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  )مازندران( رود، شهرستان نکا دهستان زارم یاهیتنوع گ
  

  

 3، مجید قربانی نهوجی2، نسیم رسولی*1پور اس قلیعب
  دانشگاه پیام نور، تهران ،دانشکده علوم شناسی، دانشیار گروه زیست1

  دانشگاه پیام نور، تهران دانشکده علوم، ارشد علوم گیاهی، آموخته کارشناسی دانش2
  ارویی جهاد دانشگاهی، کرجاستادیار پژوهش، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان د3

  19/12/1395؛ تاریخ پذیرش: 12/10/1394تاریخ دریافت: 
  1دهیچک

 يا ن دهستان منطقـه یب شهرستان نکا (استان مازندران)، قرار دارد. ایرود در بخش هزارجر ارمدهستان ز  
ا قـرار گرفتـه   یمتر از سطح در 2100تا  1700 یلومتر مربع، در دامنه ارتفاعیک 609حدود  یبا مساحت یکوهستان
با اسـتفاده از منـابع    و يآور ، جمع1392و 1391 يها سال یط یاهیگ يها مطالعه فلور منطقه، نمونه ياست. برا

ـ شـد. ت  ییشناسا رهیت 69جنس از  146گونه، متعلق به  172شدند. در مجموع  ییک شناسایستمعتبر فلور ره ی
Fabaceae  یسـت یشود. از نظر شکل ز یمنطقه محسوب م يها رهیتن یگونه از بزرگتر 16جنس و  12با داشتن ،

 درصد 1ت و یتروف درصد 17ت، یپتوفیکر درصد 19ت، یفانروف درصد 26ت، یپتوفیکر یها هم از گونه درصد 37
 یختار جنگلیغلبه ر یعنیمنطقه  یاهیپوشش گ یعیت طبیت با وضعیفانروف يها گونه یفراوانند. هستت یف هکام

ـ  - ه ارویناح یشیها عنصر رو از گونه درصد 36، یاهیگ يایع جغرافیدارد. بر اساس توز یهمخوان  23، يبریس
 14، یتوران -رانیو ا يبریس - ه ارویناح یشیبه طور مشترك عنصر رودرصد  16، يا هیها چند ناح نهاز گو درصد

ـ منطقه مطالعه شـده ب  يا تنوع گونه زانیباشند. م یم یجهان وطندرصد  2و  یتوران –ران یادرصد  انگر ارزش ی
ـ یریمد يبرا يهداست که به عنوان شا یاهیع پوشش گیب وسیگر تخریک منطقه و از طرف دیاکولوژ ط یت مح

 قابل استفاده است. یعیست طبیز
  

  .، فلور، مازندرانیشی، عنصر رویستیرود، شکل ز دهستان زارم :يدیکل يها واژه

                                                             
 Abbas.gholipuor@gmail.com نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
ک محـدوده  یـ اهـان  یکامـل از گ  يا مجموعـه  یو معرفـ  ییک که منجر به شناسـا یستمطالعات فلور  

اهـان هـر منطقـه از جملـه پوشـش      یت مرتبط بـا گ ر مطالعایه و اساس سایشود، پا ین میمع ییایجغراف
و  ی، جنگـل شناسـ  یسـت یم زی، اقلـ یومب یاهشناسی، گیاهیگ يای، جغرافیاهیگ ی، جامعه شناسیاهیگ

ط یت محـ یریو مـد  ی، گـرده افشـان  يو کـاربرد  یـی اهان داروی، گيدار و مرتع ی، مرتع شناسيدار جنگل
ن نـوع  یـ انجـام ا  ،رانیـ ا یاهیـ تنـوع گ  يبـاال  يو غناها  شگاهیاد رویز یست است. با توجه به گوناگونیز

ر یـ اخ يهـا  خوشبختانه در سـال برخوردار هستند.  يادیت زیاز اهم رانینقاط کشور ا یمطالعات در اقص
انجـام شـده    یک درخور تـوجه یستران مطالعات فلوریا یشمال ینواح ران بخصوصیدر مناطق مختلف ا

نیـا و   اکبري(و همکاران  این ياکبر ،ف نمودیگلستان را توص یفلور پارك مل) 1383آخانی، ( یآخاناست. 
اجتماعات توس در سـنگده   یاهیعناصر گ يو کورولوژ یشیفلور، ساختار رو یبه بررس )1383همکاران، 

وسـفر  یگـاه ب  رهیـ ذخ یاهیـ اجتماعات گ )1386عصري و همکاران، ( و همکاران يعصر ،پرداختند يسار
شـرق   يهـا  فلـور جنگـل   )1388آتشگاهی و همکاران، ( و همکاران یتشگاهآ نمودند، یانکاله را معرفیم

رودکنـار را  یخ يها جنگل اهانی) گSiadati et al., 2010و همکاران ( یادتیس ،ح نمودندیدودانگه را تشر
و  یاهیـ گ يایـ ، جغراففلـور  )1383و  1380پـور و همکـاران،    قلـی (و همکـاران  پور  یقل ف کردند.یتوص

، اسـر را مطالعـه نمودنـد   یک یپـارك ملـ   چهاردانگـه و  ات وحـش دودانگـه و  یهگاه حپنا یاهیپوشش گ
 ییایـ و پـراکنش جغراف  یسـت ی) فلـور، شـکل ز  1390نژاد و همکـاران،   قهرمانی(نژاد و همکاران  یقهرمان

نـژاد و   نقـی نـژاد و همکـاران (   ینقـ ، نمودنـد  یو دشـت نـاز را معرفـ    ات وحـش سمسـکنده  یـ پناهگاه ح
و  يمـراد  انجام دادنـد،  رامسر بن يبن و ماز یحفاظت شده س يها جنگلدر  یژوهش) پ1393همکاران،
اهـان  یگ سـتگاه یو ز یشـ ی، عناصر رویستی، شکل زفلور یبه بررس )1392مرادي و همکاران، (همکاران 

پابنـد در   یفلور پارك مل )1392حبیبی و همکاران، (و همکاران  یبی، حبدرود پرداختندیاطراف سد سپ
 يهـا  سـتگاه یاهـان ز یگ )1392توکلی و همکـاران،  (همکاران  و یتوکل ،کردند یزندران را معرفاستان ما

زاده و همکـاران،   اسـماعیل (زاده و همکـاران   لیاسماع ،کردند یشرق و غرب استان مازندران را بررس یآب
و مشایخیان، رسام ان (یخیو رسام و مشا مطالعه کردندنوشهر را  کال نیالد صالح يها فلور جنگل )1393
روان را یشـ  یعـ یطب يهـا  سـت بـوم  یدر ز ییاهان دارویگ ییایو انتشار جغراف یستی) فلور، شکل ز1394

اهـان  ینـه گ یدر زم یکی) پژوهش اتنوبوتان1393پور و همکاران،  قلیپور و همکاران ( یقل نمودند. یمعرف
اهان و یگ یستیهنوز فلور، شکل زانجام شده،  يها رغم پژوهشیعلرود انجام دادند.  دهستان زارم ییدارو

  اند. جمله استان مازندران مطالعه نشدهران از یا یشمال یدر نواح يادیمناطق ز یاهیگ يایجغراف
اي کوهسـتانی در   منطقـه  ،تان نکـا از اسـتان مازنـدران   رود در بخش هزارجریب شهرس دهستان زارم  

ت از نظـر  یـ هـزار نفـر جمع   11تا و حدود روس 41متر از سطح دریا با  2100تا  1700محدوده ارتفاعی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ec
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 20

https://pec.gonbad.ac.ir/article-1-148-fa.html


 و همکاران پور قلی عباس 

157 

موجـود نشـان داد کـه هنـوز      یمنابع علمـ  یشده است. بررس يب جدیدچار آس یاهیپوشش و تنوع گ
توسـعه و  بـه   زارم رود انجام نشده است. بـا توجـه   فلور دهستان یو معرف ییشناسا يراب یمطالعه جامع
 يمنطقـه دارا  یعـ یراث طبیت میریمد يبرا ن منطقه شناخت فلور آنیدر ا یانسان يها تیگسترش فعال

  است. يادیت زیاهم
زارم رود  اهـان دهسـتان  یگ ییایـ و پـراکنش جغراف  یستین پژوهش مطالعه فلور، اشکال زیهدف از ا

و بـر  شود،  یین جنبه شناسایل منطقه از این و پتانسییموجود در منطقه تع یاهیگ يها باشد تا گونه یم
د؛ چرا کـه بـدون   گردر ین منطقه امکان پذیاهان ایمناسب جهت حفظ گ یتیریمد يها برنامهاساس آن 

 یاصـول  يکارهاتوان راه ی، نمن منطقهیا یستگاهیمنابع ز و یاهیفلور، پوشش گ داشتن اطالعات درباره
  د.نموارائه را  یاهیگ یکیژنت ریجهت حفاظت از ذخا

  
  منطقه مورد مطالعه یمعرف
 این. دارد قرار) ایران شمال -مازندران استان( نکا شهرستان بهزارجری بخش در رود زارم دهستان  

 محدوده که دریا است سطح از متر 2100 تا 1700 ارتفاعی دامنه در کوهستانی اي منطقه دهستان
رجه  یدهستان پ به شمال از و شده شامل را آن شرقی و ضلع شمالی در هزارجریب بخش از وسیعی

سر بهشهر و  انهی با مشرق از و استان سمنان (شهرستان دامغان) به جنوب از سر بهشهر، انهیو بخش  ،نکا
 منطقه گیاهی پوشش). 1 شکل( است مرز پشت هم استان سمنان و از مغرب با دهستان استخر

 با دهستان این. است متغیر متراکم وعلفزارهاي مراتع تا جنگلی حالت از ارتفاع میزان تغییر برحسب
 با روستا 41 از داده و جاي خود در را جمعیت نفر هزار 11 حدود وسعت کیلومترمربع 609حدود 

 بوده ناهموار شدت به نکا شهرستان کوهستانی بخش. شده است تشکیل الئی زیارتکال روستاي مرکزیت
 رطوبت، بارش، درخصوص مورد بررسی پارامترهاي اساس بر و است زیاد آن در ها دامنه شیب و

 اقلیم تابستان از فصل در منطقه که شود می برآورد اینگونه اکولوژیک، لعوام سایر و تبخیرسنجی
معتدل آن  اقلیم ،بوده برخوردار بارش پر نسبتاً و سرد اقلیم از زمستان فصل در و خنک و معتدل

ستگاه یابه منطقه مورد مطالعه  یستگاه هواشناسین ایتر کینزدنکه یبا توجه به ا .است کوهستانی
 اساس بر استفاده شد. یمیاقل يها یژگین وییتع ياستگاه برین ایر است، از اطالعات ااسیک کینوپتیس

 قرار کوهستانی و سرد مناطق گروه درمتر  میلی 650 با متوسط بارندگی این منطقه کوپن، بندي طبقه
 به خوبی ،1391 الی 1370 هاي سال فاصل حد منطقه) آمبروترمیک( دمایی باران نمودار. گیرد می
  ).2 شکل( است آن باران کم و باران پر دوره شدت و طول همچنین و منطقه هوایی و آب شرایط انگربی
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  زارم رود در مازندران شهرستان نکا ودهستان ییایت جغرافیموقع - 1شکل 

  

  
   اسریک کینوپتیستگاه سیاطالعات ا ساسارب 1391 یال 1370يسال ها یطک یآمبروترم یمنحن -2شکل 

  )            یارندگب  ،           دما  (
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  ها مواد و روش
 گیاهـان  منطقـه،  نقشـه  تهیـه  و العبور نواحی صعب در ارتباطی هاي راه و روستاها شناسایی از پس  

 طـور  به کدام هر و آوري طبیعی جمع هاي  رویشگاه از 1392 و 1391 هاي سال فصول مختلف در خودرو
ک یستبا استفاده از منابع معتبر فلور وم پرس و خشک شده،یدر هربارها  نمونه .شدند گذاري شماره مجزا

ه ی)، فلــور روســDavis, 1965-1988ه (یــ)، فلــور ترکRechinger, 1963-2010کــا (یرانیا افلــورشــامل 
)Komarov, 1963-2001ن نام شـدند.  ییو تع یی) شناسا1391-1367و همکاران،  ياسدران (ی) و فلور ا

 یعلمـ  نـام  د.نشـو  یمـ  ينگهـدار  )SPNH( يام نـور سـار  یوم دانشگاه پیدر هربار یاهیگ يها همه نمونه
 داده مطابقـت ) IPNI( اهـان یگ يهـا  نام یالملل نیب ندکسیا با آنها نیمولف نام و شده گزارش يها گونه
رات در ییـ ن تغیشـده براسـاس آخـر    یمعرفـ  يهـا  رهیت یعلم یاسام ).Maclin and Moris, 2007( شد
  است.ذکر شده  (APG III) نهاندانگان یکیلوژنتیف يها گروه يبند رده
-Zohary et al., 1980( Conspectus Flora orientalisاز  پ)،یـ (کوروت یشـ ین عنصـر رو ییتع يبرا  

ه پـراکنش داشـتند   یش از دو ناحیکه در ب ییها استفاده شد و گونه ینترنتیه و منابع ای، فلور روس)1994
ه کـه  یـ رانک يبنـد  ها بر اساس طبقه گونه یاتیشکل حند. ر نظر گرفته شدد يا هیچند ناح يها جزو گونه

ت، یـ پتوفیکر یت، همـ یـ ف هت، کامـ یـ طبقه فانروف 5در  ییجوانه انتهات یاهان را بر اساس موقعیگ یتمام
  ).Raunkiaer, 1934ن شد (ییتع، قرار دادهت یتروفت و یپتوفیکر
  

  جینتا
از  یاهیـ گونـه گ  172، تعـداد  زارم رود شده از دهسـتان  يآور جمع یاهینمونه گ 235در مجموع از   
ب یـ بـه ترت ها  و جنسها  از لحاظ تعداد گونه .)1(جدول  دیگرد ییره شناسایت 69جنس متعلق به  146

Fabaceae  درصـد  3/9گونه ( 16با(  جـنس  12و ،Rosaceae   13بـا  ) جـنس  11و  )درصـد  5/7گونـه، 
Lamiaceae  و درصد 5/7گونه ( 13با (و  جنس 9Asteraceae  گونـه  11با )جـنس  10) و درصـد  3/6 

نطقـه مـورد مطالعـه،    فلـور م  یسـت یف زیـ . در ط)4و  3 يهـا  شکلو 1 جدول( ها هستند رهین تیتر یغن
هـا،   تیـ پتوفیهـا، کر  تیـ انـد و فانروف  غالـب بـوده   یسـت یدرصد شکل ز 37 یها با فراوان تیپتوفیکر یهم

 يبعـد  رتبـه در  درصد 1و  درصد 17، درصد 19، درصد 26 یا فراوانب بیترت ها به تیف ها و کامه تیتروف
  .)5(شکل  قرار دارند

ها چنـد   گونهدرصد  23، يبریس - ه ارویها مربوط به ناح گونهدرصد  36، ییایاز نظر پراکنش جغراف  
-انریادرصد  14 ،یتوران -رانیو ا يبریس - ه ارویناح یشیطور مشترك عنصر رو بهدرصد  16 ،يا هیناح

درصد  2، يا ترانهیو مد یتوران -رانی، ايبریس - ه ارویطور مشترك مربوط به سه ناح بهدرصد  4 ،یتوران
  .)6 شکلهستند ( يا ترانهیو مد یتوران -رانیا یشیعنصر رودرصد  2و  یجهان وطن
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  زارم رود دهستانبر اساس تعداد گونه در  یاهیگ يها رهین تیتر یغن - 3 شکل

  

  
  زارم رود در دهستانبر اساس تعداد جنس  یاهیگ يها رهین تیتر یغن -4 شکل

  

  
  زارم رود فلور دهستان یستیف زیط - 5 شکل
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  ،یتوران -رانی: اIT، يبریس - : اروES :زارم رود در دهستاناهان یگ ییایپراکنش جغراف یفراوان - 6 شکل

 Mيا ترانهی: مد ،Plيا هی: چند ناح ،Cosmی: جهان وطن  
  

 یاصـل  يهـا  در گـروه  ره و گونـه یب حروف الفبا تیبه ترت زارم رود دهستان یاهیگ يها گونههرست ف -1 جدول
، Cha =تیف ه، کام Th =تی، تروفHem =تیپتوفیکر ی: همیستی. شکل ز، بازدانگان و نهاندانگانينهانزادان آوند

ـ ، چند ناحES =يبریس - ، اروM =يا ترانهی، مدIT =یتوران -رانی: اییای. پراکنش جغرافCr =تیپتوفیکر  =يا هی
Plی، جهان وطن= Cosmکی، اندم= En  

شماره 
  یومیهربار

)SPNH(  

پراکنش 
هیآرا  یستیشکل ز  ییایجغراف   فیرد 

     Pteridophyta   
    Adiantaceae   

2269  Plu Cr Adiantum capillus-veneris L. 1  
    Aspleniaceae   

2404  Plu Cr Asplenium adiantum-nigrum L. 2  
2423  Plu Cr Asplenium trichomanes L. 3  
2424  Plu Cr Asplenium scolopendrium L. 4  
    Dryopteridaceae   

3474  Plu Cr Polystichum aculeatum (L.) Reth. ex Mert. 5  
2425  ES Cr Polystichum woronowii fomin. 6  
    Equisetaceae   

2271  Plu Cr Equisetum arvense L. 7  
2272  ES-IT  Cr  Equisetum telmatia Ehrh. 8  
    Polypodiaceae   
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2578  ES Cr Polypodium vulgare L. 9  
     Gymnospermae   
    Cupressaceae   

2403  Plu Pha Juniperus communis L. 10  
    Taxaceae   

2435  ES Pha Taxus bacata L. 11  
     Angiospermae/Monocotyledonae   
    Amaryllidaceae   
  ES Cr Allium paradoxum (M. B.) G. Don. 12  

2234  IT Cr Narcissus tazetta L. 13  
    Araceae   

2429  ES Cr Arum elongatum Stev. 14  
    Asparagaceae   

3840  IT-ES Cr Muscari neglectum Guss. 15  
2401  ES Cr Ornithogalum Bungei Boiss. 16  
2437  IT Cr Polygonatum orientale Desf. 17  
3739  ES Cha Ruscus hyrcanus Woron 18  
3757  ES Cr Scilla sp. 19  
    Colchicaceae   

3736  ES 
 Cr Colchicum speciosum Steven 20  

    Cyperaceae   
3700  ES Cr Carex strigosa Huds. 21  
672  ES- M Cr Carex sylvatica Huds. 22  
    Juncaceae   

2439  ES- IT Hem Juncus effusus L. 24  
    Lemnaceae   

3767  Plu Tr Lemna gibba L. 25  
    Liliaceae   

3748  IT Cr Gagea confusa A.Terr. 26  
2436  ES- IT  Cr  Tulipa montana Lindl. 27  
    Orchidaceae   

2400  ES- IT Cr Orchis simia Lam. 28  
    Poaceae   

2398  IT Thr Phleum paniculatum Hudson. 29  
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4160  IT Thr Poa annua L. 30  
2397  Plu Thr  Setaria glauca L. 31  

-  - Thr Vulpia sp. 32  
    Angiospermae/Dicotyledonae   
    Adoxaceae   

2257  ES- M Hem Sambucus ebulus L. 33  
    Apiaceae   

3741  ES Hem Eryngium caucasicum Trautv. 34  
2440  ES Hem  Froriepia subpinnata (Ledeb.) Baill. 35  
2375  IT Hem  Heraclum persicum Desf.ex Fischer. 36  
2434  IT Thr  Scandix pecten –veneris L. 37  
    Apocynaceae   

4508  ES- IT Hem Vinca herbacea Waldst & Kit. 38  
    Aquifoliaceae   

4519  ES Pha Ilex Aquifolium L. 39  
    Araliaceae   

2434  ES Pha Hedera pastuchovii Woronov. 40  
    Asteraceae   

2364  ES- IT Hem Anthemis altissima L. 41  
2261  ES-IT Thr Artemisia annua L. 42  
2262  ES  Hem Bellis perennis L. 43  
2264  ES -IT  Hem Centaurea zuvandica (Sosn) Sosn. 44  
3838  Es (En)  Hem Centaurea hyrcanica Bornm. 45  
3749  ES Hem Crepis multicaulis Ledeb. 46  
2263  Plu Hem Cichorium intybus L. 47  
3751  - Hem Onopordon acanthium L. 48  
3750  ES-IT Thr Senecio vernalis Waldst. & Kit. 49  
3761  ES-IT Hem Taraxacum sp. 50  
2432  Cosm Thr Sonchus oleraceus (L.) L. 51  
    Berberidaceae   

2679  IT Pha Berberis integerrima Bunge 52  
2677  ES Pha Berberis orthobotrys L. 53  
2256  ES Pha Berberis vulgaris L. 54  
    Betulaceae   

3755  ES Pha Alnus subcordata C.A.Mey. 55  
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2406  ES Pha Carpinus orintalis Mill. 56  
    Boraginaceae   

3777  ES- IT Thr Anchusa italica Retz. 57  
3764  Plu Hem Cynoglossum officinale L. 58  
2266  ES  Hem Echium amoenum Fish & C.A.Mey 59  
3763  IT  Hem  Lappula sessiliflora (Boiss.) Gürke 60  
  ES Hem Nonea lutea (Desr.) Dc. 61  

2427  IT Hem  Onosma microcarpa Dc. 62  
    Brassicaceae   

1234  ES- M- IT Hem Alliaria petiolata (M. B.) Cavara & Grande 63  
-  ES Thr Brassica nigra (L.) C. Koch. 64  

2267  Plu Thr  Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 65  
4514  ES Hem Hesperis hyrcana Bornm & Gauba 66  
2437  IT Hem  Nasturtium officinale R. Br 67  
2406  Plu Thr Sisymbrium irio L. 68  
3742  ES- IT Hem  Thlaspi hastulatum Stev. ex Dc. 69  
    Campanulaceae   
  ES- IT Hem  Campanula rapunculus L. 70  
--  IT Hem Campanula glomerata L. 71  
   Caprifoliaceae   

2408  ES Pha 
 Lonnicera iberica M. B. 72  

    Caryophyllaceae   
3775  ES- IT Hem Silene italica (L.) pers. 73  
3737  ES-IT-M Hem Silene latifolia Poir. 74  
    Cellasteraceae   

2579  ES  Pha  Evonymus velutina (C.A.Mey) Fisch. 
&C.A.Mey. 

75  
    Chenopodiaceae   

2441  Cosm  Thr Chenopodium album L. 76  
    Convolvulaceae   

2258  ES- IT Hem Calystegia sepium (L.) R. Br. 77  
1571  M Hem Convolvulus cantabrica L. 78  
    Cornaceae   

2678  ES Pha Cornus australis C.A.Mey 79  
      Crassulaceae   
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4518  IT Thr Sedum hispanicum L. 80  
    Cucurbitaceae   

2430  IT Hem Citrullus colocynthis (L.) Schred. 81  
   Ebenaceae   

3243  Plu Pha Diospyros lotus L. 82  
    Euphorbiaceae   

2410  ES- IT Hem Euphorbia amygdaloides L. 83  
2412  Plu Thr  Euphorbia helioscopia L. 84  
3738  Plu Thr Euphorbia peplus L. 85  
4788  ES Hem Mercurialis perennis L. 86  
    Fabaceae   

3774  Plu Pha Albizia julibrissin Durazz. 87  
4511  IT Hem Astragalus vereskensis Maassoumi & Podlech 88  
3747  IT Pha Colutea sp 89  
2240  ES Hem Coronilla varia L. 90  
3746  ES-IT-M  Thr Lathyrus aphaca L. 91  
4510  M- IT- ES Cr Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze 92  
4246  ES- IT Hem Lathyrus pratensis L. 93  
3746  Plu Hem  Lotus corniculatus L. 94  
3760  Plu  Hem  Medicago sativa L. 95  

---  IT Thr Melilotus officinalis (L.) Desr. 96  
4520  ES Hem Onobrychis mazanderanica Rech. F. 97  
3756  Plu  Hem  Trifolium pratense L. 98  
2242  Plu  Hem  Trifolium repens L. 99  
1645  IT-ES Thr Trigonella spruneriana Boiss. 100  
2433  ES Hem  Vicia cracca L. 101  
4517  ES Thr Vicia faba L. 102  
    Fagaceae   

3759  IT Pha Fagus orientalis Lipsky. 103  
2259  ES Pha Quercus castaneifolia C.A.Mey. 104  
    Geraniaceae   

3753  IT- M Thr Erodium cicutarium (L.) L’Her. Ex Aiton 105  
    Hamamelidaceae   

2413  ES (En) Pha Parrotia persica (Dc.) C.A.Mey. 106  
      Hypericaceae   
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3762  ES Pha Hypericum androsaemum L. 107  
4680  Plu Hem Hypericum perforatum L. 108  
    Juglandaceae   

2268  ES- M Pha Juglans regia L. 109  
2576  ES Pha  Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach. 110  
    Lamiaceae   

2225  IT  Hem Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. 111  
4516  ES Hem Calamintha grandiflora (L.) Moench 112  
2226  ES-IT Hem Lamium album L. 113  

-  Plu Thr  Lamium amplexicaule L. 114  
3218  Plu Hem Marrubium astracanicum Jacq. 115  
2227  Plu Cr Mentha aquatica L. 116  
2228  Plu Cr Mentha longifolia (L.) Huds. 117  
2229  ES-IT Hem Origanum vulgare L. 118  
3754  IT Hem Salvia virgata Jacq. 119  
4515  IT Hem  Salvia multicaulis Vahl 120  
3839  ES Hem Stachys byzanthina C. Koch. 121  
3349  ES Hem Teucrium hyrcanicum L. 122  
2230  ES Hem Teucrium polium L. 123  
    Lythraceae   

3350  ES- IT- M Pha Puncica granatum L. 124  
    Malvaceae   

3352  ES- IT Hem Alcea lenkoranica Iljin. 125  
3351  ES- IT- M Thr Malva neglecta Wallr. 126  
    Moraceae   

3743  ES- IT Pha Morus alba L. 127  
    Onagraceae   

3758  Plu Cr Circaea lutetiana L. 128  
    Papaveraceae   

2240  ES Hem Chelidonium majus L. 129  
2574  Plu Thr Fumaria vaillantii Loisel. 130  
3766  IT  Thr  Glaucium fimbrilligerum Boiss. 131  
    Plantaginaceae   

2415  Plu Hem Plantago lanceolata L. 132  
2243  Plu Hem Plantago major L. 133  
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    Polygalaceae   
3744  ES (En) Hem Polygala platyptera Borunm. & Gauba. 134  
    Polygonaceae   

3021  IT Cr Rumex acetosa L. 135  
    Podophyllaceae   

2244  IT-M Cr Bongardia chrysogonum (L.) Spach. 136  
      Primulaceae   

4512  Plu Thr Anagallis arvensis L. 137  
2246  ES Cr Cyclamen coum Miller 138  
2245  ES (En) Hem Primula heterochroma Stapf. 139  
    Ranunculaceae   

2268  ES Cr Anemon caucasica Willd. ex Rupr. 140  
4509  Plu Thr Consolida orientalis (Gay) Schord. 141  

-    Ranunculus sp. 142  
    Rhamnaceae   

2224  Plu Pha Paliurus spina-christi Mill. 143  
    Rosaceae   

2244  IT Pha Cerasus microcarpa (C.A.Mey.) Boiss. 144  
2232  ES Pha Crataegus microphylla C. Koch. 145  
2233  ES Pha Crataegus pentagyna Waldst & Kit .ex Willd. 146  
2234  ES Hem Fragaria vesca L. 147  
4512  ES Hem Geum urbanum L. 148  
2249  ES Pha Malus orientalis Ugltz ex Juz 149  
2235  ES Pha Mespilus germanica L. 150  
2236  ES-M Hem Potentilla reptans L. 151  
2237  ES-IT  Pha Prunus ceracifera Ehrh. 152  
2238  ES Pha Pyrus boissieriana Buhse. 153  
2419  IT Pha Rosa canina L. 154  
2250  ES Pha Rubus hyrcanus Juz. 155  
2420  ES Pha Rubus persicus Boiss. 156  
    Salicaceae   

2251  IT Pha Salix alba L. 157  
 ---  Plu Pha Populous nigra L. 158  
   Santalaceae   

2231  Plu Pha Viscum album L. 159  
   Sapindaceae   
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2396 ES Pha Acer velutinum Boiss. 160  
    Schrophulariaceae   

3765  ES- IT Hem Rhynchocorys maxima C. Richter 161  
2421  ES Hem  Verbascum stachydiforme Boiss.& Buhse. 162  
    Solanaceae   

2428  ES Hem Physalis alkekengi L. 163  
    Thymelaeaceae   

2252  ES Pha Daphne pontica L. 164  
    Tiliaceae   

2422  ES Pha Tilia platyhyllos Scop. 165  
    Ulmaceae   

2253  IT Pha Ulmus glabra Hudson. 166  
2254  ES Pha Zelkova carpinifolia (Pallas) C. Koch. 167  
   Urticaceae   

2223  Cosm Hem Urtica dioica L. 168  
3728  ES Hem Parietaria officinalis L. 169  
      Violaceae   

2255  ES- IT Hem Viola alba Besser. 170  
2193  IT- M Thr Viola occulta Lehman 171  
2255  ES-IT  Hem Viola odorata L. 172  

  
، بازدانگـان و نهانـدانگان   يزارم رود به سه گروه نهانزادان آوند شده در دهستان ییگونه شناسا 172  
)، APG IIIنهانـدانگان (  یلـوژن یف يها گروه يبند ستم ردهی). مطابق نسخه سوم س2دارند (جدول  تعلق

هـا (مونوکـوت)    يا لپـه  و تـک  یقـ یحق يهـا  يا دولپـه  یاهان نهاندانه منطقه در دوگروه اصـل یمجموعه گ
گـروه  رد و یـ گ یراسـته را دربـر مـ    4ره و یـ ت 10گونـه،   19هـا   يا لپـه  شـوند. گـروه تـک    یم يبند طبقه
  ).4و  3 يها راسته است (جدول 25ره و یت 52گونه،  142شامل  یقیحق يها يا دولپه

  
  زارم رود در دهستان یاهیمختلف گ يها ها در گروه تعداد کل گونه - 2جدول 

  گونه  جنس  رهیت  یاهیگروه گ
  9  5  5  ينهانزادان آوند
  2  2  2  بازدانگان
  161  139  62  نهاندانگان
  172  146  69  مجموع
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  APGIIIبر اساس زارم رود  در دهستان )Monocots( يا لپه تک يها رهیها و ت راسته -3جدول 
LILIALES 
Colchicaceae 
Liliaceae  
POALES 
Poaceae 
Cyperaceae 
Juncaceae 

ALISMATALES 
Araceae 
Lemnaceae 
ASPARAGALES 
Orchidaceae 
Aspargaceae 
Amaryllidaceae 

  
 APGIIIبر اساس زارم رود  در دهستان )Eudicots( یقیحق يا دولپه يها رهیها و ت راسته -4جدول 

BORAGINALES 
Boraginaceae 
GENTIANALES 
Apocynaceae 
LAMIALES 
Lamiaceae 
Orobanchaceae 
Plantaginaceae 
Scrophulariaceae 
SOLANALES 
Convolvulaceae 
Solanaceae 
AQUIFOLIALES 
Aquifoliaceae 
APIALES 
Apiaceae 
Araliaceae 
DIPSACALES 
Adoxaceae 
Caprifoliaceae 
ASTERALES 
Asteraceae 
Campanulaceae 
 

Rosaceae 
Ulmaceae 
Urticaceae 
CUCURBITALES 
Cucurbitaceae 
FAGALES 
Betulaceae 
Fagaceae 
Juglandaceae 
GERANIALES 
Geraniaceae 
MYRTALES 
Lythraceae 
Onagraceae 
BRASSICALES 
Brassicaceae 
MALVALES 
Malvaceae 
Thymelaeaceae 
Tiliaceae 
SAPINDALES 
Sapindaceae 
ASTERIDS 
CORNALES 
Cornaceae 
ERICALES 
Ebenaceae 
Primulaceae 

RANUNCULALES 
Berberidaceae 
Podophyllaceae 
Papaveraceae  
Ranunculaceae 
SAXIFRAGALES 
Crassulaceae 
Hamamelidaceae 
SANTALALES 
Santalaceae 
CARYOPHYLLALES 
Caryophyllaceae 
Polygonaceae 
Chenopodiaceae 
CELASTRALES 
Celastraceae 
MALPIGHIALES 
Euphorbiaceae 
Hypericaceae 
Salicaceae 
Violaceae 
FABALES 
Fabaceae 
Polygalaceae 
ROSIDS 
ROSALES 
Moraceae 
Rhamnaceae 

  
  يریگ جهینت و بحث
ب یـ ترت به Asteraceae و Fabaceae ،Rosaceae ،Lamiaceae يها رهیبدست آمده، تج یبر اساس نتا  

ا ه رهین تیدهد که ا یج نشان مین نتایسه ایشوند. مقا ید در منطقه محسوب مموجو يها رهین تیتر بزرگ
غالـب   يهـا  رهیناطق مختلف استان مازندران، تک انجام شده در میستر مطالعات فلوریش در سایکم و ب
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و  ی؛ آتشـگاه 1383 ،ا و همکـاران یـ ن ياکبـر  ؛1380پـور و همکـاران،    ی(قلـ  ندستهمطالعه شده طق امن
  .)1392 ،و همکاران یبیحب؛ 1389 ،پور یقل؛ 1388 ،همکاران

و  هـا  تیـ پتوفیکر یدهد که همـ  یشان من در منطقه مورد مطالعهاهان یگ یستیف زیط یبررسج ینتا  
نیـا و   اکبـري ا و همکـاران ( یـ ن ياکبـر دهنـد.   یل مـ یطقه را تشـک غالب من یستیز يها شکل ها تیفانروف

و ها  تیپتوفیکر ی، همياجتماعات توس در سنگده ساراهان یگ یکیستفلور ی) در بررس1383همکاران، 
و همکـاران   یآتشگاه گزارش نمودند. اهانیگ یستیز يها ن درصد شکلیشتریعنوان ب هرا بها  نتیفانروف

 یشـ ی، فـرم رو يشرق دودانگه سار يها اهان جنگلیز با مطالعه فلور گین )1388آتشگاهی و همکاران، (
ـ  گزارش کردنـد. غالب  یشیرا فرم رونت یو فانروف تیپتوفیکر یهم ت در یـ فانروف یسـت یشـکل ز  یفراوان

  مطابقت دارد. يخزر یجنگل کوهستان یعنیمنطقه غالب  یاهیت پوشش گیمنطقه با وضع
(حـوزه   يبریسـ  - ه ارویـ در ناح یاهیـ گ يایـ مطالعـه از نظـر جغراف  نکه منطقه مـورد  یبا توجه به ا

سـت.  ین انتظـار در فلـور آن دور از   يبریسـ  - عناصر ارو ي) قرار گرفته است، حضور درصد باالیرکانیه
، بـا  ياهـان اجتماعـات تـوس در سـنگده سـار     یگ یکیسـت فلور ی) در بررس1383ا و همکاران (ین ياکبر

 یرکـان یکـامالً ه  ي آن منطقه، چهره یشیعناصر رو يدادند که کورولوژ ، نشانیاهیگونه گ 181گزارش 
ه یـ ک شـدن بـه ناح  یـ است که با توجه بـه نزد  یتوران -رانیخته با عناصر ایدارد و در ارتفاعات باالتر آم

اهـان  ی) با مطالعه فلـور گ 1388آتشگاهی و همکاران، و همکاران ( ی. آتشگاهاست یعیطب یتوران -رانیا
اسـر  یک یپـارك ملـ   یاهیـ ) در مطالعه تنوع گ1389پور،  قلیپور ( یو قل يشرق دودانگه سار يها جنگل

  افتند.یدست  یهیج مشایز به نتایاستان مازندران ن
اد خـاك در  یـ ن تنوع نشان دهنده رطوبت زیشد که ا ییدر منطقه شناسا يگونه از نهانزادان آوند 9

ـ Siadati et al., 2010منطقه است ( گونـه   172دهـد کـه از    یدر منطقـه نشـان مـ    يزاد وم). مطالعات ب
و   Centaurea hyrcanica  ،Parrotia persica  ،Polygala platyptera  گونـه  4تنهـا  شده،  ییشناسا

Primula heterochroma یدرصد از فلور منطقه را در بر م 5/2اند که حدود  يمه انحصاریا نی يانحصار 
 1728ران، یـ شـده در ا  ییشناسـا  یاهیـ گونـه گ  7115 حدود ز تعدادا بر اساس اطالعات موجودرند. یگ

 .)1388، یوسفیشود ( یران را شامل میدرصد از فلور ا 24با یکه تقرباشند  یران میفلور ا يگونه انحصار
 ران،یـ سـم در ا ین درصـد اندم یانگیـ مسه بـا  یسم در منطقه در مقاین بودن درصد اندمیپائل یاز دال یکی

زارم رود بـا تنـوع    دهسـتان  یاهیـ سـه تنـوع گ  یمقادر منطقه اسـت.   یعیطب يها گاهشید رویب شدیتخر
)، پناهگاه Akhani, 1998هکتار ( 87242گلستان با مساحت  ی)، پارك مل1388، یوسفیران (یا یاهیگ
اسـر بـا   یک یپـارك ملـ   )،1380پـور،   یقلـ هکتار (16200ات وحش دودانگه و چهاردانگه با مساحت یح

نسـت  یانگر ایـ ب )1392و همکـاران،   یبـ یحبپابند ( یو پارك مل )1389پور،  یقلار (هکت 9027مساحت 
ن امـر بـه   یا .)5دارد (جدول  يتر نییپا یفیک يا گونه ي، غنایاهیکه منطقه مورد مطالعه از نظر تنوع گ
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بـه شـدت    یالقـ ییو مراتـع   یراعـ ز يها نین دهستان بصورت زمیاز ا یعین است که بخش وسیل ایدل
ره یـ ت 69گـر از  یشود. از طرف د یاهان منطقه محسوب میگ يبرا يجد يدیشود که تهد یم يردارب بهره

ت و شکننده بودن تنـوع  یره تک جنس و تک گونه هستند که نشان دهنده حساسیت 41منطقه،  یاهیگ
ا بـ شـود.   یره از فلور منطقه محو مـ یک جنس و تیک گونه، یمنطقه است، چرا که با حذف تنها  یاهیگ
و  يت جـد یریازمند مدین مسأله نی، ااست یمردمان بوم یاصلشغل  يو کشاورز يدامدار نکهیجه به اتو
  .باشد یمان یبوم یبا هماهنگمناسب ر یتداب ذاتخا

  
 ملـی گلسـتان،   پـارك  ،ایران با زارم رود  نجنس و گونه دهستا ،مقایسه تنوع گیاهی در سطح تیره -5جدول 

  و پابند کیاسر ی، پارك ملهار دانگهپناهگاه حیات وحش دودانگه و چ
  تیره  جنس  گونه  منطقه / تاکسون

  173  1206  7115  ایران
  107  542  1302  گلستان

  87  303  477  دودانگه و چهار دانگه
  65  211  258  کیاسر

  90  290  462  پابند یپارك مل
  69  146  172  زارم رود دهستان

  
  يسپاسگزار

ر یت مقالـه مـوثر بودنـد تقـد    یـ فیش کیدر افـزا خـود  ت ارزشـمند  که با نظرا قالهاز داوران محترم م  
  شود. یم یمقاله قدردان یسیده انگلیچک شیرایبخاطر و یصادقزهرا شود. از سرکار خانم  یم
  

  منابع
 در اهــانیگ ییایـ جغراف پـراکنش  و یسـت یز شــکل فلـور،  یمعرفـ  .1388. ح زارع، ،.ح ،ياجتهـاد  ،.ز ،یآتشـگاه 

  .193-203 ):2( 22 ،رانیا یشناس ستیز مجله ،مازندران استان ،يارس دودانگه شرق يها جنگل
  .صفحه 590، تهران تهران، دانشگاه انتشارات گلستان، یمل پارك مصور فلور .1383. ح ،یآخان
قـات  یتحق، انتشارات موسسه 76-1 يران، جلدهای. فلور ا1391-1367ان، و. ا. ی، ع. ا.، مظفری، م.، معصومياسد

  اتع کشور، تهران.ها و مر جنگل
ــماع ــد ،.د زاده، لیاس ــد ،.ك ،ينورمحم ــفی ،.ح ،ياس ــه .1393. ح زاده، وس ــتیفلور مطالع ــل کیس ــا جنگ  يه

  .37-54): 19( 6، کیستماتیوسیب و یتاکسونوم ،رانیا نوشهر، کال، نیالد صالح
 یاهیگ عناصر يکورولوژ و یشیرو ساختار فلور، یبررس .1383. ح ،ياجتهاد ،.م ،ینیحس ،.ح زارع، ،.م ا،ین ياکبر

  .84-96: 64. یعیطب منابع در یسازندگ و پژوهش ،يسار سنگده در توس اجتماعات
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 و شرق یآب يها ستگاهیز اهانیگ یبررس .1392. ش ،يرضو وثوق ،.ط ،يشکور ینیام ،.ح ،ياجتهاد ،.س ،یتوکل
  .36-25): 15( 5 ،کیستماتیوسیب و یتاکسونوم ،رانیا مازندران، استان غرب

 پـراکنش  و یسـت یز شکل فلور، یمعرف .1392. ا ،علمدار پور یغالمعل ،.م ،ینهوج یقربان ،.ع ان،یستار ،.م ،یبیحب
 1 ،اهانیگ بوم ستیز حفاظت هینشر ،مازندران استان پابند، یمل پارك يها بوم ستیز در اهانیگ ییایجغراف

)3 :(47-72.  
سـت  یدر ز ییاهان دارویگ ییایو انتشار جغراف یستی، شکل زکیستی. مطالعه فلور1394ان، آ. یخیمشا ،.رسام، ق
  .42-27): 6( 3اهان، یست بوم گیحفاظت زه ینشرروان، یش یعیطب يها بوم

انکالـه، اسـتان   یوسـفر م یگـاه ب  رهیـ ذخ یاهیـ گ يها . جامعه1386، ط. یتروجن یا، ف.، غالمین فی.، شري، يعصر
  .16-1): 1( 8ها،  یمازندران، رستن

 فصـلنامه  دودانگه، وحش اتیح پناهگاه یاهیگ يایجغراف ،1380 ان، د.یزیعز ،.، مياسد ،.زهزاد، ب ،.ع پور، یقل
  .1-8 :36 ست،یز طیمح یعلم

 دودانگه و چهاردانگه، وحش اتیح پناهگاه یاهیگ پوشش ،1383 ان، د.یزیعز ،.، مياسد ،.زهزاد، ب ،.ع پور، یقل
  .99-105 :36 ،یشناس طیمح

  .31- 42: 49. ستیز  طیمح یعلم فصلنامه ،مازندران استان اسریک یمل پارك یاهیگ تنوع مطالعه .1389. ع پور، یقل
 زارم دهسـتان  یـی دارو اهانیگ یکیاتنوبوتان مطالعه .1393. م ،یبیحب ،.ن ،یرسول ،.م ،ینهوج یقربان ،.ع پور، یقل

  .101-121: 52 ،ییدارو اهانیگ فصلنامه ،)مازندران استان( نکا رود
 پـراکنش  و یسـت یز شـکل  فلـور،  یمعرفـ  .1390 .ر ،یلیاسـماع  ،.ح.س ،يبهـار  ،.ع نـژاد،  ینقـ  ،.ف نژاد، یهرمانق

 و یتاکسـونوم  ،مازنـدران  ،يسـار  ناز، دشت و سمسکنده یجنگل شده حفاظت منطقه دو اهانیگ ییایجغراف
  .53 -70): 7( 3 ،کیستماتیوسیب
 اهـان یگ سـتگاه یز و یشـ یرو عناصر ،یستیز شکل فلور، یفمعر .1392. ش ،يزاهد صبح ،.ي ،يعصر ،.ا ،يمراد

  .112-95): 15( 5 ،کیستماتیوسیب و یتاکسونوم ،درودیسپ سد اطراف
  صفحه. 227 ام نور، تهران،یران، انتشارات دانشگاه پی. فلور ا1388، م. یوسفی

شـده   حفاظـت  يهـا  گـل فلـور جن  ی. برس1393مهرورز، ش.  يدی، م.ع.، سعیی، س.، رجاینینژاد، ع.ر.، حس ینق
: )2( 5ک، یسـتمات یوسیو ب یمتر)، تاکسونوم 2300تا  300( یب ارتفاعیبن رامسر در طول ش یبن و س يماز
93-114.  
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