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 :چکیده
 فلور عناصر شناخت. دهد نشان می را منطقه آن گیاهان وضعیت و وجود فهرست، این زیرا ،دارد فراوانی اهمیت منطقه هر فلوریستیک بررسی

 پوشش های نقشه بنای و سنگ آینده در اکولوژیک و گیاهی پوشش تحقیق هر الزمه ها، آن حاکم بر اکولوژیک روابط درك و منطقه هر

 ارزیابی و طبیعی منابع مدیریت و زیستیحفاظت  مانند اکولوژیکی مسائل حل در گیاهی پوشش مطالعه. باشد می منطقه آن از گیاهی

در پژوهش حاضر، فلور منطقه  .کردبینی  پیش را آینده تغییرات روند توان می آن از حاصل نتایج براساس و بوده مفید زیست محیطی شرایط
 31و تیره گیاهی، 15 .گرفتمتر مورد بررسی قرار  2552الی 2522ی ارتفاعی های شمال شرقی سبالن با گستره واقع در دامنه قوتورسویی،

 اسفناج، میخک، ،گل استکانی بو،   ها،شب الله غالت، بقوالت، ها کاسنی، ترین  تیره عمده. ی گیاهی در این منطقه شناسایی شده است گونه
ها  ها و تروفیت کریپتوفیت      از نظر شکل زیستی همی .باشد روناس میو  گل سرخ هفت بند، کاله میرحسن، بارهنگ، خشخاش، ،نعناع

 .اند بیشترین درصد را به خود اختصاص داده

 شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، فلور: های کلیدیواژه

 

 

 :مقدمه و هدف

منظور  به که است هایی فعالیت مجموعه شامل و بوده گیاهشناسی علم مهم و قدیمی بسیار های شاخه از یکی گیاهی شناسی سازگان
 گشوده گیاه آن شناسی زیست بر هایی دریچه آن با که است کلیدی واقع در گیاه هر نام .شود می انجام گیاهان تنوع ثبت و سازماندهی

 عدم و فراوان تنوع دلیل به ولی است، شده آغاز گیاهان بندی طبقه و شناسایی برای مطالعه باز دیر از ایران در که این با. شود می

 ایران کشور(. 1311آقاخانی، )است  پذیر امکان کشور نقاط اقصی در ایران برای جدید های گونه شناسایی هنوز گیاهان، به کامل دسترسی

 در اختالف این. است گیاهی شمار بی های گونه رویشگاه متفاوت بسیار خاك و هوا و آب سبب به کیلومتر مربع، 1648000 وسعت با

 گوناگون جوامع پیدایش سبب زمان طی در بومی عوامل برخی همراه به منطقه این در گسترده های کوه کثرت همچنین و اقلیمی شرایط

 و ترین متنوع آسیا غربی جنوب کشورهای میان در ایران(. 1377 ،مصداقی) گشته است مختلف های گونه از متفاوت ترکیبات با گیاهی

 گیاهی جغرافیای منطقه ، چهارZohary  (1973)عقیده به که ای گونه به است؛ برخوردار گیاهی پوشش نظر از را شرایط ترین پرجاذبه

 چیز هر از پیش ایران، گیاهی پوشش و فلور تنوع. گیرد برمی در را و سودانی عربستان_صحرا سیبری،_اروپا تورانی،_ایرانی یعنی عمده

 های رُستنی معرفی و شناسایی .است آن تکامل پتانسیل طور همین و گیاهی پوشش پیشینه گسترده اقلیمی، توپوگرافی، تضادهای وامدار
 زمان و در محل خاص گیاهی های گونه به دسترسی امکان توان می جمله آن از که دارد ای ویژه اهمیت محلی و ویژه طور به منطقه یک

 در های گونه و مهاجم های مقاوم، گونه شناسایی منطقه، های گونه تراکم افزایش امکان منطقه، رویشی های قابلیت و پتانسیل تعیین معین،
 های رُستنی مخرب عوامل شناسایی و گیاهی های جدید گونه یا گونه به یابی دست امکان کشور، گیاهی پوشش تعیین به کمک انقراض، حال

 همین در. شود می استفاده بندی رده دانش از گیاهان علمی و دقیق شناخت برایNaghipour Borjet al., 2011). )برد  نام را منطقه
 و در حفظ لیتی کهمسئؤ و وظیفه احساس و منطقه هر فلور در مهاجر و های مهاجم گونه های جدید، گونه تشکیل تأثیر به توجه با راستا،
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 منطقه هر برای ای شناسنامه همانند برخورداراست، زیرا باالیی اهمیت از منطقه هر فلوریستیک بررسی دارد، وجود های گیاهی گونه نگهداری
 دهد می نشان را آن وضعیت و گیاهان وجود که است

.(Tavakkoli and Mozaffarian, 2005) هر الزمه ها، آن بر حاکم اکولوژیک روابط درك و منطقه هر فلور عناصر شناخت 

 مطالعه (.1794مولر و النبرگ، )باشد  می منطقه آن از گیاهی پوشش های نقشه بنای سنگ و آینده در اکولوژیک و پوشش گیاهی تحقیق

 و بوده مفید محیطی زیست شرایط ارزیابی و طبیعی منابع مدیریت و زیستی حفاظت مانند اکولوژیکی مسائل حل در گیاهی پوشش
 ارتفاعی های گرادیان (.1772و کنت و کوکر،  2222چاتری،)بینی کرد  پیش را آینده تغییرات روند توان می آن از حاصل نتایج براساس

 مطالعات از بسیاری توان می نتیجه در و (2229کورنر، )باشند  می کوچکی نسبتاً دامنه در خاکی و اقلیمی شرایط از وسیعی تنوع از متشکل

 (.2223گریتنس، )داد  انجام مناطق این در را گیاهی پوشش اکولوژی زمینه در
 52 و جنس 255 به مربوط گیاهی گیاهی گونه 492 مجموعا در این مطالعه. نمود مطالعه را سبالن مراتع گیاهی پوشش( 1351)جوانشیر 

 منطقه آن گیاهی های تیره بزرگترین گونه، 51  با گندمیان تیره و گونه 54 با مرکبان تیره گونه، 92 با بقوالت تیره که شده شناسایی تیره

، معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان تهران را انجام دادند و در این منطقه (1313)اشرفی و همکاران  .شوند می محسوب
فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی اجتماعات توس در ساری را ( 1313)اکبریان و همکاران . گونه گیاهی را گزارش کردند 222

فلور، شکل ( 1314)اسماعیل زاده و همکاران . جنس از این منطقه گزارش کردند 127گونه متعلق به  111 ها تعداد آن. معرفی نمودند
 51گونه متعلق به 79ها در این منطقه  آن. زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه سرخدار تخته استان گلستان را معرفی نمودند

 25گونه گیاهی را شناسایی نمود که متعلق به  95مطالعه روی مراتع کوهستانی زیارت  در( 1315)باغانی . خانواده گیاهی گزارش کردند
 1ها با  درصد، کامفیت 22ها با  درصد، تروفیت 54کریپتوفیت با  های موجود در منطقه را همی خانواده گیاهی بود، ایشان فرم بیولوژیکی گونه

فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی ( 1315)زارع زاده و همکاران . عرفی نموددرصد م 1درصد، و فانروفیت با  5ها با  درصد، ژیوفیت
 های روش گیاهان زیستی اشکال بندی طبقه برای. گونه گیاهی را از این منطقه گزارش کردند 195گیاهان مهریز استان یزد پرداختند و 

 محل اساس بر وی( 1311و همکاران،  ، رضوی1395مبین،  (.است  ران کایر زیستی شکل ها، آن ترین مهم از یکی که دارد وجود مختلفی

 .داد طیف بیولوژیک ارائه یک( شود می شروع محل از همین مساعد فصل در گیاهان رشد معموال که) گونه هر در ها ی رشد جوانه ظهور
ران  بندی تقسیم اساس بر .هستند مرتبط کامال هوایی و آب عوامل با ها گونه شناسی ریخت که است فرض این بر  ران کایر  بندی طبقه

ها  کریپتوفیت همی ،(Chameophytes) ها کامفیت ،(Phanerophytes) ها فانروفیت :دسته 5 به گیاهان کایر
(Hemicryptophytes)، ها کریپتوفیت(Cryptophytes) ، ها تروفیت و (Therophytes) و زاده اسماعیل) شوند می بندی طبقه 

 (.1314، مصداقی، 1314همکاران، 
 

 :هامواد و روش 

دو . کیلومتری شهرستان مشگین شهر واقع شده است 52کیلومتری استان اردبیل، و  152ی موردمطالعه حوالی آبگرم قوتورسویی در  منطقه
، 2-22زار  با سه دامنه شیب  زار و بوته سایت علف. باشد، لحاظ شد سایت با توجه به عنوان پژوهش که بررسی اثر شیب در این منطقه می

دو ترانسکت بصورت .متر در نظر گرفتیم122سه ترانسکت به طول  های شیب  در هر یک از کالس. مورد ارزیابی واقع شد 42-52و  42-22
سیستماتیک –پالت بصورت تصادفی 12در هر ترانسکت .های اول و دوم قرار گرفت افقی و موازی هم و ترانسکت سوم عمود بر ترانسکت

 -های خاك جمع ول، پنجم ودهم نمونههای ا از پالت.تعداد پایه های گیاهی و درصد کل پوشش گیاهی در هر پالت ثبت شد.انداخته شد
های گیاهی با تخته پرس خشک شده و بصورت هرباریومی  گونه.آوری شد جمع 32-15و 15-2های خاك از دو عمق  نمونه.آوری شد

                                                    .                                                                                                          آمدنددر

 

  :نتایج
تورانی  _پراکنش جغرافیایی ایران. ی گیاهی در منطقه قوتورسویی شهرستان مشگین شهر شناسایی شد گونه 31ی گیاهی و تیره15تعداد 

 .بیشترین پراکنش گیاهان را در این منطقه شامل شده است
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پراکنش 
 جغرافیایی

فرم 
 رویشی

نام فارسی  نام التین گونه نام فارسی گونه
 تیره

 نام التین تیره

IT Cr پیاز بنفش Allium atroviolaceum Boiss. الله ها Alliaceae 

IT/ES/M He  طالقانیبومادران Achillea setacea Waldst. & Kit. کاسنی Asteraceae 
 

IT He  یامیکنگر Cirsium aduncum Fisch. & C.A.Mey. ex 

DC. 
 Asteraceae کاسنی

 

IT/ES/M Th پیرگیاه، زلف پیر Senecio vernalis Waldst. & Kit. 
 

 Asteraceae کاسنی
 

IT He گل قاصد قوچانی Taraxacum pseudocalocephalum Soest کاسنی Asteraceae 
 

IT He شنگ چشم گاوي Tragopogon buphthalmoides Boiss. کاسنی Asteraceae 
 

IT(SS) Th رشادی Arabidopsis pumila (Stephan) N.Busch 
 

 Brassicaceae شب بو

IT Th  ساقهترتیزك 
 آغوش

Lepidium perfoliatum L. 
 

 Brassicaceae شب بو

IT He طناز چاك گل Asyneuma pulchellum Bornm. 
 

گل 
 استکانی

Campanulaceae 

IT He  گل استکانی تک
 گل

Campanula stevenii M.Bieb. 
 

گل 
 استکانی

Campanulaceae 

IT Th مرجانی میخکی Arenaria dianthoides Sm. 
 

 Caryophyllaceae میخک

PL Th توت سلمك 
 گنجشكي

Chenopodium foliosum Asch. 
 

چغندر یا 
 اسفناج

Chenopodiaceae 

IT He - Astragalus macropelmatus Bunge 
 

 Fabaceae حبوبات

IT He - Astragalus eriostylus Boiss. & Hausskn. 
 

 Fabaceae حبوبات

IT Ch سیاه اسپرس 
 كرك

Onobrychis cornuta (L.) Desv. 
 

 Fabaceae حبوبات

PL He كوهسري شبدر Trifolium ambiguum M.Bieb. 
 

 Fabaceae حبوبات

IT He گزنه سفید Lamium album L. نعناع Lamiaceae 

IT Ch  آذربایجانیآویشن 
 کهلیگ اوتی

Thymus migricus Klokov & Des.-Shost. 
 

 Lamiaceae نعناع

IT He شرقي خشخاش Papaver orientale L. 
 

 Papaveraceae خشخاش

ES, IT He تیره بارهنگ 
 رنگ

Plantago atrata Hoppe 
 

 Plantaginaceae بارهنگ

IT Ch - Acantholimon hohenackeri Boiss.  کاله
 میرحسن

Plumbaginaceae 

IT,ES He دم روباهی الموتی Alopecurus aucheri Boiss. غالت Poaceae 

PL He جارو علفی bromus tomentellus 
Boiss. 

 Poaceae غالت

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=527645-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dallium%2Batroviolaceum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=174265-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dachillea%2Bsetacea%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=194965-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dcirsium%2Baduncum%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=194965-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dcirsium%2Baduncum%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=248179-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dsenecio%2Bvernalis%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=254448-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dtaraxacum%2Bpseudocalocephalum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do;jsessionid=88402EAF9857463C6623A5224F4DD7FD?id=255960-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D88402EAF9857463C6623A5224F4DD7FD%3Ffind_wholeName%3DTragopogon%2Bbuphthalmoides%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=277961-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Darabidopsis%2Bpumila%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=106545-3&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dlepidium%2Bperfoliatum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=139603-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DAsyneuma%2B%2Bpulchellum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=141153-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dcampanula%2Bstevenii%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=151139-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Darenaria%2Bdianthoides%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=164938-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dchenopodium%2B%2Bfoliosum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=478480-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dastragalus%2Bmacropelmatus%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=477343-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DAstragalus%2B%2Beriostylus%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=509899-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Donobrychis%2Bcornuta%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=165757-3&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DTrifolium%2Bambiguum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=448792-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dlamium%2Balbum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=461421-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dthymus%2Bmigricus%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=673641-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dpapaver%2Borientale%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=684903-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DPlantago%2Batrata%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=686010-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dacantholimon%2Bhohenackeri%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=387028-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dalopecurus%2Baucheri%26output_format%3Dnormal
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IT He - Elymus gentryi (Melderis) Melderis 
 

 Poaceae غالت

IT, ES(CAU) He  جو چمن زار جو
 بنفش

Hordeum violaceum Boiss. & Hohen. 
 

 Poaceae غالت

- - - Piptatherum barbellatum Mez 
 

 Poaceae غالت

- - - Piptatherum gracile Mez 
 

 Poaceae غالت

PL Cr(GR) چمن معمولی  .Poa trivialis L 
 

 Poaceae غالت

Endem (Iran-
Hyr) [Alborz] 

He هفت بند خزری Polygonum hyrcanicum Rech.f. 
 

 Polygonaceae هفت بند

IT HE برگ پنجه 
 دوشاخه

Potentilla bifurca L. 
 

 Rosaceae گل سرخ

PL Cr(GR) پنیر شیر Galium verum L. روناس Rubiaceae 

  Ch ها فیت کامه ، Ge :ها ژئوفیت He :ها کریپتوفیت همی،  Ph :ها فانروفیت ، Th:ها تروفیت

 

 :گیری و نتیجه بحث
های گیاهی را  گونه بیشترین تعداد گونه 4 با Fabaceae گونه، 5با   Asteraceaeگونه،9با Poaceae  ی گیاهی، تیره 15بین  از

عوامل اکولوؤیکی بر روی فرم رویشی .ندپذیر تآثیر میکه حضور دارند، از محیط طبیعی اطراف خود  گیاهان در  منطقه ای .شوند شامل می
هایی در گیاهان مانند فرم برگ ها و ریشه ها در واقع گیاهان را سازگار به محیط اطراف  این عوامل با ایجاد مکانیسم. گیاهان تآثیر دارند

میتوان  های مناطق مختلف، ا آشنایی از فلورب .تورانی می باشد_بیشتر گیاهان این منطقه قوتورسویی در ناحیه ایران . خود می کنند
 .های دیگری چون خواص دارویی بهره جست در تعلیف دام یا استفاده ها از آن های گیاهی را شناخت و استعدادها و پتانسیل گونه

 

 :منابع

 260 .مرند واحد اسالمی آزاد دانشگاه . ارشد کارشناسی پایاننامه .شبستر تپه قراول منطقه فلوریستیک بررسی . 1311 . ل آقاخانی،-

 .صفحه
معرفی فلور ،شکل زیستی وپراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه سرخدار افرا .1314.اوالدی.ج  .، و.م.،حسینی،س.اسماعیل زاده،ا-

 .95-55،ص3،شماره 51تخته،فصلنامه پژوهش و سازندگی،جلد
،معرفی فلور، شکل زیستی وپراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه منطقه ورامین، فصلنامه پژوهش و 1313.ر، نجار .،و.،اسدی،م.اشرافی،ك-

 .53-51،ص 1،شماره 52سازندگی،جلد 
بررسی فلور، ساختار رویشی وکورولوژی عناصر گیاهی اجتماعات توس در سنگده .1313.اجتهادی.ح.،و.م.،حسینی،س.،زارع،ح.اکبریان،م-

 .75-14،ص3،شماره54لنامه پژوهش و سازندگی،جلدساری، فص
تعیین مدل مناسب تنوع گونه ای جوامع گیاهی مراتع کوهستانی زیارت ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم کشاورزی .1315.باغانی،م-

 .121ومنابع طبیعی گرگان،ص 
 کشاورزی علوم پژوهشی  علمی مجله،آذربایجان شرقی استان در کندوان منطقهی زیستی گیاهان شکل و فلور شناسایی .1317.توپچی،ژ-

 .42-23،ص14 شماره 1 نامه ی ویژه ،4سال،تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 استان رودزرد و اعالء منطقه جغرافیایی پراکنش و زیستی شکل فلور، معرفی .1372.سرقین حسینی.س .و ،م،زاده حسن ،ش،پور تقی -

 .32-15،ص7 شماره ،3 سال بیوسیستماتیک، و تاکسونومی ،خوزستان

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=913975-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Delymus%2Bgentryi%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=405387-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dhordeum%2Bviolaceum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=416073-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dpiptatherum%2Bbarbellatum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=416087-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dpiptatherum%2Bgracile%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do;jsessionid=FE9584584BF7D4FCD58D134F4ADFE3D7?id=695890-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3DFE9584584BF7D4FCD58D134F4ADFE3D7%3Ffind_wholeName%3DPolygonum%2Bhyrcanicum%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=727744-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dpotentilla%2Bbifurca%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=750829-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3Dgalium%2Bverum%26output_format%3Dnormal
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 ،شهرکرد کرسنک آلپی نیمه منطقه گیاهی جغرافیای و فلوریستیک مطالعه .1372.حسن زاده.م . ،ف،وترنیان ،ع،ابراهیمی ،ج،رنج یپا -

 .12-1،ص9 شماره ،3بیوسیستماتیک، سال و تاکسونومی

 کشاورزی دانشگاه دانشکده و شرقی سازندگی آذربایجان جهاد مشترك تحقیقاتی طرح سبالن مراتع اکولوژی.  1351 .ع جوانشیر، -

 .152- 53ص. مرتع واحدتبریز  شرقی آذربایجان استان سازندگی جهاد.تبریز

 غرب مشجر مراتع ارتفاعی گرادیان طول در رویشی فرمهای و گونه ای بررسی غنای .1317.حیدری. م. و،.،سعطارروشن ،.،خحاتمی-

 .111-77،ص4 شماره ،5 سال طبیعی، منابع فنون و علوم فصلنامه ،(ایالم استان ارغوان، شده حفاظت منطقه :موردی مطالعه)کشور
 .25-7،ص4،شماره5ش های گیاهی ،سالایران،فصلنامه پژوه-معرفی لیست فلورستیک منطقه سر علی آباد گرگان.1372.ع. حسینی،س-
 ،(ستان یزد)وپراکنش جغرافیایی گیاهان دره دام گاهان مهریز معرفی فلور، شکل زیستی .1315.،میرحسینی،ع.م.وکیلی،س،میر .زارع زاده،ع-

 .139-127،صفحه 1،شماره 94فصلنامه پژوهش و سازندگی جلد
 جغرافیایی پراکنش و زیستی شکل فلوریستیک، بررسی .1371.مطعم عظيمي .ف .ر،و .،عنژادی نق ،ش،ف ا قاسم ،ع،جليلي ،ج،شريفي -

 .25-40،ص01 شماره ،4 سال بيوسيستماتيك، و تاكسونومي ،سبالن شرقی و شمالی های دامنه ،(wetlands) ماندابی گیاهان اراضی

-52ص،1 شماره ،1سال بیوسیستماتیک، و تاکسونومی مجله ،کیاسر ملی پارك فلورستیک بررسی .1311.عاقلی .س.،ف،و نژاد قهرمانی -
49. 

 .تهران دانشگاه انتشارات، 4دجل، آوندی گیاهان فلور -ایران های رستنی . 1395 .ص ،مبين -

 .مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات .گیاهی شناسی بوم . 1314 .م مصداقی، -

 .صفحه257(ع) رضا امام دانشگاه انتشارات .ایران در مرتعداری . 1377 .م مصداقی،-

 .مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات .گیاهی شناسی بوم . 1314 .م مصداقی، -
 منطقه پلنگان، زیستگاه گیاهی پوشش با اکولوژیک عوامل ارتباط بررسی .1374.مهرورز سعیدی .ش .ع، و.،سسیداخالقی ،.ر.،عنقی نژاد-

 .41-33،ص13شماره،4 سال،کاربردی بومشناسی،اردبیل استان داغ آق شده حفاظت
 میمند، شده حفاظت گیاهان منطقه جغرافیایی پراکنش و زیستی شکل فلور، بررسی .1373.بشری .ح.،م،ونوروزی ،.ا.،عبرج پور نقی -

 ..28-66،ص91 شماره ،6 سال بیوسیستماتیک، و تاکسونومی ،ایران احمد، بویر و کهکیلویه
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