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 چکيده

کيلومتری  15جنگلی کاکارضا در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت، منطقه جنگلی کاکارضا در  منطقه فلور مطالعه، اين در

به منظور  باشد.متر از سطح دريا می 2322تا  1922دامنه ارتفاعی منطقه از آباد واقع شده است.  شمال شرقی شهرستان خرم

-ش گياهی منطقه به روش فلورستيک تعيين شد و سپس شکل زيستی، کورولوژی و ضريب محافظهانجام اين پژوهش پوش

های گياهی مشخص شدند. نتايج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه در مجموع  گونه  کاری)برای اولين بار در کشور ايران(

و  Fabaceae  ،Asteraceae  ،Poaceae  ،Brassicaceaeهای گونه گياهی شناسايی گرديد و خانواده 161

Apiaceae ها  های زيستی گياهان منطقه نيز عبارتند از تروفيت ترين شکل های گياهی موجود هستند، مهمترين خانوادهمهم

درصد. از نظر پراکنش جغرافيايی نيز  22/3ها با و کاموفيت  59/12ها درصد، همی کريپتوفيت 21/22ها درصد، ژئوفيت 6/93

ها ضريب درصد از گونه 13/59ای بيشترين فراوانی را دارد. همچنين مديترانه -د که کوروتيپ ايرانو تورانیمشخص گردي

-وجود گياهان با تيپ بودند. 6-12کاری بين ها دارای ضريب محافظ درصد از گونه  53/1داشتند و تنها  1-3کاری بين محافظه

توان قضاوت نمود که همين دليل میی گياهی مختلف در منطقه است. بههاهای زيستی مختلف، مويد تنوع مناسبی از گونه

عتوان تواند به های گياهی نيز میکاری گونه. تعيين ضرايب محافظهای بااليی برخوردار استاکوسيستم منطقه از غنای گونه

 ابزاری کمکی برای مطالعات مشابه در نظر گرفته شود.

 
 قه، کورولوژی، فلور، لرستانشکل زيستی، تعل واژه های کليدی:
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 مقدمه

 و در محل خاص گياهی گونه به سريع و آسان دسترسی برای منطقه، يک هایرستنی معرفی و شناسايی
معرض خطر و در  در مقاوم، هایگونه شناسايی رويشی منطقه، های قابليت و پتانسيل تعيين معين، زمان

 ديرباز از ايران متنوع و غنی (. فلور1362همکاران،  دارد )گرگين کرجی و ای ويژه اهميت حال انقراض
 نيز فراوانی گياهی هاینمونه و گرفته قرار مورد مطالعه ايرانی عالقمند شناسان گياه خارجی و محققان توسط

-مطالعه منشا جغرافيايی و بررسی فلورستيک رويش (.1333)کاظميان و همکاران،  شده است جمع آوری

ها و نيز مديريت حفاظت از ذخاير توارثی ها جهت شناخت ظرفيتز موثرترين روشهای هر منطقه يکی ا

های طبيعی در تواند اطالعات و نتايج بنيادی و ارزشمندی برای درک ويژگیتنوع زيستی موجود است و می

های (. منطقه زاگرس از اکوسيستم1333نيا و همکاران، دست دهد )اکبریمديريت منابع طبيعی به

شمند و از لحاظ فلورستيک از مناطق مهم ايران است. تاکنون در مطالعات فلورستيک اين منطقه توجه ارز

 وابسته بر عالوه گياهان زيستی های گياهی آن شده است. شکلای به شکل زيستی و کوروتيپ گونهويژه
 گيری اشکالشکل در دتوانمی نيز محيط زيرا دارد، بستگی نيز محيطی به عوامل ژنتيکی خصوصيات به بودن

 و مختلف اجتماعات در توانند می اساس گياهان اين باشد. بر داشته ناپذيری انکار اثر گياهان حياتی مختلف
 (. 1321)عصری،  باشند برخودار اشکال زيستی گوناگونی از متفاوت هایاقليم

گردد،  ه زيادی معطوف میهای گياهی توجاگرچه در مطالعات فلورستيک به شکل زيستی و کورولوژی گونه

روی در اين گرفته است؛ ازاين قرار توجه و بررسی مورد کمتر پوشش گياهی های برخی ديگر از ويژگی اما 

های گياهی منطقه جنگلی کاکارضا در استان مطالعه عالوه بر تعيين شکل زيستی و کورولوژی گونه

گردد. ضريب نيز تعيين و معرفی می کاریهای گياهی موجود، ضريب محافظهلرستان، برای گونه

هر گونه گياهی منعکس کننده ميزان بردباری آن گونه در  (Conservatism Coefficient)کاری  محافظه

ها و ميزان وفاداری و پايبندی آن به تماميت رويشگاه است. اين ضريب که شاخصی از درجه برابر آشفتگی

های طبيعی و احتمال حضور آن ها به آشفتگیحساسيت گونهتماميت بيولوژيکی رويشگاه است، بر مبنای 

مقدار ضريب  .(Taft et al., 1997گردد )هايی با باالترين کيفيت طبيعی تعيين میگونه در رويشگاه

کند و تغيير می 12تا  2کاری هر گونه گياهی در يک منطقه مشخص، عددی صحيح است که بين محافظه

شناس و اکولوژيست که آشنايی زيادی به فلور  ترين متخصصان گياهجستهبر اساس نظرات گروهی از بر

های  گياهی فراگير که در برابر آشفتگی بردبار هستند و تقريبأ در گردد. به گونهمنطقه دارند تعيين می

های طبيعی با باالترين کيفيت هايی که به رويشگاهشوند ارزش کمتر و گونهها ديده میتمامی رويشگاه

 Nichols et al., 1994; Swink and 2006های باالتری تعلق خواهد گرفت ) شوند ارزشحدود میم

Wilhelm,.) 

توان به روش کمی آنها را  های مختلف متفاوت است و نمیبا توجه به اينکه اطالعات موجود در مورد گونه 

. نياز استشناس  متخصصان گياه ترين اساتيد وتوسط برجستهای های علمی و حرفهقضاوت به ،مقايسه کرد

های گياهی تعيين گرديده کاری گونهبا وجودی که در خارج از کشور در مطالعات زيادی ضريب محافظه
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( و برای اهداف حفاظتی مورد استفاده قرار گرفته  Andreas et al., 2004; Bernthal, 2003است )

ری  مورد بررسی قرار نگرفته و تعيين نشده کااست، ولی تاکنون در داخل کشور مفهوم ضريب محافظه

-های گياهی، ضريب محافظهاست و در اين مطالعه برای اولين بار در کنار تيپ زيستی و کورولوژی گونه

جانبه عناصر گياهی موجود های گياهی نيز تعيين شد.  با توجه به اينکه، شناخت کامل و همهکاری گونه

عنوان های گياهی بهکاری برای گونهوردار است، تعيين ضريب محافظهدر يک منطقه از اهميت زيادی برخ

تر تواند گام محکمی در جهت شناخت کاملای زيربنايی برای ساير تحقيقات محسوب شده و میمطالعه

فلورستيک يک منطقه باشد؛ ازاين روی هدف اصلی از اين تحقيق بررسی فلور منطقه جنگلی کاکارضا در 

 های گياهی آن است.کاری گونها تاکيد بر ضريب محافظهاستان لرستان ب

 

 هامواد و روش

های حوزه آبخيز رودخانه کاکارضا واقع در استان لرستان به اجرا درآمد. منطقه پژوهش حاضر در جنگل

 15دقيقه، در  33درجه و  52دقيقه و عرض جغرافيايی 13درجه و 15جنگلی کاکارضا در طول جغرافيايی 

متر و  1922ارتفاع آن از سطح دريا  قلحدا آباد واقع شده است.شمال شرقی شهرستان خرم کيلومتری

 نيدر ا انهيمتوسط سال یو دما ميلی متر 3/153 یبارندگ انهيسال نيانگيم. متر می باشد 2322آن  کثرحدا

يده از برف می ماه در سال پوش 5به طور متوسط  اين منطقه، گراد است.  یدرجه سانت 59/11منطقه برابر 

حداقل درجه از نظر آب و هوايی،  .سانتی متر می رسد 122به  "باشد و در زمستان ارتفاع برف حدودا

و گراد + درجه  سانتی39درجه و حداکثردرجه حرارت گرمترين ماه سال  -15حرارت سردترين ماه سال 

العه در استان لرستان مشاهده موقعيت منطقه مورد مط 1در شکل % است. 32% تا 2رطوبت نسبی آن  بين 

 .می گردد

 

 

 
 موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان لرستان -1شکل 
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 اجزای و بهتر ترکيب چه هر شناخت منظور به مطالعات فلورستيکی و در برداری نمونه زياد اهميت دليل به
، در 1361دين تا اواسط تير برداری از پوشش گياهی از اواخر فرورفلور منطقه مورد مطالعه، عمليات نمونه

 هایروش اساس بر هانمونه (. شناسايیArchibold, 1996) های گياهی انجام پذيرفتزمان اوج حضور گونه
(، 1353-1322فلور رنگی ايران )قهرمان،  (،Rechinger, 1963-2012از فلور ايرانيکا ) استفاده و با رايج

 Towsned et)-1966 ) (، فلور عراق,Davis 1988-1965) (، فلور ترکيه1392-1362فلور ايران )اسدی، 

al., 1985   طور دقيق انجام شدند. شکل زيستی گياهان با استفاده از سيستم رانکاير مشخص شدبه 

(Runkiaer, 1934،) های احيا کننده که در سال بعد شکل زيستی در اين سيستم بر مبنای موقعيت جوانه

کريپتوفيت، کنند، تعيين و به پنج گروه فانروفيت، کامفيت، همیل میه را حاصهای مختلف گيابخش

بندی نواحی ها( بر اساس تقسيمها )کورولوژی گونهگردد. مناطق انتشار گونهژئوفيت و تروفيت تقسيم می

منظور بررسی به های نامبرده تعيين گرديد.و فلور ( Takhtajan, 1986،Zohary,1974ان )رويشی اير

بر اساس های گياهی منطقه مورد مطالعه های گياهی مورد بررسی، فهرست گونهحفاظتی گونهوضعيت 

 Jalili andمشخص گرديد ) Red Data Bookو با استفاده از IUCN 1 معيارهای سازمان

Jamzad,1999) .پذيرهای آسيبگونههای گياهی در سه طبقه بر اين اساس گونه ((VU ،های در  گونه

 بندی شدند. طبقه (DD)هايی با اطالعات کمترو گونه (LR)تر معرض خطر کم

های علمی متعدد ارائه شده در خارج از کشور پس از مطالعه مقاالت و گزارشکاری:تعيين ضريب محافظه

ويژه منطقه جنگلی های زاگرس و بهتوجه به شرايط جنگلکاری و بادر زمينه تعيين ضرايب محافظه

های کاری گونهدستورالعمل تعيين ضرايب محافظهشناسی،  با اساتيد و متخصصان گياه کاکارضا و با مشورت

گرديد و در ادامه طبقات ضرايب نيز تفکيک شد.  به عبارت ديگر، برای منطقه زاگرس ميانی تنظيم گياهی 

های  گونهگونه نيست که توجه اينکه هميشه اين. نکته قابلطبقه ضريب محافظه کاری در نظر گرفته شد 1

کاری و کاری بيشتری داشته باشند زيرا ارتباط مستقيمی بين ضريب محافظهتر ضريب محافظهکمياب

-هايی که ضريب محافظهکميابی يک گونه گياهی وجود ندارد، همچنين در اغلب موارد تفاوت بين گونه

 1ل تشخيص است. در جدول عنوان مثال دو و سه( خيلی کم، ناچيز و غيرقابکاری نزديک به هم دارند )به

 ,Bernthalگردد )های گياهی زاگرس ميانی مشاهده میکاری گونهدستورالعمل تعيين ضرايب محافظه

2005 1997; Taft et al.,  2004; Andreas,.) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 International Union for Conservation of  Nature and Natural Resource 
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 های گياهی زاگرس ميانیکاری گونهدستورالعمل تعيين ضرايب محافظه -1جدول

 ی گياهان علفیهاويژگی کاری ضريب  محافظه

های گياهی با دامنه بردباری اکولوژيکی وسيع ،سازگار به آشفتگيها، فرصت گونه 3-1

های جنگلی موجود درزاگرس که دراغلب کاربری"ها، طلب بعد ازوقوع آشفتگی

 "گرددمشاهده می

وند، ولی سازگاری ش هايی با دامنه بردباری اکولوژيکی متوسط که در جوامع گياهی خاصی ديده میگونه 9-1

 "گردندها درمناطق کمتر دستخورده زاگرس بيشتر مشاهده میاين گونه"ها نيز دارند، متوسطی به آشفتگی

های تاحدودی گونه"هايی با دامنه بردباری اکولوژيکی محدود که با سطوح پيشرفته توالی درارتباط اند و گونه 3-2

 "دهای بلوط زاگرس هستنگياهی غالب در جنگل

هايی با درجات بااليی از پايبندی به شرايط اکولوژيکی محدود و مشخص که حساسيت خيلی زيادی در برابر گونه 12-6

های طبيعی و کمتر دست خورده بلوط ها را می توان معرف جنگلاين گونه"دهند، ها از خود نشان میآشفتگی

 "غرب دانست

 
-ترين اساتيد گياهترين و معروفکاری، گروهی از مجربظهپس از تهيه دستورالعمل تعيين ضرايب محاف

شناسی کشور انتخاب گرديدند. تمامی اساتيد آشنايی زيادی با پوشش گياهی زاگرس ميانی داشته و 

ويژه زاگرس های ميدانی زيادی در ارتباط با پوشش گياهی مناطق مختلف ايران و بهمطالعات و پژوهش

ادامه با مراجعه به آنها از ايشان خواسته شد که با توجه به اينکه مفهوم ضريب اند. در مرکزی انجام داده

است و با توجه به  اهميت موضوع، در تعيين کنون در کشور ايران مورد بررسی قرار نگرفتهکاری تامحافظه

نظر، های گياهی مشارکت نمايند. پس از چندين جلسه مراجعه حضوری و تبادل کاری گونهضريب محافظه

کاری نظر موافق خود را مبنی بر مشارکت در تعيين ضرايب محافظه شناسبرخی از متخصصان و اساتيد گياه

اعالم نمودند. در ادامه ليست فلورستيک منطقه مورد مطالعه که شامل نام محلی، نام علمی، موقعيت 

-ر اختيار اساتيد و متخصصان گياه(، د1همراه دستورالعمل تهيه شده )جدولحفاظتی و دامنه انتشار آنها به 

-فکری با اساتيد ضرايب محافظهشناس قرار داده شد.  پس از چندين جلسه مراجعه حضوری و مشورت و هم

توجه به اينکه مقادير تعيين شده توسط متخصصان با يکديگر اختالف با های گياهی تعيين شد.کاری گونه

های گياهی که بين نظرات متخصصان اختالفات اندکی ونهقابل توجهی نداشت، برای تعداد معدودی از گ

  وجود داشت گروه تجديد نظر تشکيل گرديد و مقادير نهايی ضرايب اين گونه ها تعيين شد.
 نتايج

. بر هستندخانواده  31، که متعلق به شدشناسايی  گياهیگونه  161موع جدر منطقه مورد مطالعه در م

، گونه 16با  Poaceae، گونه 21با  Asteraceae، گونه 39با  Fabaceaeهای  خانواده جاساس نتاي

Brassicaceae  و  گونه 19باApiaceae  های گياهی را به خود ترتيب بيشترين تعداد گونهبه گونه 15با

درصد،  6/93با  (Th)رانکاير گياهان تروفيت  روش با مطابق زيستی، شکل لحاظ از اند.اختصاص داده

درصد  22/3با   (Cr)ها درصد، کريپتوفيت 59/12با  (He)درصد، همی کريپتوفيت  21/22با  (Ge)ژئوفيت

نمودار طيف  2دهند. در شکل ترين اشکال زيستی منطقه را تشکيل میدرصد فراوان 12/2ها با و کاموفيت
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 شود. های گياهی موجود در منطقه ديده میزيستی گونه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هی در منطقه مورد مطالعهطيف زيستی عناصر گيا -2شکل

 

دهنده اين است که عناصر متعلق به ناحيه ايرانو پراکنش جغرافيايی )کوروتيپ( گياهان منطقه نيز نشان

 –درصد، گياهان متعلق به دو ناحيه ايرانو تورانی  12/2ای درصد، مديترانه 21/22 (IT)تورانی 

 

 95/22ای و اروپا سيبری احيه ايرانو تورانی، مديترانه، گياهان متعلق به سه ن61/13 (IT, M)ای مديترانه

 (.3 درصد، را به خود اختصاص دادند )شکل 9/2 (PI)درصد، گياهان جهان وطن  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پراکنش جغرافيايی عناصر گياهی در منطقه مورد مطالعه -3شکل

 

های گياهی شناسايی ی گونهکارنتايج تعيين ليست فلورستيک، شکل زيستی، کورولوژی و ضريب محافظه

 ارائه گرديده است.  2شده در جدول 
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 گياهان منطقه مورد مطالعه کاریو ضريب محافظه پراکنش جغرافيايی ،های زيستیها، شکلفهرست اسامی علمی گونه -2جدول 

ضريب 

-محافظه

 کاری

کل زيستیش کوروثيپ ینام علم   خانواده 

ضريب 

-محافظه

 کاری

 کوروتيپ
شکل 

یزيست  
 خانواده نام علمی

5 IT ،ES Ge Iris reticulata M.B Iridaceae 5 IT Ge Allium longisepalum Bertol. 

Alliaceae 
9 IT ،M He Eremostachys laciniata 

(L.) Bunge 

Lamiaceae 

5 IT Ge Allium rotundum L. 

3 ES Th 

Lallemantia iberica 

(Stev.) Fisch. & 

C.A.Mey. 
9 IT Ge Allium iranicum (Wendelbo) 

Wendelbo 

2 IT ،M Th Lamium amplexicaule L 

. 
3 IT Cr Arum rupicola var. rupicola 

Ghahr Araceae 

 5 IT Ge 
Phlomis anisodonta 

Boiss. 
2 IT Ge 

Eminium heterophyllum 

(Blume) Schott = E. intortum 

5 IT Ge Phlomis kurdica Rech.f. 2 IT, ES, 

SS Ge Ixiolirion tatricum (Pall.) Herb Amaryllidaceae 

5 IT ،M He Salvia ceratophylla L. 2 IT ،M Th . Asperugo procumbens L. 

Boraginaceae 

3 
IT ،M ،

ES 
Th Ziziphora capitata L. 3 IT Th Lappula barbata Gurke 

9 IT ،M He Salvia indica L. 2 IT Th Myosotis koelzii H.Riedl 

2 IT ،M ،
ES 

Th .Sideritis montana L 2 IT ،ES Th Rochelia disperma (L.f.) C. 

Koch 

5 IT ،M ،
ES 

Ge Bellevalia glauca 

(Lindl.)Kunth 

Liliaceae 

1 IT ،M Th 
Aethionema carneum (Banks & 

Soland.) B.Fedtsch. 

Brassicaceae 9 
IT ،M ،

ES 
Ge 

Colchicum persicum 

Baker 
2 IT ،M ،ES Th Alyssum desertorum Stapf. 

3 IT ،M ،Ge Gagea gageoides 2 IT ،M Th Alyssum meniocoides Boiss. 
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ES (Zucc.)Vved 

3 IT ،M ،
ES 

Ge 
Muscari comosum (L.) 

Miller 
2 IT Th Alyssum szovitsianum Fisch. & 

C.A. Mey. 

5 IT ،M ،
ES 

Ge 
Ornithogalum 

brachystachys K. Koch 
1 IT Th Arabis nova Vill. 

5 IT ،M ،
ES 

Th Linum strictum L. Linacea 5 IT ،M He Barbarea plantaginea DC. 

5 IT He Alcea digitata (Boiss.) 

Alef Malvaceae 1 PI Th Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medicus 

3 M Ge Himantoglossum affine 

(Boiss.) Schltr 

Orchidaceae 

1 IT ،ES Th Cardaria draba (L.) Desv. 

2 IT ،M Ge Cephalanthera kurdica 

Bornm. & Kranzl 
2 IT ،M Th Clypeola aspera (Grauer) 

Turrill 

2 IT ،M ،
ES 

Ge Orchis collina Banks. & 

Soland. ex Russell 
2 IT ،M ،SS Th Clypeola jonthlaspi L. 

2 IT He 
Astralgalus brachycalyx 

Fischer 

Fabaceae 

3 IT ،ES Th Conringia perfoliata 

(C.A.Mey.) Busch 

5 IT He 
Astragalus camptoceras 

Bunge 
3 IT ،M ،ES Th Erysimum repandum L. 

1 IT ،SS Th Astragalus hamosus L. 1 IT ،ES Th Hirschfeldia incana (L.) 

Lagreze-Fossat 

1 IT ،M ،
ES 

Th Lathyrus aphaca L. 2 IT ،M ،ES Th Neslia apiculata Fisch. 

 C.A.Mey. & Ave-Lall 

3 IT ،M Th Lathyrus inconspicuus L. 3 IT Th Sameraria stylophora (Jaub. & 

Spach) Boiss. 

3 IT ،M ،
ES 

Th Lathyrus sativus L. 2 IT ،M ،ES Th Thlaspi perfoliatum L. 

1 IT Th Lens culinaris Medikus 5 IT Th Anthemis pseudocotula Boiss 
Asteraceae 

3 IT He Astragalus kirrindicus 2 IT He Iranecio paucilobus (DC.) 
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Boiss. B.Nord 

12 IT Ch 
Astragalus leonardii 

Maassoumi 
2 IT ،M ،SS Th Carduus arabicus Jacq. & 

Morray 

12 IT He 
Astragalus 

longirostratus Pau 
2 IT ،M Th Carthamus lanatus L. 

3 IT Ch 
Astragalus rhodosemius 

Boiss.& Hausskn. 
2 IT ،M Th Centaurea solstitialis L. 

3 IT ،M Th Coronilla scorpioides 

C.Koch 
3 IT Th Chardinia orientalis (L.) O. 

Kuntze 

3 IT ،M Th 
.Hippocrepis 

unisiliquosa L 
2 IT He 

Cousinia khorramabadensis 

Bornm. 

2 IT ،M ،
ES 

Th .Medicago polymorpha L 3 IT Th Crepis kotschyana (Boiss.) 

Boiss. 

3 IT ،M Th .Medicago radiata L 2 IT ،M ،ES Th Crepis pulchra L. 

3 IT ،M Th 
.Medicago rigidula 

(L.)All 
2 IT ،M Th Crupina crupinastrum (Moris) 

Vis 

2 IT ، M ، 
ES 

Th Trifolium arvense L. 3 IT He Echinops orientalis Trautv 

2 IT ، M ، 
ES 

Th 
Trifolium campestre 

Schreb. 
2 IT ،M Th Filago pyramidata L. 

5 IT ، M Th Trifolium cherleri L. 2 IT Th Garhadiolus angulosus Jaub. & 

Spach 

9 IT ،M ،
ES 

Ge Trifolium fragiferum L. 5 IT ،M Th Geropogon hybridus (L.) 

Schultz-Bip 

1 IT ،M ،
ES 

Th Trifolium grandiflorum 

Schreb. 
3 IT ،M ،ES He Gundelia tournefortii L. 

1 IT ، M Th Trifolium lapaceum L. 2 IT   ، ES Th Lactuca scarioloides Boiss 

1 IT ، M Th Trifolium pilulare Boiss. 1 IT   ، SS Th 
Lasiopogon muscoides (Desf.) 

DC 
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1 IT ، M Th Trifolium spumosum L. 2 IT Th Picnomon acarna (L.) Cass 

3 PI Th Trifolium stellatum L. 3 M Th Rhagadiolus stellatus Scop 

1 IT ،M Th Trifolium tomentosum L. 1 IT He Scorzonera calyculata Boiss. 

1 IT ،M Th Trigonella macroglochin 

Driev 
2 PI Th Senecio glaucus L. 

3 M Th Trigonella monspeliaca 

L. 
1 IT He 

Tragopogon vaginatus M. 

Ownbey & Rech.f. 

2 IT ،M Th Trigonella spruneriana 

Boiss 
1 IT   ، M He Serratula cerinthifolia (SM.) 

Boiss. 

3 IT ،M ،
ES 

Th Vicia ervilia (L.) Willd. 2 IT Th Zoegea leptaurea L. 

2 IT ،M ،
ES 

Th Vicia amphicarpaLam. 2 IT He Scariola orientalis (Boiss.) 

Sojak 

3 IT ،M ،
ES 

Th Vicia hybrida L. 2 IT He Asyneuma persicum (DC.) 

Bornm 
Campanulaceae 

3 IT ،M ،
ES 

Th Vicia narbonensis L. 2 IT ،M Th .Cerastium dichotomum L 
Caryophyllaceae 

3 PI Th 
Vicia sativa subsp. 

amphicarpa 

(Dorthes)Asch. 
2 IT ،M Th .Holosteum umbellatum L 

1 IT ،M ،
ES 

He Vicia villosa Roth. 3 IT Th Scleranthus orientalis Rossler 

3 IT ،M ،
ES 

Th Papaver argemone L. 
Papaveraceae 

3 IT ،M Th Velezia rigida L. 

2 PI Th Papaver rhoeas L. 2 IT ،M Th Silene conoidea L. 

Viola modesta Fenz                       Th               IT                  

1 
Violaceaee 1 IT ،ES Th Minuartia hamate (Hausskn.) Mattf  
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Pisum sativum L.                           Th               IT,ES             

2 Papilionaceae 2 IT  ،M Th Vaccaria grandiflora Jaub. & Spach 

9 IT ،M Ge Bongardia chrysogonum 

(L.) Spach Podophyllaceae 3 IT Th Helianthemum ledifolium (L.) 

Miller 
Cistaceae 

2 IT Th Callipeltis cucullaris 

(L.) DC 

Rubiaceae 

9 IT ،ES Ge Carex otrubae Podpera Cyperaceae 

2 IT Th Galium aparine L. 5 IT ،ES، M Ge Carex pachystylis J. Gay. 

5 IT Ch Galium kurdicum Boiss. 

& Hohen 
3 IT  ،M Th Cephalaria syriaca (L.) Schrad Dipsacaceae 

3 IT, SS Th Galium setaceum Lam. 1 IT  ،M ،
ES 

Th Pterocephalus plumosus (L.) 

J.M.Coult 
2 M Th .Sherardia arvensis L 2 IT He Euphorbia denticulata Lam. Euphorbiaceae 

1 IT ،M Th Adonis flammea  Jacq. 

Ranunculaceae 

2 IT Th Euphorbia sororia Schrenk 
2 M Ge Anemone coronaria L. 2 IT  ،M Ge Fumaria parviflora Lam Fumariaceae 

1 IT   ، ES Th 
Ceratocephala falcata 

(L.) Pers. 

 
2 PI Th .Geranium rotundifolium L 

Geraniaceae 

2 IT Ge 
Ficaria kochii (Ledeb.) 

Iranshahr & Rech.f 
2 IT  ،M Ge 

Erodium cicutarium (L.) L'Her. 

ex Aiton 
3 IT ،M Th Nigella oxypetala Boiss. 3 IT  ،M Th .Geranium tuberosum L 
2 IT ،M Th Ranunculus arvensis L. 1 IT Th Aegilops cylindrica Host . Poaceae 

1 IT ،M Ge Ranunculus millefolius 

Banks & Sol. 
1 IT Th Aegilops umbellulata Zhuk. 

3 IT ،M Ge Ranunculus oxyspermus 

Willd. 
2 PI Th Avena fatua L. 

2 IT ،M Th Ranunculus pinardi 

(Stev.) Boiss. 
3 IT   ، M Th Bromus danthoniae Trin. 

3 IT ،M Th Veronica polita Fries Scrophulariaceae 2 IT   ، M، 
ES 

Th Bromus japonicus Houtt. 
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1 M Th Parentucellia viscosa 

(L.) Caruel 
1 PI Th Bromus tectorum L. 

5 IT ،M Th 
Bifora testiculata (L.) 

Spreng in Engler & 

Prantl. 

Apiaceae 

9 IT  ،M He Bromus tomentellus Boiss. 

9 IT Ge Bunium caroides 

Hausskn. ex Bornm. 
3 PI Th Echinaria capitata (L.) Desf 

6 IT Ge Bunium luristanicum 

Rech. f. 
3 IT  ،M Th Eremopoa persica 

(Trin.)Roshev. 

9 IT Ge Bunium paucifolium DC. 2 IT ،M Th 
Heteranthelium piliferum (Sol.) 

Hochst. ex Jaub. & Spach 

2 IT Ge Bunium rectangulum 

Boiss. & Hausskn. Boiss. 
3 IT ،M ،ES Ge Hordeum bulbosum L. 

1 ES He 
Chaerophyllum crinitum 

Boiss. 
2 IT ،M ،ES Th Hordeum glaucum Steud. 

3 IT ،M He Eryngium creticum Lam. 1 IT ،M ،ES Th Hordeum spontaneum C. Koch. 

5 IT ،M He 
Prangos ferulacea (L.) 

Lindl 
2 IT ،M Th 

Lophochloa bertythea (Boiss. & 

Blanche) Bor. 

3 IT ،M ،
ES 

He Sanguisorba minor 

Scop. 
3 IT Th 

Nardurus subulatus (Banks & 

Soland.) Bor 

2 PI Th Scandix pecten-veneris 

L. 
5 IT ،M ،ES Ge Poa timoleontis Heldr. ex 

Boiss. 

3 IT Th Pimpinella barbata 

(DC.) Boiss. 
2 IT ،M ،ES Th 

Taeniatherum crinitum 

(Schreb.) Nevski 

2 PI Th Scandix stellata Banks & 

Sol. 
3 PI Th 

Triticum boeoticum Boiss. 

 

3 IT ،M ،
ES 

Th Torilis leptophylla (L.) 

Reichenb 
3 PI Ge Dactylis glomerata L. 
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2 IT ،M Th Turgenia latifolia (L.) 

Hoffm 
1 IT ،M Ge .Hypericum scabrum L 

Hypericaceae 

3 PI He Falcaria vulgaris Bernh 2 IT Ge Crocus haussknechtii Boiss 
 

1 IT ،M Th 

Valerianella 

dactylophylla Boiss. & 

Hohen. Valerianaceae 
1 IT ،M Ge 

Gynandriris sisyrinchium (L.) 

Parl 

Iridaceae 
 

2 IT ،M Th 
Valerianella vesicaria 

(L.) Moench. 
9 IT ،M ،ES Ge 

Iris hymenospatha Mathew & 

Wendelbo 

     1 IT ،M ،ES Ge Gladiolus italicus Mill. 

     5 IT Ge Gladiolus kotschyanus Boiss. 

Th ،تروفيت =Ch ،کاموفيت =Ge ،ؤئوفيت =Heکرپتوفيت، = همیPh ،فانروفيت =IT ،ايران و تورانی =Mای، = مديترانهESسيبری،  -= اروپاPIوطن،  = جهانSSسندی-= صحرا 
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 بحث

های در منطقه مورد مطالعه شناسايی گرديد که تيرهگونه گياهی  161بر اساس نتايج در مجموع 

Fabaceae ،Asteraceae ،Poaceae ،Brassicaceae و Apiaceae ها سهم بيشتری نسبت به ساير تيره

دهند. تجربه نشان داده است هنگامی که درصد تخريب پوشش گياهی در از فلور منطقه را تشکيل می

-پيدا میحضور بيشتری در فلور منطقه  Asteraceaeهای گياهی نظير ای باال رود  بعضی از تيرهناحيه

اين  گياهان از توجهی قابل بخش هاکنند. بررسی شکل زيستی گياهان منطقه نشانگر اين است که تروفيت

های تاکسونوميکی آنها را نشان نظر از اينکه ويژگیدهند، شکل زيستی گياهان صرف می تشکيل را منطقه

واقع تشابه ساختاری و شکل زيستی باشد، در دهد، بيانگر سازش گياهان با شرايط محيط زيستی نيز میمی

گيری از منابع محيطی دهنده سازگاری مشابه آنها با شرايط زيستگاهی جهت بهره گياهان يک منطقه نشان

های تخريب به توانمی در اين منطقه جنگلی را تروفيتها فراوان موجود در آن زيستگاه است. حضور

 و مفرط  دام، چرای زياد حضور که داد، چرا نسبت العههای منطقه مورد مطدر برخی از بخش گرفتهصورت

شود،  گياهی هایگونه ترکيب و تغيير تخريب تواند باعثدرختان، می کردن چرا و قطع فصل نکردن رعايت

ها بيش طور ويژه فراوانی تروفيتاست که در اين منطقه به علت بر نيز مزيد اخير سال های چندخشکسالی

های تروفيت کاری گونه(. ميانگين ضريب محافظه1333ی باشد )کاظميان و همکاران، از ساير اشکال زيست

-3کاری بين های تروفيت در اين مطالعه ضريب محافظهعبارت ديگر اغلب گونهاست، به 3/3در اين منطقه 

را  نام  Poaceae و Brassicaceaeeهای های خانوادهتوان اکثر گونه جمله می را دريافت نمودند از آن 1

ها بردبار شوند که معموالً به اکثر آشفتگیوطن و فراگير شناخته می عنوان جهانها بهبرد، اغلب اين گونه

هايی چون گردند و حضور آنها بويژه پس از وقوع تخريببوده و در تمامی نقاط جنگلی کشور مشاهده می

شان نسبت توجه به کم بودن آستانه تحملگياهان تروفيت با چرای دام و کشاورزی در زير اشکوب است. 

در مطالعات  .کنندزمان با اوج گرما خزان میبه گرما سيکل حياتی خود را به سرعت تکميل نموده و هم

های ترتيب در جنگل( به1326کرمی )( و ويس1331کرمی )انجام گرفته توسط ابراری واجاری و ويس

)ابراری واجاری و  ترين فراوانی را در آن مناطق داشتندها بيشسفيدکوه و پرک لرستان نيز تروفيت

-نتيجه تخريب را هاتروفيت حضور خود، مطالعه ( نيز در1333) همکاران و (.  کاظميان1331ويسکرمی، 

چنين در پژوهش (. هم1333)کاظميان و همکاران،  است دانسته خشکسالی و گرفته صورت های

کننده وجود تخريب و فشار بر ها را منعکسنی جمعيت تروفيت(، فراوا2212و همکاران ) دولتخواهی

ها در يک منطقه را ( فراوانی تروفيت1333(. قوچانی )1336)دولتخواهی و هکاران،  اکوسيتم گزارش کردند

 (. 1333)قوچانی،  های گرم و خشک بيان کرددهنده بارندگی زمستانی و تابستاننشان

درصد بيشترين فراوانی را در فلور منطقه دارند. حضور تيپ زيستی  21/22 ها باها، ژئوفيتپس از تروفيت

ناشی از تسلط شرايط کوهستانی در منطقه است )ابراری  62/1کاری ژئوفيت با ميانگين ضريب محافظه

-های گياهی متعلق به تيپ زيستی ژئوفيت نسبت به گونه(، با اين وجود گونه1331واجاری و ويسکرمی، 

-همين سببب از نظر اساتيد گياهبيشتری  به شرايط اکولوژيکی محيط داشته و به وابستگیت های تروفي
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 Buniumهای گياهی توان گونهکاری باالتری پذيرفته اند. از آن جمله میشناس ضريب محافظه

luristanicum Rech .f   ،Himantoglossum affine (Boiss.) Schltr و Ranunculus pinardi 

(Stev.) Boiss  ،را نام بردBunium luristanicum Rech. f های انحصاری يا زيره لرستانی يکی از گونه

نيز تنها گياه علفی چند ساله جنس  Himantoglossum affine (Boiss.) Schltrايران است، 

Himantoglossum رويد، به همين سبب از نظر اساتيد و های بلوط میاست که اصوأل در جنگل

، نيز کريپتوفيتهای گياهی همی را به خود اختصاص داده است. گونه 3شناس ارزش ن گياهمتخصصا

 23/1های همی کريپتوفيت کاری گونهميانگين ضريب محافظه باشند،درصد از گياهان منطقه می 59/12

نطقه ها در منطقه مورد مطالعه با توجه به کوهستانی بودن م کريپتوفيت است، درصد باالی حضور همی

های تجديد باشد و دليل حضور باالی اين گياهان سپری کردن فصل سرما توسط جوانهتوجيه پذير می

های . از گونه(,Archibold 1996) شدباهای زمستانی میها و برفکننده در سطح خاک در ميان الشبرگ

 322را نام برد که جزو  .Astragalus kirrindicus Boissتوان کريپتوفيت موجود در اين منطقه می همی

ها در  طور کلی گون ای درکشور ايران دارند. بهباشند، که پراکنش گستردههای موجود در ايران میگونه گون

دليل عدم ها نيز بهگردند. کريپتوفيتايران حضور فراوانی دارند و تقريبأ در اکثر مناطق جنگلی مشاهده می

 باشند درصد تيپ زيستی گياهان منطقه را دارا میتحمل شرايط آب و هوايی خشک،  کمترين 

 (.1326)ويسکرمی،

پذيری آن از ناحيه يا نواحی رويشی مختلف پراکنش جغرافيايی مجموعه گياهی يک منطقه بازتاب تاثير

گونه(  65های منطقه )درصد از گونه 61/13است. مطالعه کورولوژی منطقه مورد مطالعه نشان داد که 

توان نتيجه گرفت اين منطقه به ناحيه مديترانه ای هستند، لذا می -وريون ايرانو تورانی مربوط به فيتوک

های زاگرس ميانی مديترانه ای تعلق دارد. با توجه به قرارگيری منطقه مورد مطالعه در دامنه -ايرانو تورانی

     بينی ای قابل پيشمديترانه-های ايرانو تورانی های ايران و تورانی و ترکيب قوی آنها با گونهحضور گونه

باشد. همچنين درصد باالی عناصر رويشی ايران و تورانی نشانگر اقليم خشک و نيمه خشک در اين می

منطقه است. در مطالعات انجام گرفته در مناطق سفيدکوه و هشتاد پهلو لرستان نيز حضور عناصر ايرانو 

اروپا سيبری با درصد حضور کمتر  -يت بسيار باال و ايرانو تورانی مديترانه ای و ايرانو تورانی با غالب -تورانی

وجود اين تعداد از (. 1326ويسکرمی، ، 1331مورد تاييد قرار گرفته است )ابراری واجاری و ويسکرمی، 

ای باال در منطقه است. با اين وجود قضاوت تنها های زيستی مختلف، مويد غنا و تنوع گونه گياهان با تيپ

ها از نظر بومی يا مهاجم دهنده شرايط گونهتواند نشاناس طيف زيستی و پراکنش جغرافيايی نمیبر اس

کاری در اين مطالعه نشان داد که در هر طيف زيستی که  تعيين ضرايب محافظهبودن آنها باشد، در حالی

های فراگير ينکه برای گونهکاری باال و يا پايين دارند و با توجه به اها ضرايب محافظهچه تعداد از گونه

تواند راهنمای کاری میشود، توجه نمودن به ضرايب محافظهکاری کمتری در نظر گرفته میضريب محافظه

دهنده وضعيت پايداری منطقه های بومی و مهاجم در منطقه مورد مطالعه و نشانمناسبی برای تعيين گونه

 باشد.
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های زاگرس ميانی که از ديرباز تحت تاثير هی بويژه در جنگلهای  گياکاری گونهتعيين ضريب محافظه 

تواند گامی در راستای شناخت بهتر اند، میمداخالت انسانی قرار داشته و دستخوش تغييرات زيادی شده

پوشش گياهی موجود در اين منطقه باشد، همچنين موجب ارزيابی پايداری و ارزش حفاظتی مناطق 

ها های حفاظتی در اين جنگلده و در نتيجه مديران را در جهت تعيين اولويتجنگلی در اين اکوسيستم ش

 ياری دهد.
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