهاي دارویی  با این وجود گونه. کنند قهقرایی را طی می
 ،).Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen(آویشن 

    نعناع،).Hypericum perforatum L( علف چاي
)L. Mentha piperita( بومادران ،)Achillea 

millefolium L.( حدود ) 3. و غیره گسترش دارند
 واحد رویشی و تیپ گیاهی با وضعیت نسبتاً بهتر 19

در مقایسه با دو واحد ) وضعیت متوسط تا خوب(
ت و  هکتار در ارتفاعا20000قبلی با سطحی حدود 

هر چند . مناطق به دور از شهر تهران گسترش دارند
تر شده  اي شهر تهران به نسبت کمکه اثرات حاشیه

زدگی   بیرونمانندهاي فیزیکی است ولی محدودیت
هاي بیولوژیکی سنگی، عمق کم خاك و محدودیت

ر ت بیش. باشد توجه می  تفرج گسترده قابلمانند
سطح این رویشگاه شده دارویی در  هاي شناسایی گونه

اي  هاي سنگی و صخرهرویشگاه) 4. گسترش دارند
اي حدود هاي گیاهی خاص مناطق صخرهبا پوشش

 هکتار و پوشش گیاهی با تراکم بسیار کم 26000
اي  عمق و واریزه خاك این مناطق کم. گسترش دارند

 هایی دوست و بعضاً گونههاي دارویی صخرهگونه. است
ها  اند در این رویشگاهاري تنها توانستهبردکه از شدت بهره

توان   میها از این گونه. باشندپایدار بمانند قابل مشاهده می
، آویشن ).Ferula ovina (Boiss.) Boiss(به کما 

)Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.( و بنه 
)Pistacia atlantica Desf. sub sp. mutica 

(Fisch. & C. A. Mey.) Rech. (5 .اشاره کرد (
هاي جنگلی چیتگر، گالبدره، سوهانک، قرچک،  پارك

  شده  کاري حصار و سایر اراضی جنگل تلو، سرخه
بر اساس نقشه کاربري اراضی حوضه و مطالعات 

چند که با   هکتار، هر8000دیگر با وسعت حدود 
اند،  صورت پارك در آمدهبومی و به هاي غیر پوشش

در این . باشندیعی میولی هنوز داراي گیاهان طب
یافته واحد رویشی اول  هاي انتشاررویشگاه نیز گونه

 هکتار 337پارك ملی خجیر با سطح ) 6. حضور دارند
 7600حصار با سطحی حدود  و پارك ملی سرخه

داراي بهترین ) در داخل حوضه آبخیز تهران(هکتار 
شرایط از نظر وضعیت مرتع )  عالیخوب تا(

 هکتار از 117000نهایت بیش از در ). 7. باشند می
 اراضی مانندهایی سطح کل حوضه به کاربري

کشاورزي و باغ، اراضی شهري و صنعتی و تاسیسات 
هاي  و مناطق نظامی تغییر کاربري داده و پوشش

  ).21 و 14(اند  طبیعی خود را از دست داده
 گونه 170 پژوهشن ی ایط: یاهیب پوشش گیترک

ز تهران یه آبخضسطح حومعرض خطر در  در یاهیگ
 متعلق به ها ن گونهیا. )1جدول  ( شده استییشناسا

اهان یگ.  هستندیاهیگ جنس 103و خانواده  36
ن حضور یتر شیبا ب) Asteraceae (یخانواده کاسن

 24با ) Fabaceae (بقوالتو پس از آن )  گونه30(
 انیچترگونه،  14 با) Lamiaceae (انینعناعگونه، 

)Apiaceae (بو  شب  و گونه13ا ب)Brassicaceae (
اهان در یگ یاهی گيهان خانوادهیتر فراوان گونه 9با 

از نظر تعداد . اندل دادهیه را تشکضحومعرض خطر 
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 15 با Astragalus در معرض خطر، جنس يها گونه
 و پس هن سهم را به خود اختصاص دادیتر شیگونه ب

 Centaurea،  گونه7 با Cousinia يهااز آن جنس
، Echinops گونه، 5، هر کدام با Acantholimon و

Nepeta ،Ferula و Allium گونه و 4 هر کدام با 
Achillea در يهان تعداد گونهیتر شی گونه ب3 با 

  . اندمعرض خطر را به خود اختصاص داده
ن ی گونه در معرض خطر ا170در مجموع از 

 VU( ،27(ر یپذ بی آستی گونه در وضع24ه، ضحو
 گونه 117 و )DD (کمبود اطالعات تیگونه در وضع

ز در معرض ی گونه ن2 و )LR( کم خطر تیدر وضع
 24ها،  از کل گونه ).1جدول (قرار دارند ) En(انقراض 

 3ها،  ن گونهی ااز. باشد یمتهران استان  يگونه انحصار
 16 و DDت ی گونه در وضعVU ،5ت یگونه در وضع
  ).1جدول ( ند قرار دارLRت یگونه در وضع

اهان در معرض خطر از نظر ی گيبند ج طبقهینتا
 در منطقه نشان داد که 1ری به روش رانکایستیشکل ز

و ) گونه 92( درصد 18/54با ) He(ت یکرپتوف یهم
) گونه 30( درصد 65/17با ) Ch(ها  تیکامف

اهان در معرض انقراض یگ یستین اشکال زیتر فراوان
) Ph(ها  تیفانروفند و ده یل میرا تشکه تهران ضحو
با ) Th(ت یاهان تروفی، گ)گونه 23( درصد 53/13با 
 18/4با ) Ge(ها  تیژئوفو )  گونه18( درصد 59/10

از نظر تعداد  ي بعديها در رده)  گونه7(درصد 
  .قرار دارند در معرض خطر يها گونه

 اهان در معرض خطر انقراضیگ ییایپراکنش جغراف
 47/76دهنده آن است که   نشانتهرانز یآبخه ضحو

 -رانی ایشیه رویبه ناح)  گونه130(ها  درصد گونه
ر یه، در ساین ناحیها عالوه بر ار گونهی و سایتوران
 06/17 .ل تعلق دارندیشرح ذ ز بهی نیشی روینواح

، اروپا و یران و تورانیه ایناح)  گونه29(درصد 
 رانی ایشیه رویبه ناح)  گونه3( درصد 76/1 ،يبریس

                                                
1- Raunkier 

ه یبه ناح) گونه 2( درصد 18/1؛ يا ترانهی، مدی تورانو
و  يبری س و و اروپاياترانهی، مدی توران ورانی ایشیرو
  . تر ر کمیها با مقاد ر گروهیسا
  

  يریگ جهی و نتبحث
 انگرینما یاهیگ يهاگونه یبررس از حاصل جینتا
 تنوع جهینت در و منطقه در متنوع کیاکولوژ تیوضع

 يختارهایر وجود که يطور به، تاس يا گونه ادیز
 کیاکولوژ تیوضع تنوع دهنده نشان منطقه، در مختلف

 يها ستگاهیز آمدن وجود به باعث که است منطقه
 توجه با .است شده یگوناگون یستیز تنوع و مختلف

از ین ز،یآبخ هض حونیا یاهیگ عناصر یستیز تنوع به
 يها عرصه از حفاظت امر  درییاجرا يها دستگاهاست 
 نیا از يبردار بهره  دريتر شیب نظارت یعیطب منابع
، اتیح دیتجد فرصت تا اعمال کنند مراتع گونه

 .کند دایپ تداوم منطقه يهایرستن يبقا و يآور زاد
از منطقه یمورد ن ییای و احیات اصالحی عمل،نیهمچن

 از .ردیشگاه صورت گین رویمنظور حفاظت از ا به
 يها ستگاهیز در اهانیگ ينگهدار  حفاظت وکه جا آن
 یاصل کانون حفاظت از عنوان به اغلب ها،  آنیعیطب

 ینوع به که یمناطق در شود،یم یتلق یاهی گيها گونه
 عتیطب از حفاظت و یانسان يهايبردارتعارض بهره

 د،یتهد عوامل ها،ستگاهیز د انواعیبا میهست مواجه
 مورد یستیز تنوع و ی اجتماعيرفتارها و نگرش

 ينگهدار و حفاظت لین دلیهم به. رندیگ قرار جهتو
 دارد ازین تیریمد يها نهیگز  ازیعیوس فیط به اهانیگ
 را ستمیاکوس و گونه ژهیو يازهایسو ن کی از بتواند تا

 کننده نیتأم اندازه همان به گری ديسو از و برآورد
  ).25(باشد  مردم يازهاین

 نیتر شیبا ب) Asteraceae (یاهان خانواده کاسنیگ
) Fabaceae(و پس از آن بقوالت )  گونه30(حضور 

گونه،  14 با) Lamiaceae (انینعناع گونه، 24با 
بو  شب  و گونه13با ) Apiaceae( انیچتر
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)Brassicaceae ( يها ن خانوادهیتر فراوان گونه 9با 
ل یه را تشکضاهان در معرض خطر حوی گیاهیگ

ت یبا وضعتوجه در ارتباط  نکته قابل. اند داده
 ی کاسنرهیاد از تی زيها منطقه حضور گونهیکیاکولوژ

)Asteraceae(کننده و نشان از   است که نگران
اهان ی از گسترش گیج مشابهینتا .ب منطقه داردیتخر

 و يا ب گونهی در ارتباط با ترکAsteraceaeخانواده 
ر ی خجیب حاصله در منطقه باغ شاد پارك ملیتخر

مند شهر بابک استان ی منطقه م و)22 (استان تهران
   . ز گزارش شده استی ن)32 (کرمان
 گونه 5، هضن حویا ي انحصاریاهی گونه گ24ز ا

 گونه در 3، )کمبود اطالعات (DDت یدر وضع
ت ی گونه در وضع16و ) ریپذ بیآس (VUت یوضع
LR) زان مخاطره ین میی تعيبرا .قرار دارند) خطر کم
ار دارند، الزم است  قرDDت ی که در وضعییها گونه
در ) 2008 (يعبد. ردی صورت گیکی اکولوژیبررس

ت یوضع که در ییهاان نمود گونهی خود بپژوهش
VU) يا  علوفهيها، از گونهقرار دارند) ریپذ بیآس 

 و ش دارندیرودار بی و شیبوده و در مناطق کوهستان
ها را عالوه بر پراکنش  آنيریپذ بی آسیعلل اصل

ش ی دام و مشکل فرساي، چراییایجغرافار محدود یبس
 آنقوزه  گونهدو. )1 (توان عنوان کرد یم خاك

)Ferula persica Willd. (ه یو بادرنجبو
)Dracocephalum kotschyi Boiss. (ل پراکنشیدل به 

 ENت یه در وضعیرو ی و برداشت بییایمحدود جغراف
 و جمزاد یلیجل .قرار دارند) در معرض انقراض(
 ی انسانيرهایثأ، تییایراکنش محدود جغرافپ) 1999(

ن یتر عنوان مهمب بهیترت اه را بهی گیستیت زیو محدود
 در معرض يها ت مخاطره گونهیثر بر وضعؤعوامل م

ها ممکن است  گونهیبعض .اند عنوان کردهران یخطر ا
 . )18 (ر هر سه عامل باشندیثأت تحت
وش اهان بر اساس رین گی غالب ایستی زيها  رمف
 18/54با ) He(ها  تیپتوفیکر یهم: ر شاملیرانکا

 درصد 65/17با ) Ch(ها  تیو کامف )گونه 92(درصد 

 يها  گونهيدهنده سازگار، که نشانباشدیم)  گونه30(
 و خاك منطقه ییط آب و هوایساله به شرا  چندیعلف

 نشان از یستیز ک گروه مشخص فرمیغلبه . باشد یم
شگاه و تطابق و یر رون در هی معیستیط زیشرا

 یطیا عامل محیط ی گروه با شرایکی اکولوژیوابستگ
ولد ا بیچ آريها یبر اساس بررس. نظر دارد مورد

ک منطقه نشانگر یها در  تیپتوفیکر ی غلبه هم)1995(
 سرد و یمیط اقلیاهان با شرای خاص گيسازگار
 مجموعهوجود ن یهمچن. )2 (باشد ی میکوهستان
 خاردار يها گون  اغلب مانندها تیکامف یاهیگ عناصر

)Astragalus spp.(، چوبک جنس مختلف يها گونه 
)Acanthophyllum spp. (رحسنیم کاله و 
)Acantholimon spp. ( نقش منطقهنیادر ، 

 بداریش یاراض ژهیو هخاك ب حفاظت در يا کننده نییتع
  .کنند یم فاءیا یکوهستان
طر در اهان در معرض خی درصد گ60تر از  بیش

 و ارند متر پراکنش د2000االتر از  بیمحدوده ارتفاع
سه ی مناطق مرتفع در مقایاهی تنوع گين نشانگر غنایا

که  نیبا توجه به ا. باشد یه مضبا مناطق مسطح حو
 يها ، از گونههضحو در معرض خطر يها تر گونه شیب

ن عامل یتر باشند و مهمی کشور ميک و انحصاریاندم
 مناطق پراکنش ییایت جغرافیمحدودها  مخاطره آن

حفاظت از ن، یبنابرا ،)18 و 1 (ست اهان گونهیا
 يها گاه رهیعنوان ذخ ه بهض مرتفع حويها شگاهیرو

   .باشد یت می اهمداراي، یستیتنوع ز
  

 یجیترو هاي افتیره
 هضن حوی ایاهیگ عناصر یستیز تنوع به توجه با

 از حفاظت مرا  دریاجرائ يها از است دستگاهین ز،یآبخ
 يبردار بهره  دريتر شیب نظارت یعیطب منابع يها عرصه

ات، یح دیتجد فرصت تا اعمال کنند مراتع گونه نیا از
با . کند دایپ تداوم منطقه يها ی رستنيبقا و يآور زاد

 يشود برا یشنهاد میتوجه به مطالعه انجام شده پ
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ه ضن حوی ایاهی گيها  از انقراض گونهيریجلوگ
 يها  گونهياکولوژ نه اوتی در زميتر شی بايه پژوهش

 الزم یتیریه و اقدامات مدضن حوی اي انحصاریاهیگ
عنوان راهبرد  اه بهی از برداشت گيریاز جمله جلوگ

 يها  طرحيه و اجرایته. ردی صورت گیحفاظت
ش سطوح یستم و افزاین اکوسیدار در ایحفاظت پا

 در کنار ن منطقهی در ای و مرتعی جنگليها گاه رهیذخ
 خارج از یستی حفاظت از تنوع زيها برنامه

 و بانک ژن یشناساهی گيها ت باغیتقو(ها  شگاهیرو

، 7، 1 (ردیت قرار گی در اولودیبا)  کشوریعیمنابع طب
ازها و ی، شناخت ني اکولوژیبررس). 31 و 23 17

 در معرض خطر و يها  گونهي بازکاريها افتن راهی
 و ي بازسازیی اجرايهاامهها در برناستفاده از آن

 یاهی گيها ش مستمر گونهی و پایاهیتوسعه پوشش گ
ها  شگاهیر رویست قرمز منطقه در سایمندرج در ل

 و حضور یرات فراوانیین تغی از آخریمنظور آگاه به
 . رسدینظر م  بهي ضرور)23 و 7، 1(ها  آن

  
  . ز تهرانیه آبخض در معرض خطر حويها گونه فهرست -1جدول 

Table 1. List of threatened plant species in Tehran watershed.  

ت یوضع  سمیاندم  ارتفاع پراکنش
  مخاطره

پراکنش 
  ییایجغراف

فرم 
  یستیز

  ینام علم

1. Amaranthaceae 
1400-1700 End LR  Plur Th 1-Amaranthus blitoides S. Watson. 

2. Anacardiaceae 
1200-2000 End VU IT  Ph  2-Pistacia atlantica Desf. sub sp. mutica (Fisch. & C. A. Mey.) Rech. 
1600-2200 End VU IT, M Ph  3-Rhus coriaria L. 

3. Apiaceae / Umbelliferae 
1800-2100  End LR  IT  Hem  4-Demavendia pastinacifolia (Boiss. et Hausskn.) M. Pimen. 
1200-2500 End LR  IT  Hem  5-Echinophora platyloba DC. 
1700-2300 End LR  ES, IT  Ch  6-Eriocycla olivieri (Boiss.) Wolff. 
1900-2000 End LR  IT  Hem  7-Ferula gumosa Boiss. 
1600-2200 End LR  IT  Hem  8-Ferula macrocolea (Boiss.) Boiss. 
1500-2800 End LR IT Hem  9-Ferula ovina (Boiss.) Boiss. 
1600-2200 End EN  IT  Hem  10-Ferula persica Willd. 
1400-1700 End LR  IT  Th  11-Kalakia marginata (Boiss.) Alava. 
2000-3500 End DD  IT  Hem  12-Leutea cupularis (Boiss.) M. Pimen. 
1500-2200 End LR  IT Ch  13-Pycnocycla spinosa Decne. ex Boiss. 
3000-3200 End DD  ES, IT  Hem  14-Trachydium pauciradiatum (Boiss. et Hohen) Rech. f. 
2800-2900 End LR  ES, IT  Hem  15-Zeravschania aucheri (Boiss.) M. Pimen. 

2000 End LR  IT Hem  16-Zosima radians Boiss. et Hohen. 
4. Asteraceae / Compositae 

1400-2300  End LR  Cosm  Hem  17-Achillea millefolium L. 
1500-2000 End LR  IT  Hem 18-Achillea oxyodonta Boiss. 
1800-2200 End LR IT  Hem 19-Achillea talagonica Boiss. 
1300-2000 End LR ES, IT Th 20-Anthemis gilanica Bornm. et Gauba. 
1400-2200 End LR IT  Hem  21-Centaurea aucheri (DC.) Wagenitz. 
1800-2000 End  VU  IT  Hem  22-Centaurea carduiformis DC. 
1800-2500  End LR  IT Hem  23-Centaurea gauba (Bornm.) Wagenitz 
1800-2500 End LR  IT Hem 24-Centaurea gilanica Bornm. 
1400-2100  End  LR ES, IT  Hem 25-Centaurea kandavanensis Wagenitz. 
1400-2500  End LR ES, IT  Hem 26-Cephalorrhynchus brassicifolius (Boiss.) Tuisl. 
1300-2300  End LR IT  Hem 27-Cousinia amplissima (Boiss.) Boiss. 
1300-1500  End LR IT Hem  28-Cousinia belangeri DC. 
1300-2300  End LR IT Hem 29-Cousinia calocephala Jaub. & Spach. 
2000-2500  End  DD IT Hem 30-Cousinia crispa Jaub & Spach. 
2000-2900  End  LR IT Hem 31-Cousinia hypoleuca Boiss. 
1800-2600  End LR IT  Hem 32-Cousinia nekarmanica Rech. f. 
1700-2900  End LR IT Hem 33-Cousinia pinarocephala Boiss. 
2500-2700  End LR  ES, IT Hem 34-Crepis asadbarensis Bornm. et Rech. f. 
1600-1900  End LR IT Hem 35-Echinops cephalotes DC. 
1400-1900  N LR IT Hem 36-Echinops chorassanicus Bunge. 
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1800-2600  End LR IT Hem 37-Echinops elbursensis Rech. f. 
1200-1800  End LR IT Hem 38-Echinops polygamus Bunge. 
2800-3000  End LR IT  Hem  39-Ligularia persica Boiss. 
1800-2000  N LR ES, IT  Th  40-Matricaria recutita L. 
900-2500  End LR IT Hem  41-Scariola orientalis (Boiss.) Sojak. 
1500-2300  End  LR ES, IT Hem  42-Tanacetum hololeucum (Bornm.) Podl. 
1400-2400  N  LR IT Hem 43-Tanacetum polycephalum Schultz Bip. 
1500-1800  End  LR  IT Hem 44-Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.* 
1800-2000  End  DD  IT  Hem  45-Taraxacum darbandense VS. 
1800-2000  End  DD  ES, IT  Hem  46-Taraxacum kotschyi Boiss. 

5. Boraginaceae 
1400-1900  End  DD  IT Hem  47-Heliotropium minutiflorum Bge. 
900-100  End  DD  IT Th  48-Paracaryum salsum Boiss. 

2300-2500  End  DD  IT Hem  49-Trachelanthus cerinthoides (Boiss.) Kunze. 
6. Brassicaceae/ Cruciferae 

2000-3000 End LR ES, IT Hem 50-Aethionema stenopterum Boiss. 
1200-2200 End LR IT  Hem 51-Alyssum bracteatum Boiss. & Buhse. 
1900-2200 End DD IT  Hem 52-Alyssum perscum Boiss. 
1600-2800 End LR ES, IT  Ch 53-Clastopus vestitus (Desv.) Boiss. 
1800-2600 End LR ES, IT  Hem 54-Graellsia stylosa (Boiss. Et Hohen.) Poulter. 
1500-2800 End LR IT Hem 55-Mathiola ovatifolia (Boiss.) Boiss. 
2200-3400 End LR ES, IT Ch  56-Pseudocamelina glaucophylla (DC.) N. Busch. 
1800-2000  N  LR  IT  Hem  57-Pseudocamelina glaucophylla (DC.) N. Busch. 
1700-2600  End  LR  IT  Th  58-Sameraria stylophora (Jaub. & Spach) Boiss. 

7. Campanulaceae 
1400-1800  End  LR  IT  Ch  59-Campanula khorasanica (Rech. f. & Aellen) Rech. f. 

8. Caryophyllaceae 
1500-2200  End  LR  IT  Ch  60-Acanthophyllum crassifolium. Boiss. 
1500-2700  End  LR  IT  Ch  61-Acanthophyllum pachystegium Rech f. 
1700-2500  End  LR  IT Ch  62-Arenaria zargariana Parsa 
900-1400  End  DD  IT  Ph  63-Buffonia hebecalyx Boiss. 
1400-2300  End  LR  IT Hem 64-Dianthus szowitsianus Boiss. 
1300-1800  End  LR  IT  Hem  65-Gypsophila persica Barkoudah 
1200-2200  End  LR  IT Ch  66-Paronychia caespitosa Stapf. 
2900-3500  End  DD  IT  Th  67-Stellaria scaturiginella Rech. f. 

9. Chenopodiaceae 
1300-1900  End  LR  IT Ch  68-Halothamnus cinerascens Moq. 

10. Convolvulaceae 
1400-1800  End  DD  IT  Hem  69-Convolvulus gracillimus Rech. f. 

11. Cupressaceae 
1500-2500  End VU IT  Ph  70-Juniperus excelsa MB. 

12. Cyperaceae 
2200-2800  End  VU  IT  Hem  71-Carex decaulescens V. Krecz. 
1800-3000  N LR  ES, IT  Hem  72-Carex pseudofoetida Kuk. 

13. Ephedraceae 
1300-2500  End VU IT  Ph 73-Ephedra major Host. 
1300-1800  End VU IT Ph 74-Ephedra procera Fisch. & Meyer. 

14. Euphorbiaceae 
1600-2000  End  DD  IT Hem 75-Euphorbia aellenii Reah. f. 
1200-2000  End  LR  IT Hem 76-Euphorbia teheranica Boiss. 

15. Fabaceae 
1300-1900  N DD  IT Ch  77-Argyrolobium biebersteinii Ball. 
1100-1900  End  LR  IT Th  78-Argyrolobium trigonelloides Jaub. & Spach. 
1400-3200  N VU  IT Hem  79-Astragalus absentivus Maassoumi 
1700-2100  N LR  IT  Th 80-Astragalus ankylotus Fisch. & C. A. Mey. 
2500-3200  End  VU  IT  Hem 81-Astragalus alamouticus Maassoumi 
2300-2600  End  LR  IT  Hem  82-Astragalus askius Bge. 
1800-2400  End  LR  IT  Hem  83-Astragalus cemerinus G. Beck ex Stapf. 
1800-2000  End  VU  IT  Hem  84-Astragalus evanensis Maassoumi et Podl. 
1700-1900  End  LR  IT  Ch 85-Astragalus glaucacanthos Fisch. 
2700-2800  End  VU  IT  Hem  86-Astragalus indomitus Maassoumi 
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1400-2700  N LR  IT Hem  87-Astragalus iranicus Bunge. 
1800-2800  N LR  IT  Hem 88-Astragalus persicus Fisch. & Mey. 
1300-1500  End  LR  IT Ch  89-Astragalus pseudobrunsianus Maassoumi 
1400-2700  N  LR  IT Hem 90-Astragalus remotijugus Boiss. & Hohen. 
2800-2900  End  LR  IT  Ch  91-Astragalus specious Boiss. & Hohen. 

3500  N LR  IT  Hem  92-Astragalus subsecundus Boiss. & Hohen. 
1400-2200  End  LR  IT  Ch  93-Astragalus verus Olivier. Syn: Ast. parrowianus Boiss. & Hausskn. 
1500-2100  End  LR  IT  Ph  94-Colutea persica Boiss. 
900-2000  N LR  IT, M, ES  Hem  95-Glycyrrhiza glabra L. 
1000-2000  N LR  IT Th  96-Medicago rigidula (L.) All. 
1700-1900  End  DD  IT Th  97-Onobrychis aucheri Boiss. 
1400-2100  End  DD  IT Hem  98-Onobrychis gaubae Bornm. 
1500-2600  End  LR  IT  Ch  99-Trigonella teheranica (Bornm.)Grossh. 
2000-3500  End  LR  IT Hem  100-Vicia sojakii Chrtkova-Zertova 

16. Fumariaceae 
1700-1900  End  LR  ES, IT Hem  101-Corydalis chinophila Czernjak. 
1500-2000  End  LR  IT  Ge  102-Corydalis verticillaris DC. 
1800-2400  End  LR  ES, IT Th  103-Fumaria vaillantii Loisel. 

17. Iridaceae 
2300-4100  End  LR  IT Ge  104-Iris barnumae Baker et Foster. 

18. Juncaceae 
1500-3800  N DD  IT  Th  105-Juncus rechingeri Snoge. 

19. Lamiaceae / Labiatae 
1200-1700  End  LR  IT Ch  106-Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. 
1500-3000  End  EN  IT  Ch  107-Dracocephalum kotschyi Boiss. 
2000-2500  End  LR  IT  Ch  108-Lagochilus aucheri Boiss. 
1400-1900  End  LR IT Ch  109-Lagochilus kotschyanus Boiss. 
1000-1300  End  LR  IT  Ch  110-Lagochilus macracanthus Fisch & C. A. Mey. 
1600-1800  End  LR IT Hem  111-Mentha piperita L. 
1500-2300  End  LR IT Hem  112-Nepeta cephalotes Boiss. 
1500-3300  End  LR IT  Ch  113-Nepeta denudata Benth. 
1400-2700  End  LR IT Ch  114-Nepeta glomerulosa Boiss. 
3000-3200  End  LR  ES, IT Hem  115-Nepeta pogonsperma Jamzad & Assadi 
2000-2500  End  LR  ES, IT  Hem  116-Salvia hypoleuca Benth. 
3700-3900  End  DD  IT  Hem  117-Scutellaria glechomoides Boiss. 
1500-3000  N LR  IT Ch  118-  Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. 
1500-3500  N VU  IT Hem  119-Ziziphora clinopodioides Lam. 

20. Liliaceae/Alliaceae 
1700-2000  End LR IT Ge  120-Allium atroviolaceum Boiss. 
2100-3000  End  LR  IT Ge  121-Allium capitellatum Boiss. 

  End  LR  ES, IT  Ge  122-Allium derderiannum Regel. 
2500-2900  End  LR  IT  Ge  123-Allium minutiflorum Regel. 
1400-2300  End  LR  IT  Hem  124-Eremurus stenophyllus (Boiss. & Buhse) Baker. 

21. Linaceae 
1300-2800  End  LR  IT Hem  125-Linum album Key. ex Boiss. 
1000-2000  End  DD  IT  Hem  126-Linum usitatissimum L. 

22. Malvaceae 
1000-2300  End  LR  IT Hem  127-Alcea longipedicellata I. Riedl. 
1500-1800  N LR  ES, IT  Hem  128-Althaea officinallis L. 

23. Moraceae 
1200-2000  End  VU IT, M Ph  129-Ficus carica L. 

24. Oleaceae 
1000-2000  N LR  ES, IT  Ph  130-Fraxinus excelsior L. 
1700-1900  End  LR  IT  Ph  131-Fraxinus rotundifolia Mill. 

25. Papaveraceae 
1300-1800  End  DD  IT  Th  132-Papaver gaubae Cullen & Rech. f. 
1500-2000  End DD IT  Th  133-Papaver modestum Jord. 
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26. Plumbaginaceae 
1200-2300  End  LR  IT  Ch  134-Acantholimon aristulatum Bunge. 
1600-2000  End  LR  ES, IT  Ch  135-Acantholimon bracteatum (Girard) Boiss. 
2000-4000  End  DD  IT  Ch  136-Acantholimon demawendicum Bornm. 
1200-2000  End  DD  IT  Ch  137-Acantholimon leucacanthum (Jaub. & Spach) Boiss. 
1200-2000  End  LR  IT Ch  138-Acantholimon tragacanthinum (Jaub. & Spach) Boiss. 

27. Poaceae/ Gramineae 
1800  End  LR  IT Hem  139-Bromus tomentellus Boiss. 

900-2500  End LR Cosm Hem  140-Cynodon dactylon (L.) Pers. 
1200-2500  End LR ES, IT Hem  141-Dactylis glomerata L. 
1400-2400  End VU ES, IT Hem  142-Festuca ovina L. 
1400-2000  End LR IT Ge  143-Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Neveski. 
1800-2400  N DD  IT Hem  144-Secale anatolicum Boiss. 

28. Polygonaceae 
1400-2000  End  LR  IT Hem  145-Polygonum hyrcanicum Rech.f. 
1700-3000  End  LR  IT Hem  146-Rumex elbursensis Boiss. 

29. Ranunculaceae 
2600-3500  End  LR  ES, IT  Hem  147-Ranunculus amblyolobus Boiss. & Hohen. 
2000-2200  End  LR  IT  Hem  148-Ranunculus elbursensis Boiss. 

30. Rhamnaceae 
900-2400  End  LR  IT  Ph  149-Rhamnus pallasii Fisch. et C. A. Mey. 

31. Rosaceae 
1200-2500  End  LR  IT  Ph  150-Amygdalus lycioides Spach. 
1500-2000  End VU IT Ph  151-Amygdalus scoparia Spach. 
1300-2800  End VU  IT Ph  152-Cotoneaster nummularioides Pojark. 
1300-2000  End VU IT Ph  153-Crataegus oxyacantha L. 

2000  End VU ES, IT  Ph  154-Malus orientalis Ugl. 
1600  End VU ES Ph  155-Mespilus germanica L. 

900-2500  End VU IT, M, ES  Ph  156-Rosa canina L. 
1100-2200  End VU IT Ph  157-Rosa foetida Herm. 

32. Rubiaceae/ Caprifoliaceae 
3000  End  DD  IT Hem  158-Galium diploprion Boiss. et Hohen. 

1500-1600  End  LR  IT  Ch  159-Rubia albicaulis Boiss. 
33. Salicaceae 

1300  End VU IT Ph  160-Populus euphratica Oliv. 
1200-1400  N DD  IT, M  Ph  161-Populus nigra L. 

34. Scrophulariaceae 
1400-3200  End  LR  IT Hem  162-Scrophularia frigida Boiss. 
1300-2100  End  LR  IT Th 163-Verbascum aucheri (Boiss.) Hub.& Mor. 
1800-2500  End  LR  IT  Hem  164-Veronica acrotheca Bornm. & Gauba. 
2500-3500  End  LR  ES, IT Hem  165-Veronica aucheri Boiss. 
2400-3000  End  LR  IT  Th  166-Veronica rubrifolia Boiss. 

35. Ulmaceae 
1600-2000  End VU  ES, IT Ph  167-Ulmus minor Miller. 

36. Zygophyllaceae 
900-1500  N LR  IT Ph  168-Nitraria schoberi L. 
1500-2300  N  VU  Cosm  Th 169-Tribulus terrestris L. 
900-1200  N  DD  IT Hem 170-Zygophyllum fabago L. 

Ge =؛ ژئوفیتHe =؛ کریپتوفیت همیPh =؛ فیتفانروTh =؛ تروفیتCh =؛ کامفیتEndemic =؛ هاي بومی ایران گونهCosm =هاي جهان  گونه
  . يصحارا سند= SS؛ اي مدیترانه= M؛ ایران تورانی= IT؛ اروپایی سیبري= ES؛ وطنی
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Abstract1 
Background and Objectives: Iran is the habitat of over 7500 plant species. Tehran watershed 
with having varied ecological factors has good condition for distribution of plants. Loss of 
genetic and species diversity by the destruction of natural habitats will take many years to 
correct and restore. Therefore, this study was carried out to identify and introduce the threatened 
plant species, life forms, and chorotypes of them in Tehran watershed and present 
recommendations for conservation action.  
 
Materials and Methods: To investigation the vegetation cover of this study area, after 
preliminary investigations and using land use maps at 1:50000 scale, studying related references 
and field studies, were selected 31 habitats at different elevations using aspect and slopes and 
distance to Tehran city. Collection and identification of plant species was conducted with field 
studies. Positions were recorded by GPS. Not identified species transported to laboratory and 
the herbarium of Research Institute of Forests and Rangelands to identification. Assessment the 
risk of extinction performed with two phases. 1) Comparison and adjustment of identified species 
in the study area with the Iran Endangered flowered Species. 2) Assessment of 650 species using 
The IUCN Red List Categories and Criteria, and other related references including. 
 
Results: Results show that in Tehran watershed there are 170 red plant species belonging to 37 
families and 103 genera. The families with the high number of red species include, Asteraceae 
(30 species) and Fabaceae (24 species), and the main genera were Astragalus (15 species) and 
Cousinia (7 species). From the 24 endemic species in Tehran watershed flora 5 species are in 
Data Deficient (DD), 3 species in Vulnerable (VU) and 16 in Low Risk (LR) status. The 
dominant life forms of the identified species using Raunkiaer's method were: Hemicryptophytes 
(He) with 54.18% (92 species) and Chamophytes (Ch) with 17.65% (30 species). From the 
choryotype perspective, the most of the identified species belongs to Irano-Turanean, and then 
Europe-Siberian- Irano-Turanean regions. Overall, 60% of threatened species are distributed on 
the habitat with more than 2000 elevation.  
 
Conclusion: Two species Ferula persica Willd. and Dracocephalum kotschyi Boiss. are in 
Endangered (EN) status Because of low distribution, overuse, increasing consumption demand 
of the rural and municipal communities, Increasing the cattle and ranches and ignoring the 
appropriate principals of utilization on rangeland arae (e.g. overgrazing, grazing premature and 
eradication). Mismanagement on the rangeland areas caused change in the mixture of plant 
community. Based on IUCN Categories and Criteria, Evidence show that many Endemic plants 
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at the greatest risk of extinction. Therefore, natural resourses managers should be promotes their 
conservation planning. If its conservation measures are not achieved, the species may be extinct 
and will be into the extinct class. We present a series of recommendations for conservation 
action: 1) it needs to conserve the genotypes by considering conservation management and 
seeds collection for plant genetic banks. 2) Introducing adopted genotypes with the acceptable 
material efficiency for reproducing them at herbs farms (in the same ecoregions). 3) Moreover, 
improvement of the dominant attitude in the watershed and rangeland management sectors, in 
regards to the use of herbs directly on the natural habitat of these plants. Again, we emphasis 
that such researches should be performed at other regions beacause recognition and 
documentation of plant species particularly at the danger status and their geographical 
distribution are essential for further researches as well as for their protection. Such researches 
help the natural resourses managers to decrease or eliminate the danger of plant extinction by 
appropriate planning.  
 
Keywords: Biodiversity, Conservation of Tehran watershed species, Endemic species, 
Vulnerable and endangered species    
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