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:چکیده
مطالعات پژوهشی تعیین فلور بیانگر توان طبیعی آن منطقه است،سایی گیاهان هر منطقه ارزش مطالعات فلوریستیک و شنا

-مطالعه منشاء جغرافیایی و بررسی فلوریستیک هر منطقه یکی از موثرترین روش. گیاهان براي علوم کاربردي بسیار حائز اهمیت است
هاي طبیعی و حفظ منابع طبیعی تنوع زیستی، درك ویژگیها و نیز مدیریت و حفاظت از ذخایر توارثی، ها جهت شناخت ظرفیت

هدف از این تحقیق بررسی . باشدشناسایی فلور هر منطقه  در حفظ منابع طبیعی، توسعه کشاورزي پایدار و ارگانیک موثر می. است
أمین حفاظت این گیاهان در فلور منطقه ایرانشهر و تعیین منابع طبیعی موجود در منطقه از جمله تعیین گیاهان غالب منطقه و ت

هاي در معرض نابودي  به علت شدت تخریب وارد شده توسط انسان و شناسایی گونه. باشدجهت توسعه کشاورزي پایدار و ارگانیک می
هاي ارزشمند از ذخیره ژنتیکی و جایگزین شدن گونهحذفت موجبافی و شایسته دارد که ممکن اسدام، نشان از عدم حفاظت ک

بنابراین لزوم حفاظت از منابع طبیعی از طریق تعیین بانک اطالعاتی فلور گیاهان و .در فلور این منطقه شودهاي مهاجم گونه 
.شناسایی گیاهان سازگار با اقلیم مناطق، گامی بلند در جهت توسعه کشاورزي ارگانیک است

.ایرانشهر، فلوریستیک، کشاورزي ارگانیک، گونه غالب:کلیدواژه

:مهمقد
هاي گیاهی بر اساس خواص، سرشت و نیز شرایط گونه. دهدهاي طبیعی را تشکیل میپوشش گیاهی بخش مهمی از اکوسیستم

فلور هر ناحیه نتیجه . نامندهاي گیاهی هر منطقه را فلور میفهرست گونه. یابندمحیطی اطراف خود در هر اکوسیستم انتشار می
بررسی و ارزیابی فلور هر منطقه از . ابر شرایط محیط کنونی و تکامل گیاهان در دوران گذشته استهاي جامعه زیستی در برواکنش

هاي گیاهی آن از نظر شناخت تنوع زیستی و مدیریت منابع جمله تعیین فهرست فلوریستیک، طیف زیستی و انتشار جغرافیایی گونه
. وجود آمده استهاي اکولوژیک گیاه با شرایط محیطی بهاساس سازششکل زیستی هر گونه گیاهی بر .)1(طبیعی حائز اهمیت است

طور کلی اشکال زیستی در هر اجتماع گیاهی به. در واقع این سیماي ظاهري نوعی سازش فیلوژنتیک با شرایط محیطی معین است
مشهورترین روش ). 2(دهند ل میباشند و در واقع همین تفاوت اشکال زیستی، اساس ساختار اجتماعات گیاهی را تشکیمتفاوت می

. )10(باشدمیاشکال زیستی روش فرم رویشی رانکیهبنديطبقه
شناسایی و معرفی رستنیهاي یک منطقه به طور .باشدزایی گیاهان میاي و همچنین گونهتنوع گونهمهمایران یکی از مناطقکشور 

هاي گیاهی خاص در محل و زمان معین، وان امکان دسترسی به گونهتاي دارد که از آن جمله میاختصاصی و محلی اهمیت ویژه
هاي درحال هاي مقاوم، مهاجم و گونههاي منطقه، شناسایی گونهتعیین پتانسیل و قابلیتهاي رویشی منطقه، امکان افزایش تراکم گونه

هايگیاهی و شناسایی عوامل مخرب رستنیهاي جدیدانقراض، کمک به تعیین پوشش گیاهی کشور، امکان دستیابی به گونه یا گونه
هدف کشاورزي ارگانیک حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی .را نام بردو کمک به حفاظت خاك و جلوگیري از فرسایشمنطقه

.)2(است
ات محیط زیست، ترویج و هاي اجرایی از جمله ادارهاي بخشریزيمنطقه امکان برنامهیک ستیک یتجزیه و تحلیل نهایی وضعیت فلور

تر به عالوه نتایج حاصل از این مطالعه به تعیین هرچه دقیق. آوردمیمنطقه بر پایه مطالعات انجام شده فراهم را در یکمنابع طبیعی 
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اي نهاي در کشور کمک خواهد کرد و امکان مقایسه میان نواحی تخریب شده و مناطق حفاظت شده را از لحاظ تنوع گوتنوع گونه
تواند الگویی را جهت احیاي مناطق تخریب شده واجد شرایط مشابه با ناحیه مورد هاي اجرایی میبه کارگیري برنامه. نمایدفراهم می

هایی شیمیایی با شناسایی فلور گیاهی مناطق مختلف و تهیه در راستاي کشاورزي ارگانیک و عدم استفاده از نهاده.نظر فراهم سازد
توان با کاربرد گیاهان بومی موجود در منطقه و سازگار با اقلیم و شرایط حاکم بر منطقه از تخریب و ستیک منطقه میینقشه فلور

تواند میتر از آن از فرسایش خاك جلوگیري کرد، بنابراین کاربرد گیاهان بومی و سازگار در یک منطقه آسیب به محیط زیست و مهم
هاي واالي و بدینوسیله هدفهعمل آوردها براي سازگاري گیاهان جدید با اقلیم منطقه کاهش بهنهادههاي باالسري در کاربرد از هزینه

.تأمین شودکشاورزي ارگانیک از این طریق 
و حفاظت و استفاده پایدار از منابع کشاورزي ارگانیکهدف به همین منظور و با هدف استفاده از گیاهان بومی در راستاي تحقق 

هدف از این تحقیق شناسایی فلور . باشداز به شناسایی گیاهان بومی و فلور گیاهی مناطق مختلف و ایجاد بانک اطالعاتی می، نیطبیعی
از فرسایش و تأمین هدف کشاورزي ارگانیک و کاشت جلوگیريگیاهی ناحیه ایرانشهر سیستان و بلوچستان به منظور حفاظت خاك و

هاي کاهش مصرف نهادههایی در معرض خطر وهسازگار با اقلیم منطقه و نجات گوني هااز گونهحفاظت گیاهان سازگار با اقلیم و
.باشدشیمیایی می

:هامواد و روش
درجه عرض شمالی 28تا 27دقیقه طول شرقی و 30درجه و 61درجه تا 60قلمرو مورد مطالعه ایرانشهر، درموقعیت جغرافیایی 

ا ب1390تا  1387هاي گیاهی منطقه در طی سالهاي آوري نمونهجمع.هکتار است1643900ورد مطالعه وسعت منطقه م. قرار دارد
ها کرده و سپس در هرباریوم بعد از هر مرحله جمع آوري اقدام به پرس نمونه. شده استانجامبرداشت نمونه در فصول مختلف رویشی 

هاي جمع آوري نمونه . مورد شناسایی قرار گرفتند)7(درخت و درختچه هاي ایران،)8(فلور ایران،)11(با استفاده از فلور ایرانیکا
.شودنگهداري میدانشگاه پیام نور ایرانشهراي مستقل در هرباریوم شده به صورت مجموعه

مبناي موقعیت شکل زیستی در این سیستم بر. استفاده شد)10(بندي رانکیهگیاهان از طبقههاي زیستیبندي شکلبراي طبقه
هاکنند، تعیین و به پنج طبقه فانروفیتهاي مختلف گیاه را حاصل میهاي احیا کننده که در سال بعد بخشجوانه

(Phanerophytes)ها، کامفیت(Chameophytes)هاکریپتوفیت، همی(Hemicryptophytes)ها ، ژئوفیت)Geophytes ( و
بندي نواحی رویشی تختجان و ها در ایران نیز بر اساس تقسیمپراکنش جغرافیایی گونه.ددگرتقسیم می(Therophytes)ها تروفیت

).12(زهري تعیین گردید 
ها بر اساس وضعیت هاي گیاهی ایران مقایسه گردید و گونهستیک منطقه، این لیست با وضعیت حفاظتی گونهیپس از تهیه لیست فلور

گیاهان با ،)Vulnerable(گیاهان آسیب پذیر ،)Endangered(در معرض انقراض صورت بههاگونهانواع . بندي شدندحفاظتی طبقه
.)6(اندبندي شدهطبقهDown)(و گیاهانی که اطالعات کمی از آنها در دست است) Lower Risk(تهدید کمتر 

:نتایج
از این تعداد . جنس گیاهی تعلق دارند170تیره و  54به  شناسایی شد کهشهرستان ایرانشهر گونه گیاهی در 234به طور کلی  

.اي استگونه تک لپه18اي و گونه دولپه214باشد که از این تعداد گونه مربوط به نهاندانگان می232گونه مربوط به بازدانگان و  2
ین شکل زیستی منطقه مورد مطالعه است و پس از ترمهم) درصد42.3(گونه 99با  هافانروفیتنتایج نشان داد از نظر شکل زیستی، 

، و )درصد12.82(گونه 30ها با  کامفیت، )درصد15.87(گونه 37ها با همی کریپتوفیت، )درصد24.35(گونه 57ها با  آن تروفیت
).1شکل(اند ها را به خود اختصاص دادهترین تعداد گونهبیشبه ترتیب ) درصد4.7(گونه 11ها با ژئوفیت
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درصد فراوانی اشکال زیستی گیاهان شهرستان ایرانشهر- 1شکل 
Ph =،فانروفیتTh =،تروفیتCh =،کامفیتGeo = ،ژئوفیتHe =کریپتوفیتهمی

الب این یستی غها اشکال زها و سپس تروفیتدهد که فانروفیتات شکل زیستی این گیاهان نشان مینتایج به دست آمده از مطالع
دهنده دهند که نشانهاي دائمی تشکیل میهاي موجود در منطقه را گونهتر گونهها بیشبررسیپس طبق . دهندمنطقه را تشکیل می

ها به علت تخریب البته در بعضی از سال. خشک استو گرمکه باشدمیهاي چندساله به شرایط آب و هوایی منطقهسازگاري گونه
درصدباهافانروفیت. کنندها در محیط یک رویشگاه موقتی ایجاد میبراي استقرار گیاهان یکساله مساعد شده و آنزیاد شرایط محیط 

باشد میه دهنده اقلیم خشک آن منطقگیاهان تروفیت در یک منطقه نشانفراوانی )5(تحمل کننده خشکی هستندباالیی در منطقه
. استگیاهو در نتیجه کوتاه بودن فصل رویشدر طول دوره رشد حاکی از خشکسالیت جويگر کمبود نزوالو به بیان بهتر بیان) 4(

پائینبا توجه به چرا که این گروه از گیاهان. شوندمیمنطقهشدن این نوع شکل زیستی در گیاهانباعث غالبمجموعه این عوامل 
لذا ). 5(کنند میت تکمیل نموده و همزمان با اوج گرما خزان سرعه خود را برویشیچرخه،بودن آستانه تحملشان نسبت به گرما

نیز به هاژئوفیت. باشدمیهاي فصلی بارندگیگیاهان مطالعه شده با سازگاري مطلوب بیانگر ،در فلور منطقههادرصد باالي تروفیت
تواند ناشی از ، که این امر میباشندمیپ زیستی گیاهان منطقه را دارادلیل عدم تحمل شرایط آب و هوایی خشک، کمترین درصد تی

. دهنده فرسایش نسبتا زیاد در منطقه باشدبودن عمق خاك و نشانکم
اي ها داراي ارزش علوفهبرخی از گونه). 3(پذیري آن از ناحیه یا نواحی رویشی مختلف است ثیرأپراکنش جغرافیایی یک منطقه بازتاب ت

این منطقه از نظر زراعت و کشاورزي . هاي زراعی نیز در این منطقه فراوان هستنده بر این گونهعالو.)9(و نقش حفاظتی خاك هستند 
اي، حبوبات، اي، ذرت علوفهامل گندم، جو، برنج، ذرت دانهمحصوالت زراعی این منطقه ش. هاي مهم استان استجزء شهرستان

آفتابگردان، توتون، تنباکو، خیار، بادمجان، بامیه، باقال، سبزیجات، یونجه،فرنگی،زمینی، پیاز، گوجههندوانه، خربزه، طالبی، کدو، سیب
.باشدحنا و چاي ترش می

فشار غیر قابل تحملی را بر منابع ها،گرفتن استعداد و قابلیت بالقوه آندر نظرشونده بدون برداري غیر اصولی از منابع تجدیدبهره
20در منطقه مورد مطالعه این شهرستان تعداد . هاي با ارزش گیاهی استض و انهدام گونهه نتیجه آن انقرانماید کطبیعی اعمال می

در معرض عناصر گیاهیبرخیحضور . گونه با اطالعات کم در دسترس شناسایی شد4پذیر و گونه آسیب3گونه با تهدید کمتر، 
ز عدم حفاظت کافی و شایسته این منطقه دارد که در صورت نشان اکهبودهبه علت شدت تخریب وارد شده توسط انسان و دامنابودي
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هاي مهاجم در فهرست فلور این منطقه ذخیره ژنتیکی و جایگزین شدن گونههاي ارزشمند از ادامه، ممکن است به حذف این گونه
. بیانجامد

:گیري کلینتیجه
هر منطقه اقلیمی با توجه به شرایط . ویژه عوامل اقلیمی استها با شرایط محیطی بهاشکال زیستی گیاهان، انعکاسی از سازش آن
هاي تعیین مطالعات فلوریستیک و شناسایی گونه. نطقه استاقلیم آن مهاي سازگار با محیطی خاص براي رشد گیاهان، داراي گونه

بردن کاردر معرض خطر نابودي و بههايبا شناسایی گونه. کندغالب منطقه به حفظ و نگهداري این ذخایر ارزشمند کمک شایانی می
ها هدف کشاورزي ارگانیک که حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و زیستی است تأمین هاي حفظ و نگهداري این گونهاستراتژي

.سازدر میریزي جهت حفاظت و نگهداري از فلور گیاهی منطقه را میسموجود در منطقه امکان برنامهيهاشناسایی گونه. گرددمی
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