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  چکیده

هاي جامعه زیستی در برابر شرایط محیط کنونی و تکامل گیاهان در دوران گذشـته اسـت. بررسـی و ارزیـابی     فلور هر ناحیه نتیجه واکنش

هاي گیاهی آن از نظر شناخت تنـوع زیسـتی و    فلوریستیک، طیف زیستی و انتشار جغرافیایی گونهفلور هر منطقه از جمله تعیین فهرست 

 کیلـومتر  1245 تقریبـی  وسـعت  داراي اردبیل، استان در گیوي شهر مرکزیت با کوثر، مدیریت منابع طبیعی حایز اهمیت است. شهرستان

هاي اولیه و بازدیدهاي میدانی با توجـه بـه   بررسی پوشش گیاهی، پس از بررسیمنظور به .دارد قرار اردبیل کیلومتري 85 فاصله در و مربع

خـانواده در منطقـه    26گونـه از   110در مجموع تعـداد   هاي گیاهی گردید.آوري نمونههاي جغرافیایی اقدام به جمعتنوع ارتفاعی و جهت

گونـه بیشـترین تعـداد گونـه را بـه خـود        27بـا   Fabaceae وادههاي گیاهی متعلق به خانمورد مطالعه مورد شناسایی قرار گرفتند. گونه

هاي شناسایی شده از لحاظ حفاظتی در معرض تهدید براسـاس کتـاب قرمـز ایـران و     درصد) از گونه 31گونه ( 35اختصاص دادند. تعداد 

IUCN 50کریپتوفیـت بـا   هـاي زیسـتی همـی   بندي گیاهان از نظر شکل زیستی به روش رانکایر نشان داد که فرم باشند. نتایج طبقهمی 

 50گونـه (  55گونـه،   110درصد در سطح منطقه مورد مطالعـه گسـترش دارنـد.  از مجمـوع      15و کامفیت با  تروفیت ،درصد، فانروفیت

اي و یترانـه سـیبري و مد  - تورانی، اروپـا  - درصد) متعلق به ناحیه رویشی ایران 19گونه ( 21 ،تورانی- درصد) متعلق به ناحیه رویشی ایران

  درصد) به سایر نواحی تعلق دارند. 31گونه ( 34

  

  ردبیلفلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی،  وضعیت حفاظتی، کوثر، اواژگان کلیدي: 
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  مقدمه - 1

هاي زیستی در برابر شرایط محیطی و همچنـین در ارتبـاط مسـتقیم بـا تکامـل      فلور هر منطقه در حقیقت نتیجه واکنش

). با توجه به اهداف طرح جامع 1392باشد (زاهد چکوري و همکاران، در دوران گذشته و وضع جغرافیایی آن دوران میگیاهان 

اي دارد کـه  طور اختصاصی و محلی اهمیت ویژههاي یک منطقه بهفلوریستیک مناطق رویشی ایران، شناسایی و معرفی رستنی

اي گیاهی خاص در محـل و زمـان معـین، تعیـین پتانسـیل و قابلیـت رویـش        هتوان به امکان دسترسی به گونهاز آن جمله می

هاي در حال انقراض، امکان دسـتیابی بـه   هاي مقاوم، مهاجم و گونههاي منطقه، شناسایی گونهمنطقه، امکان افزایش تراکم گونه

). 1394(تیمـورزاده و همکـاران،    سازدهاي منطقه را میسر میهاي جدید گیاهی و شناسایی عوامل مخرب رستنیگونه یا گونه

هاي جامعه زیستی در برابر شرایط محیط کنونی و تکامل گیاهان در دوران گذشته است. بررسـی و  فلور هر ناحیه نتیجه واکنش

هـاي گیـاهی آن از نظـر    ارزیابی فلور هر منطقه از جمله تعیین فهرست فلورستیک، طیـف زیسـتی و انتشـار جغرافیـایی گونـه     

هاي گیاهی در چرخـه  گونه ).1394عنبران و همکاران، ع زیستی و مدیریت منابع طبیعی حایز اهمیت است (نظريشناخت تنو

ها باعث پایداري و تعادل این اند، تنوع این گونهها بودهبرداري آنزندگی موجودات دیگر نقش اساسی داشته و همواره مورد بهره

باشـد (جعفریـان جلـودار و ارزانـی،     ها ضامن حفـظ و بقـاي اکوسیسـتم مـی    گونه شود، بنابراین مراقبت و حفاظت ازچرخه می

هـاي  ). شناسایی پوشش گیاهی و بررسی جغرافیاي گیاهی یک ناحیه مشخص، راهکارهاي مناسب را براي تعیین قابلیت1388

و ارزیـابی وضـعیت کنـونی و    دهد. در عین حال، عامل مـوثري در سـنجش    هاي مختلف ارایه میگیاهی، دارویی، غذایی و جنبه

وش و همکـاران،  سـزایی دارد (نـژاد حبیـب   رود و براي اعمال مدیریت در منطقه نقـش بـه  شمار میبینی وضعیت آینده به پیش

). هدف از انجام این تحقیق تهیه فلور و بررسی لیست فلورستیک، شکل زیستی، پراکنش جغرافیـایی و مشـخص کـردن    1395

  باشد.شناسایی شده شهرستان کوثر می هايوضعیت حفاظتی گونه

  مواد و روش - 2

  موقعیت منطقه مورد مطالعه:

 85 فاصـله  در و مربـع  کیلـومتر  1245 تقریبـی  وسـعت  داراي اردبیـل،  اسـتان  در گیوي شهر مرکزیت با کوثر، شهرستان

 بـا  جنـوب  و غـرب  از خلخـال،  شهرسـتان  بـا  شـرق  از اردبیـل،  شهرستان با شمال از شهرستان این. دارد قرار اردبیل کیلومتري

و عـرض   °48 28ʹ 25ʺتـا   48° 19ʹ 28ʺ داراي طـول جغرافیـایی    مـورد  منطقـه  .اسـت   همسـایه  میانه و نیر هاي شهرستان

 دریـا،  سـطح  از متـر  2100 و 1500 ترتیـب  به تقریبی ارتفاع حداکثر و حداقل و 37° 43ʹ 27ʺتا  37° 39ʹ 53ʺجغرافیایی 

 لغایـت  مهرمـاه  اوایـل  از مـاه  8 تـا  4 بـین  مـدتی  در کـه  است مرطوبی هاي جریان منطقه هاي بارندگی اصلی منشأ .بود خواهد

 وارد آب بخـار  از شـدن  غنـی  و مدیترانـه  دریـاي  از عبور از پس غرب سمت از مستقیماً فشار کم مراکز همراه به ماه اردیبهشت

  . باشد می گراد سانتی درجه 7/8) خلخال( همجوار هاي ایستگاه نزدیکترین دماي میانگین .شود  می کشور

  روش تحقیق:

هاي هاي اولیه و بازدیدهاي میدانی با توجه به تنوع ارتفاعی و جهتمنظور بررسی پوشش گیاهی، پس از بررسیبه

ل به هرباریوم هاي گیاهی برداشت شده از عرصه، پس از انتقاهاي گیاهی گردید. نمونهآوري نمونهجغرافیایی اقدام به جمع

)، 1369- 1373)، (قهرمان، 1367-1385(اسدي و همکاران،  شناسی موجوددانشگاه محقق اردبیلی و با استفاده از منابع گیاه

،  Davis  ،1965 -1988(، )Zohary  ،1966 -1972( ،)Boissier( )،1364- 1374)، (مبین، 1354- 1378(قهرمان، 

1888-1867( ،)Townsend   وGuest ،1966-1985(  و)Komarov ،1934-1954(  .مورد شناسایی قرار گرفتند

شکل  تعیین درسازي شد. یکسان )IPNI ،2018( هاي گیاهیالمللی نامها با نمایه بینهمچنین اختصار اسامی مؤلفان گونه

 کریپتوفیت، همی کریپتوفیت، تروفیت، رویشی هاي فرم اساس رب )Raunkiaer ،1934( رانکایر بندي طبقه از گیاهان، زیستی

و  )Zohary  ،1973( ها از فلورهاي مربوطه و منابع دیگر نظیربراي تعیین کورولوژي گونه .شد استفاده فانروفیت و کامفیت
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)Takhtajan  ،1986( پذیر ها گیاهان آسیب . در فهرست ارزش حفاظتی گونهستفاده گردیدا(Vulnerable)  با عالمت

ا نگرانی و آورده شده است. گیاهانی ب (LR)با عالمت اختصاري  (Lower Risk)و گیاهان با تهدید کمتر  (VU)اختصاري 

ها اطالعات زیادي در دسترس گیاهانی که از وضعیت آن ،(LC)با عالمت اختصاري  (Least Concern)حساسیت کمتر 

با عالمت اختصاري  (Not Evaluated)ابی و گیاهان بدون ارزی (DD)با عالمت اختصاري  (Data Deficient)نیست 

(EN) مشخص شدند )IUCN ،2018  وJalili  وJamzad ،1999(.   

  نتایج - 3

هاي گیاهی متعلق بـه  خانواده در منطقه مورد مطالعه مورد شناسایی قرار گرفتند. گونه 26گونه از  110در مجموع تعداد 

گونه بیشـترین تعـداد گونـه را بـه      12با  Lamiaceaeگونه و  16با  Asteraceaeگونه، خانواده  27با  Fabaceae خانواده

-هـاي زیسـتی همـی   بندي گیاهان از نظر شکل زیسـتی بـه روش رانکـایر نشـان داد کـه فـرم       خود اختصاص دادند. نتایج طبقه

ح منطقه مورد مطالعه گسترش درصد در سط 5درصد و ژئوفیت با  15تروفیت و کامفیت با  ،درصد، فانروفیت 50کریپتوفیت با 

پـذیر،  گونه آسیب 6، (IUCN)). از نظر حفاظتی و تطبیق با کتاب قرمز ایران و معیارهاي شبکه جهانی حفاظت 1دارند (شکل 

گونه داراي کمبود داده و یـک گونـه هـم بـدون ارزیـابی       2گونه حداقل نگرانی و حساسیت،  9گونه در معرض خطر کمتر،  15

 ،تـورانی  -درصد) متعلق به ناحیه رویشی ایران 50گونه ( 55گونه،  110دهد که از مجموع نشان می 2شکل هستند. همچنین 

درصد) متعلق به ناحیـه   14گونه ( 15 ،ايسیبري و مدیترانه -تورانی، اروپا -درصد) متعلق به ناحیه رویشی ایران 19گونه ( 21

درصد) بـه سـایر    12گونه ( 13صد) متعلق به ناحیه رویشی جهان وطنی و در 5گونه ( 6 ،سیبري-تورانی و اروپا -رویشی ایران

  نواحی تعلق دارند.

    
هاي گیاهی بر اساس فراوانی نمودار پراکنش جغرافیایی گونه -2شکل 

هاگونه  

هاي گیاهی منطقه مورد مطالعه بر اساس نمودار خانواده -1شکل 

هافراوانی گونه  
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هاي گیاهی منطقه مورد مطالعهدرصد طیف زیستی گونه -3شکل   

  بحث و نتیجه گیري -4

هاي گیاهی یک منطقه بازتاب تاثیرپـذیري آن از ناحیـه نـواحی رویشـی مختلـف اسـت       پراکنش جغرافیایی مجموعه گونه

گونـه   55تورانی بـا   -ها نشان داد که گیاهان انحصاري ایرانی). بررسی پراکنش جغرافیایی گونه1389پور برج و همکاران، (نقی

سیبري بـا  -اي/ اروپاتورانی/ مدیترانه -اي ایران درصد) در درجه نخست اهمیت و گیاهان داراي انتشار جغرافیایی سه ناحیه 50(

-تـورانی/ اروپـا  -و ناحیـه ایـران  درصد)  در درجه اهمیت دوم قرار گرفته است. گیاهان داراي انتشار جغرافیـایی د  19گونه ( 21

اند. از نظر جغرافیـاي گیـاهی شهرسـتان کـوثر در     هاي بعدي اهمیت قرار گرفتهسیبري و گیاهان با انتشار جهان وطن در درجه

مربع شناسایی شـده   کیلومتر 1245 تقریبی خانواده در وسعت 26گونه از  110تورانی قرار گرفته است که تعداد  -منطقه ایران

هـاي  تـرین گونـه  جـزو فـراوان   Asteraceaeو  Fabaceaeهـاي   ه  تعداد زیادي از گیاهان این منطقه از جمله خانوادهاست ک

-) در استان اردبیـل هـم  1395) که با مطالعات حسن زاده و همکاران (1360موجود در منطقه ایرانی و تورانی هستند (مبین، 

 110گونـه از   11ن منطقه نیز موید این مطلب اسـت، زیـرا بـه اسـتثناي     خوانی دارد. همچنین بررسی جغرافیاي زیستی گیاها

تورانی بـا یـک یـا دو منطقـه دیگـر هسـتند.        -هاي مشترك ایرانتورانی هستند یا از گونه -ها یا انحصاري ایرانگونه، بقیه گونه

حضـور   Asteraceaeنظیر تیـره  هاي گیاهی اي باال رود اعضاي بعضی تیرههنگامی که درصد تخریب پوشش گیاهی در منطقه

دلیل تخریب در برخی نـواحی باشـد. تـوکلی     ممکن است به Asteraceaeفراوانی گیاه  کنند.بیشتري در فلور منطقه پیدا می

ها را بـه خـود اختصـاص    هاي گیاهی فوق بیشترین فراوانی گونه) در مطالعه خود در منطقه سیساب بیان کردد که تیره1386(

  داده است.

هاي ریختی آنها نسبت به شرایط اقلیمی، خـاکی، زیسـتی و در نهایـت اکولـوژي یـک      ل زیستی گیاهان نشانگر سازششک

درصد بیشترین حضـور را دارنـد و    50کریپتوفیت با در منطقه مورد نظر تعداد همی .(Archibold, 1995)باشد رویشگاه می

درصد حضـور کمتـرین مقـدار حضـور را      5ها هم با حضور و ژیوفیت درصد 15فانروفیت، کامفیت و تروفیت و تروفیت هر کدام 

توان به کوهستانی بودن و آب و هواي سرد و معتدل ایـن منطقـه اشـاره    ها میکریپتوفیتدارند. از دالیل اصلی تعداد زیاد همی

هـاي فانروفیـت درصـد کمـی از     ) مطابقت دارد. همانطور که نتایج نشان داد گونه1391کرد که با مطالعات شریفی و همکاران (

ها بیانگر سازگاري کم این اشکال زیسـتی نسـبت بـه شـرایط     هاي منطقه را به خود اختصاص دادند. درصد پایین این گونهگونه

هاي چوبی بدلیل قطع براي هیـزم محـدود   توان به این موضوع هم اشاره کرد که برخی از گونهباشد. البته میاقلیمی منطقه می

  .اندشده

، Allcockو  Hik( شـود ا تاثیر بر گیاهان باعث بوجود آمدن گیاهـان متفـاوت در منـاطق مختلـف مـی     ب عوامل محیطی

انتشـار    Astragalusگیاهان تحت تاثیر شرایط محیطی و سازگاري به آن، انتشار وسـیع یـا محـدود دارنـد، جـنس      . )2003
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فقط در شرایط محیطی خاص خود رشـد کـرده، بنـابراین     Geraniumها مانند  ولی بعضی از جنس بیشتري در منطقه داشته

اند از نظر شکل زیسـتی بـا شـرایط اقلیمـی و     انتشار محدود دارند. پس بخش اعظم فلور منطقه شامل گیاهانی است که توانسته

در معرض تهدید هاي شناسایی شده از لحاظ حفاظتی درصد) از گونه 31گونه ( 35خاکی منطقه سازش یابند. از نظر حفاظتی 

گونـه   9گونـه آن بـومی ایـران،     12گونه در معرض خطر کمتر که  16گونه بومی ایران بوده،  5پذیر که گونه آسیب 6باشد، می

باشد بدون ارزیابی هسـتند. باتوجـه بـه    گونه داراي کمبود داده و یک گونه هم که بومی ایران می 2حداقل نگرانی و حساسیت، 

ي زنجیره غذایی، تولیدغذا، تلطیـف هـوا، حفاظـت خـاك در     ها، حلقه اولیهاهان نقش خاصی در اکوسیستماینکه هر کدام از گی

برابر فرسایش آبی و بادي، زیباسازي و بطور کلی ایجاد محیط زیست مناسب براي همه موجودات دارند و از طرفی بـا توجـه بـه    

توجه بیشتر دارد و چه بسا با ادامه این روند، ایـن تغییـرات ضـمن ایجـاد     هاي در حال انقراض در منطقه نیاز به  تعداد زیاد گونه

در کـل بـا توجـه بـه اینکـه       هاي دیگر را نیز باعث شـود. هاي مختلف، نابودي و انقراض بسیاري از گونهدگرگونی در در زیستگاه

شـود بـه   اي کم است. بنابراین توصیه میهاي مفید علوفهمهمترین استفاده از منطقه بصورت مرتع و براي چراي دام است، گونه

این امر مهم در استفاده آتی از این مراتع توجه کافی شود تا از تخریب بیشتر جلوگیري شده و ترکیب گیاهی نیز اصـالح شـود.   

 هاي مهم این منطقه امکان رشـد اي باشد که گونهگونهشود شیوه مدیریت منطقه بخصوص مدیریت چرا به همچنین توصیه می

  و بقا را پیدا کنند.
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Introduction of Flora, life form, geographical distribution and 
threatened status of Kowsar County 

  
Abstract 
The flora of each region is the result of the biological community's response to the 
current environmental conditions and the evolution of plants in the past. The 
evaluation of flora of each region, including the determination of the floristic list, 
the spectrum and the geographical distribution of its plant species, is important for 
recognizing biodiversity and managing natural resources. The Kowsar County, 
with the center of Givi city in Ardabil province, has an approximate area of 1245 
square kilometers and it is located 85 km from Ardabil city. In order to study the 
vegetation, after the initial surveys and field visits, plant samples were collected 
according to the diversity of elevation and aspect. Overall 110 species, which 
consist of 26 families, were identified in the study area. Fabaceae families with 27 
species have the highest frequency in these areas. 35 species (31% of identified 
species) are in threatened status based on the International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources (IUCN) criteria and Iran's Red Book. According 
to the Rankaier's system, hemicryptophytes with 50%, therophytes, chamaephytes 
and phanerophytes each with 15% are the growing life forms in the study area. In 
terms of geographical distribution, 55 species (50%) are belong to Iran-Turonian 
region, 21 species (19%) of those to Iran-Turanian, Europe-Siberian and 
Mediterranean, and 34 species (31%) is belong to other regions. 

 

Keywords: Flora; Life form; Geographic distribution; Threatened status; Kowsar; 
Ardabil 


