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 چکیده

 ينيبشيو پ يکنون تيوضع يابيدر سنجش و ارز يعامل موثر ياهيگ ييايجغراف يو بررس ياهيپوشش گ ييشناسا

به منظور  اين تحقيق، دارد. ييسزادر منطقه نقش بهصحيح  تيرياعمال مد يو برا روديبه شمار ممراتع  ندهيآ تيوضع

پوشش مناسب  عاتبه اطال يابيشهرکرد با هدف دست يشگاه آزاد اسالمدان زيحوزه آبخمراتع  ياهيپوشش گ يبررس

دانشگاه آزاد  زي. حوزه آبخهاي گياهي انجام گرفتبا جمع آوري نمونه 1397در سال  حيصح تيريجهت مدگياهي 

 تا 50° 52´ 621/57˝ ييايجغراف تيشهرستان شهرکرد در موقع ياريشهرکرد در استان چهارمحال و بخت ياسالم

 سطح از متر 2500 ارتفاع در شمالي عرض 32° 24´ 088/41˝ تا 32° 20´ 742/50˝و  رقيش طول °50 57´ 831/26˝

 گراديدرجه سانت 66/11و  متريليم 29/317 بيمنطقه به ترت انهيسال يو دما يبارندگ نيانگيواقع شده است. م ادري

و  رانيا هيبه ناح ييايجغراف اکنشپر نيشترينشان داد که بفلور منطقه  ييايانتشار جغراف يبررس تحقيق حاضر،است. در 

از  ياهيگ يهارهيت نيترشد. مهم ييخانواده شناسا 15جنس و  40متعلق به  ياهيگونه گ 50تعلق دارد. تعداد  يتوران

و  Poaceae رهيت نچنيگونه بود. هم 11با  Asteraceaeگونه،  12با  Poaceaeتعداد گونه شامل  نيترشينظر ب

Asteraceae  56گونه ) 28با  هاتيپتوفيکرياند. همتعداد جنس را به خود اختصاص داده نيترشيجنس ب 10با 

 نيدرصد( مهمتر 4گونه ) 2با  هاتيدرصد( و ژئوف 16گونه ) 8با  هاتيدرصد(، کامف 24گونه ) 12با  هاتيدرصد(، تروف

 دادند. ليمنطقه را تشک ياهيگ يستياشکال ز

 يستيشکل ز ،ياهيگ ييايشهرکرد، فلور، جغراف يدانشگاه آزاد اسالممراتع  کلیدی:کلمات 
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 مقدمه .1

 نهيحاکم بر آن بوده و به مثابه آ يطيمح ستيو عوامل ز کياکولوژ طياز شرا ينديبه عنوان برآ شگاهيهر رو ياهيپوشش گ

پوشش گياهي به مجموعه گياهي که از . شوديآن منطقه محسوب م يشيرو يرويو ن کياکولوژ هاييژگيو يتمام نما

 در گياهي هايگونه انتشار و توسعه واقع در. شوداطالق مي ست،ا يافته تشکيل چوبي و علفي مختلف هايجنس و هاگونه

خود را انتخاب  مناسب رويشگاه خود اکولوژيکي سرشت بر بنا گياهي گونه هر بلکه نبوده اتفاق و تصادف حسب بر طبيعت

راهنماي  ينبهتر و بوده طبيعت سيماي و چهره نمود هايپديده ترينمهم از يکي منطقه هر در گياهي وششپ. کندمي

از  يعيو مناظر بد کنديرا حفظ م نياست که زم يمانند چتر ياهگي پوشش. باشدقضاوت درباره اکولوژي آن منطقه مي

اقتصاد هر  تيدر حفاظت آب و خاک و در نها ياهيپوشش گ. [1]دهد يم قرار هارا در مقابل چشم انسان عتيطب

به دقت و ظرافت خاص انجام  دياطالعات با ديتول تيو در نها يرگيو اندازه يررسداشته لذا ب ييبنا رينقش ز ايمنطقه

 اتياز ح تيو حما ييدارو اهانيگ ديعلوفه، تول ديتول ،يسطح هايانيجر لي. حفظ خاک، نفوذ آب در خاک، تعدرديگ

است. اطالعات  ياهياز اثرات مرتع و پوشش گ يهمگ يانسان و نقش تفرجگاه ستيز يمناسب برا طيمح جاديوحش، ا

 ديمف يعيمنابع طب تيريو مد يکيولوژيمانند حفاظت ب يکياکولوژ ليممکن است در حل مسا ياهيحاصله از پوشش گ

 ياهيشناخت عناصر گ نيهمچن. [3، 2] کرد ينيبشيرا پ ندهيآ راتييروند تغ توانيم ياهياطالعات گ يابيباشد و با ارز

 ندهيبراي آ ينقطه شروع توانديکه م شوديمحسوب م قاتيتحق ريبراي سا ييربنايمنطقه به عنوان اصل ز کيموجود در 

آن از  ياهيگ هايگونه يايو انتشار جغراف کيفهرست فلورست نييفلور هر منطقه از جمله تع يابيو ارز يبررس. [4] باشد

 هايگونه نيموجود در هر منطقه، ب يشياست. شکل رو تيحائز اهم يعيطب ابعمن تيريو مد يستينظر شناخت تنوع ز

 .[5، 3]شود يم طيمح طيبا شرا اهيگ يکه موجب سازگار کنديم جاديتعادل ا يها نوعآن يزندگ طيو مح ياهيگ

مناطق متعددي از کشور ايران  ياهيد و تاکنون پوشش گدار طوالني نسبتاً ايفلور مناطق مختلف ايران سابقه مطالعات

. ازجمله مطالعات انجام شده در [11، 10، 9، 8، 7، 6]شده است  يبررس کيتوسط پژوهشگران مختلف با روش فلوريست

 مرکز در کالر کوه فلوريستيک بررسي: مانند مواردي به تواناستان چهارمحال و بختياري در زمينه پوشش گياهي مي

بررسي فلور منطقه ، [13] گزارش پوشش گياهي منطقه حفاظت شده قيصري، [12]بختياري  و چهارمحال تاناس

بررسي فلور منطقه ، [15] رشجانبررسي فلوريستيکي حوزه دره سير شهر سو، [14]شهرکرد  غربيکرسنک در شمال

پوشش گياهي و  سيمايمعرفي و  [17] معرفي فلور گياهان منطقه حفاظت شده تنگ صياد ،[16] حفاظت شده هلن

 اشاره نمود. [18] کوه سبز شده حفاظت منطقه هايجمع آوري رستني

که  ييباال ياهيو ... از تنوع گ يبردارمختلف بهره يهاوهيش ،يتوپوگراف ،يميتنوع اقل ليبه دل ياريچهارمحال و بخت استان

استان چهارمحال و بختياري از جمله مناطقي است که از  .[18] شده  برخوردار است ييشناسا ياهيگ گونه 1200از  شيب

 ثبت ايرانيکا فلور در بختياري و چهارمحال استان از گونه 600 از بيش. است برخوردار بااليي ايو غناي گونه يتنوع ژنتيک

 .[19] گونه انحصاري استان مذکور هستند 27 و ايران انحصاري گونه 149 تعداد که است شده

از پوشش  يسرد است که آگاه يهامعتدل با زمستان مرطوبمهين مياقل ياه آزاد در منطقه شهرکرد دارادانشگ حوزه

. کنديکمک م ياراض يکاربر رييموجود در روند تغ ياهيبخش از منطقه شهرکرد ما را در شناخت پوشش گ نيا ياهيگ

 کيفلورست هاييخواهد نمود و از آنجا که بررس را فراهم يعيو منابع طب يدانشگاه قاتيموثر در امر تحق يبعالوه کمک

نقش  ندهيآ هايينبيشيدر پ ن،يمنطقه است و همچن کيگذشته و حال  تيهنده وضعداست که نشان ايمانند شناسنامه

پراکنش  و يستيشکل ز ک،يستيمطالعات فلور ايهيحاضر فراهم آوردن اطالعات پا قيهدف از تحق نيدارد، بنابرا سزاييبه

 ليو پتانس ن،ييموجود در منطقه تع ياهگي هايموجود در حوزه دانشگاه آزاد شهرکرد است تا گونه هاييرستن ييايغرافج
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 شگاهيرو نيو گسترش ا ايمناسب جهت حفظ، اح يتيرمدي هايبرنامه جاديا جه،يشود که در نت ييمنطقه شناسا

 شود. رپذيامکان

 

 مواد و روش .2

 مطالعه ردمنطقه مو یاییجغراف تیقعمو

شمال  يلومتريک 8در  لومترمربعيک 179/31شهرکرد به مساحت  يدانشگاه آزاد اسالم زيمحدوده مورد مطالعه با نام حوزه آبخ

 39حوزه در زون  نيا ،ييايجغراف عتياست. از نظر موقع دهيواقع گرد ياريشرق شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بخت

 شمالي عرض 32° 24´ 088/41˝ تا 32° 20´ 742/50˝ و شرقي طول 50° 57´ 831/26˝ تا 50° 52´ 621/57˝ نيب يشمال

شده  مياست، تقس لومترمربعيک 518/22کل حوزه  طيحوزه که مح ريز 3به  مطالعه مورد منطقه(. 1شکل) است شده واقع

 يبارندگ نيانگي. مباشديم رمت 2200و  2800 بترتيدر منطقه مورد مطالعه به ايارتفاع از سطح در نيترو کم نتريشياست و ب

 .[3] است گراديدرجه سانت 66/11و  متريليم 29/317 بيمنطقه به ترت انهيسال يو دما
 

 

  دانشگاه آزاد شهرکرد در استان و کشور زیحوزه آبخ عتیموق: 1شکل 

 

 روش کار

(، پي)کوروت اهانيگ ييايو پراکنش جغراف يستياشکال ز ياز منطقه مورد مطالعه، بررس يکيفهرست فلورست هيبه منظور ته

کوادرات  -و تراکم آن به روش ترانسکت ياهيپوشش گ تيو بر اساس ماه ينيزم شيماياز روش پ ياهيگ هاينمونه آوريجمع

جهت انجام  يزريدانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد. برنامه زيآبخ همختلف حوز هايپالت( از بخش 60ترانسکت و  3)

 از پس هامنطقه مورد مطالعه انجام گرفت. نمونه اهانيگ شيو فصل رو ميبا توجه به آب و هوا، اقل ياهيگ هايبردارينمونه

الصاق شدند و به  يوميبارهر يمقواها يدانشگاه شهرکرد منتقل شدند و پس از پرس و خشک شدن رو وميبه هربار آوريجمع
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با استفاده از فلورها و منابع موجود از جمله فلور  ياهيگ هايد و سپس گونهاختصاص داده ش يوميبرچسب هربار کيهر نمونه 

با  اهانيگ يفارس يشد. آنگاه اسام هيته يوميهربار ياهيگ يهاشدند و نمونه ييشناسا کايرانيفلور ا ران،يا يفلور رنگ ران،يا

 . ديگرد نييتع ان،يومبا پرسش از ب يمحل يو اسام رانيا اهانيگ هاياز کتاب فرهنگ نامه ادهاستف

 

 و بحث نتایج .3

 جي(. نتا1وجود دارد )جدول  ياهيگونه گ 50جنس و  40 ره،يت 15منطقه  نيفلور منطقه مورد مطالعه نشان داد که در ا

شده  ييگونه شناسا 28 ت،يشده تروف ييگونه شناسا 12شده نشان داد که  ييشناسا هايگونه يستيحاصل از شکل ز

 است. تيشده ژئوف ييناساگونه ش 2و  تيشده کامف ييگونه شناسا 8 ت،يپتوفيکريهم

 

دانشگاه آزاد شهرکرد همراه با اطالعات مربوط به شکل  زیموجود در حوزه آبخ یاهیگ هایگونه: 1جدول 

:  Phت،ی: ژئوف Geت،ی: تروف Thت،یپتوفیکری: همHe یستزی شکل) هاآن ییایو پراکنش جغراف یستیز

 ،یاترانهی: مدM ،یسند-یی: صحرا  SS،یتوران-یرانی: اIT ییایو پراکنش جغراف تیمف: کاCh ت،یفانروف

ESیبریس-یی: اروپا، Cosmیجهان پی: کوروت) 

 نام فارسي نام علمي گونه
شکل 

 زيستي
 خوشخوراکي کوروتيپ

Apiaceae     

Echinophora spinosa L. خوشاريزه He IT III 

Eryngium billardieri F. Delaroche. زول He IT II 

Asteraceae     

Achillea millefoliom L. بومادران He IT II 

Centaurea virgata lam. ايگل گندم بوته He IT, M III 

Cousina sp. هزار خار He IT III 

Cousinia chrysochlora Rech.f. & Köie. هزار خار He IT III 

Crepis sancta (L.) Babc. ريش قوش Th IT II 

Gundelia tournefortii L. کنگر خوراکي He IT II 

Onopordon leptolepis DC. خار پيرزن، خار پنبه He IT III 

Scariola orientalis (Boiss.) Sojak. گاو چاق کن He IT II 
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Scorzonera mucida Rech.f., Allen & Esfand. شنگ Ge IT I 

Tanacetum polycephalum Sch.Bip. ايميناي پرکپه برگ نقره He IT II 

Tragopogon longirostris Bischoff ex Sch.Bip. شنگ He IT I 

Brassicaceae     

Alyssum alyssoides (L.) L. قدومه Th IT I 

Alyssum bracteatum Boiss. & Buhse. قدومه He IT II 

Erysimum sp. خاکشير Th IT III 

Isatis gaubae Bornm. ايوسمه پل زنگوله He IT, ES II 

Caryophyllaceae     

Acanthophyllum sp. چوبک Ch IT III 

Dianthus orientalis adam. ميخک شرقي He IT, SS II 

Chenopodiaceae     

Ceratocarpus arenarius L. سرشاخي Ch IT II 

Noaea mucronata Asch. & Schweinf. Subsp. 

Leptoclada (Woronow) Assadi 
 Ch IT III خارگوني، شوخ

Convolvulaceae     

Convolvulus arvensis L. پيچک صحرايي He Cosm I 

Cucurbitaceae     

Bryonia multifida Boiss.& Heldr. هزار چشان سفيد He IT III 

Dipsacaceae     

Pterocephalus canus Coult. ex DC. سربال He IT III 

Euphorbiaceae     

Euphorbia aucheri Boiss. شيرسگ، فرفيون Th IT III 

Euphorbia orientalis L. فرفيون شرقي He IT II 
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Euphorbia sp. فرفيون شاهرودي Th IT III 

Fabaceae     

Astragalus alpinus L. نوعي گون Ch IT II 

Astragalus sp. نوعي گون Ch IT III 

Astragalus susianus Boiss. گون بزي Ch IT II 

Astragalus verus Olivier. گون زرد Ch IT III 

Lamiaceae     

Phlomis persica Boiss. گوش بره ايراني He IT III 

Stachys inflata Benth. اي ارغوانيسنبله He IT III 

Stachys lavandulifolia vahl. چاي کوهي-چاي چوپان He IT I 

Ziziphora tenuior L. کاکوتي Th IT III 

Linaceae     

Linum album Ky.ex Boiss. کتان سفيد He IT I 

Plumbaginaceae     

Acantholimon scorpius (Jaub. & Spacg) Boiss. کاله مير حسن Ch IT III 

Poaceae     

Agropyron repens (L.) P.Beauv. علف گندمي He IT I 

Boissiera squarrosa (Banks et. Soland.) Nev. ديزسيانچ Th IT, SS, M II 

Bromus danthoniae Trin. 
جارو علف هرزي،جارو 

 علف تالشي
Th IT, SS II 

Bromus tectorum L. علف بام He IT III 

Bromus tomentellus Boiss. جارو علفي He IT I 

Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski. يبيابان گندم Th IT II 

Heteranthelium piliferum (Banks & Soland.) 
 Th IT, SS II دگر گل گندمي
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Hochst. 

Melica persica Kunth. مليکا He IT I 

Poa bulbosa L. چمن پيازکدار Ge IT, ES, M I 

Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski. ريش سنبل، چمن جو He IT II 

Stipa hohenackeriana Trin.& Pupr. استپي بياباني He IT II 

Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski. گيسو چمن Th IT III 

Polygonaceae     

Polygonum aridum Boiss. & Hausskn. هفت بند Ch IT II 

 

درصد و  56با  تيپتوفيکريهم اهانيدر منطقه مورد مطالعه گ يستيز هاياز شکل کيهر  يبا توجه به درصد فراوان

(. 2اند )شکل را به خود اختصاص داده يستيدرصد شکل ز نيوکمتر نيشتريب بيدرصد به ترت 4با  تيژئوف اهانيگ

گونه در  1بوده و بعد از آن  يو توران رانيبه منطقه ا ربوطگونه م 42 دهديمنطقه نشان م نيا اهانيگ ييايپراکنش جغراف

گونه  3 ،ايترانهيو مد يسند -ييصحرا ،يتوران -يرانيگونه مربوط به منطقه ا 1 ،ايترانهيو مد يتوران - يرانيمنطقه ا

گونه  1 ،ايترانهيو مد يبريس -اروپا  ،يتوران - يرانيگونه مربوط به ا 1 ،يسند - ييو صحرا يتوران - يرانيمربوط به ا

 نيشترياساس ب نياست. بر ا يجهان پيمربوط به کوروت گونه 1و در آخر  يبريس -و اروپا يتوران - يرانيمربوط به منطقه ا

 (.3است )شکل  يو توران رانيدرصد مربوط به منطقه ا 82 ييايپراکنش جغراف يفراوان
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 : نمودار شکل زیستی گیاهان حوزه آبخیز دانشگاه آزاد شهرکرد2شکل 

 

 

 SSتورانی،-: ایرانیIT: نمودار پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه آبخیز دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد )3شکل 

 : کوروتیپ جهانی(Cosmسیبری، -: اروپاییESای، : مدیترانهMسندی، -: صحرایی

 (.2شد )جدول تيره 15جنس و  40گونه گياهي متعلق به  50چنين نتايج حاصل از اين تحقيق منجر به شناسايي هم

 

 : تعداد و درصد جنس و گونه هر تیره در منطقه مورد مطالعه2جدول 

 درصد گونه درصد جنس گونه جنس تيره

Apiaceae 2 2 5 4 

Asteraceae 10 11 25 22 

Brassicaceae 3 4 5/7 8 

Caryophyllaceae 2 2 5 4 

Chenopodiaceae 2 2 5 4 
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Convolvulaceae 1 1 5/2 2 

Cucurbitaceae 1 1 5/2 2 

Dipsacaceae 1 1 5/2 2 

Euphorbiaceae 1 3 5/2 6 

Fabaceae 1 4 5/2 8 

Lamiaceae 3 4 5/7 8 

Linaceae 1 1 5/2 2 

Plumbaginaceae 1 1 5/2 2 

Poaceae 10 12 25 24 

Polygonaceae 1 1 5/2 2 

 

ترين گونه، بيش 11و  12به ترتيب با  Asteraceae و Poaceaeتيره  2دهد که نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي

 (.4گيرند )شکل را در بر مي حوزه آبخيز دانشگاه آزاد شهرکردهاي گياهي شناسايي شده در منطقه درصد گونه
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 های هر تیره از گیاهان منطقه مورد مطالعه: نمودار تعداد گونه4شکل 

 

هاي مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه ترين تيرهجنس فراوان 10با  Asteraceaeو  Poaceaeهاي چنين تيرههم

 .(5هستند )شکل

 

 های هر تیره از گیاهان منطقه مورد مطالعه: نمودار تعداد جنس5شکل 

 

ترين گياهان مربوط به اين دهد بيشنتايج حاصل از بررسي کالس خوشخوراکي گياهان منطقه مورد مطالعه نشان مي

 (.6هستند )شکل IIIو  IIاي همنطقه در کالس
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 های خوشخوراکی گیاهان منطقه مورد مطالعه: نمودار تعداد گونه در درجه6شکل 

 

در منطقه مورد مطالعه هيچ گونه در حال  Red Data Book of Iranبر اساس مطالعات انجام شده و با توجه به کتاب 

و درصد  18( LRهاي با خطر کمتر )، درصد گونه4( VUپذير )هاي آسيب( وجود نداشت و درصد گونهENانقراضي )

 (.4و  3هاي باشد )جدولمي 78( DDها در دسترس نيست )هايي که اطالعات زيادي از آنگونه

 

 (LRهای گیاهی با خطر کمتر ): فهرست گونه3جدول 

 وضعيت حفاظتي نام فارسي نام علمي گونه تيره

Brassicaceae 

Alyssum alyssoides (L.) L. قدومه LR 

Alyssum bracteatum Boiss. & Buhse. قدومه LR 

Isatis gaubae Bornm. ايوسمه پل زنگوله LR 

Fabaceae 

Astragalus alpinus L. نوعي گون LR 

Astragalus sp. نوعي گون LR 

Astragalus susianus Boiss. گون بزي LR 

Astragalus verus Olivier. گون زرد LR 



 

12 

 

Plumbaginaceae Acantholimon scorpius (Jaub. & Spacg) Boiss. کاله مير حسن LR 

Poaceae Stipa hohenackeriana Trin.& Pupr. استپي بياباني LR 

 

 (VUپذیر )های گیاهی آسیب: فهرست گونه4جدول 

 وضعيت حفاظتي نام فارسي نام علمي گونه تيره

Lamiaceae Ziziphora tenuior L. کاکوتي VU 

Poaceae Bromus tomentellus Boiss. جارو علفي VU 

 

که  ياستپمهين يشگاهيمناطق رو يحاو يشيکه در منطقه شهرکرد واقع شده از نظر رو يدانشگاه آزاد اسالم زيحوزه آبخ

 شگاهيرو بيتخر ،ييا. به رغم مساحت اندک منطقه مورد مطالعه، فشار چرشوديم سوبمح يو توران رانيا شگاهياز رو يجزئ

مورد مطالعه به عنوان  گريمناطق د ريمنطقه نسبت به سا نيا هايتعداد گونه زانياز حد، م شيب برداريتوسط انسان و بهره

خانواده  15جنس از  40مشتمل بر  ،ياهيگ هگون 50 آوريبرخوردار است. جمع يکم ايگونه يمثال کاکلک و تومانک از غنا

منطقه  نيدر ا ايگونه ياست که غنا نيا دياست، مو متريليم 29/317بارش در منطقه  نيانگيکه م 1397در سال  ياهيگ

شهرکرد که هر سه در منطقه  ي[ با منطقه دانشگاه آزاد اسالم21[ و تومانک ]20فلور دو منطقه کاکلک ] سهياندک است. مقا

دارند با داشتن به  لومترمربعيک 179/31و  561/35، 515/31معادل  يوسعت بيواقع شده است به ترت يو توران رانيا يشيرو

 يشهرکرد با وسعت ياست که منطقه مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسالم تيواقع نيا يايگو ياهيگونه گ 50و  106، 158 بيترت

 .برخوردار است يکم ايگونه ينامبرده از غنا هايشگاهياز رو تر( کم179/31)

است که  تيو تروف تيپتوفکرييهم يستيز هايشکل يرگيچ يه فرد فلور مناطق کوهستانمنحصر ب يها يژگياز و يکي

 ياهيفلور گ نيدر ا تيپتوفکرييهم اهانيگ يرگيکه در واقع چ باشديدرصد م 80يستيدو شکل ز نيپژوهش مجموع ا نيدر ا

که  دهديمنطقه نشان م نيا اهانيگ ييايپراکنش جغراف يمنطقه است. بررس نيدر ا يسرد و کوهستان ميدهنده اقلنشان

 يدر نواح يتوران -يرانيا يشيرو هيگونه ها عالوه بر ناح ريبوده و سا يتوران -يرانيمربوط به منطقه ا 42تعداد گونه  نيشتريب

 .دارد يخوان[ هم22]و [ 19مطالعات ] جيحاضر با نتا قيتحق جيپراکنش دارند که نتا زين گريد يشيرو

تاکسون موجود در منطقه از لحاظ گونه و  نيجنس بزرگتر 10گونه و  12با  Poaceae خانواده يررسمنطقه مورد ب در

را در منطقه  ايگونه يغنا نتريشيب بيگونه به ترت 11با  Asteraceae گونه و 12با  Poaceae باشد و خانوادهيجنس م

 .دارا بودند

 

 یریگجهینت   .4
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است.  ياهيمنابع گ نهيبه تيريمد ياساس هايتياز اولو يکيمنطقه  کي يکيژنت هايو داشته ياهيشناخت پوشش گ

و  ياهيگ هايمناطق مختلف، گونه ياهياز اطالعات پوشش گ يغن ياطالعات گاهيجهان پا افتهيتوسعه  يمعموال در کشورها

هر چه بهتر  تيريعات در مداطال نيتا از ا ردگييقرار م نيمحقق هعمده آنها وجود دارد که مرتبا مورد استفاد هاييژگيو

 . [18شود ] يبرداربهره يعيطب هايعرصه

 شيبر افزا يليخود دل نيمنطقه است و ا ييچرا تياز ظرف شترينکته که تعداد دام در منطقه مورد مطالعه ب نيتوجه ا با

 شيافزا نچنيمنطقه، هم ياهيتنوع گ شيبا کاهش تعداد دام باعث افزا توانيدر منطقه است که م رخوشخوراکيغ اهانيگ

تکرار  ريرسوب در حوزه شد. تاث ديو تول شياز فرسا يريخاک و جلوگ حفظ ،ياهيمرغوب در منطقه و بهبود پوشش گ اهانيگ

 ياهيگ سميدر اثر هر بار چرا متابول راياز اثر شدت چرا است، ز شتريب خشکمهيدر مناطق خشک و ن يمرتع اهانيگ يچرا بر رو

 طيو شرا اهيگ يکيبا مراحل فنولوژ باطزمان برداشت ارت ري. تاثباشديمترادف م اهانيگ فيتکرار چرا با تضع بهم خورده و هر

که با استفاده  ياهيشروع رشد گ هيعبارتند از: مراحل اول بترتيحساس برداشت علوفه به هايمناطق زمان نيدارد. در ا طيمح

موضوع  نيموجود در منطقه، با توجه به ا اهانيقبل از بذر دادن گ نچنيو هم ردگييسال قبل صورت م ايرهياز مواد ذخ

بهبود  ني. همچنرديصورت گ يبخوب اهانيگ ريباشد تا تکث اهانيزمان شروع چرا در منطقه بعد از بذر دادن گ شوديم شنهاديپ

 -يتناوب ييچرا هايتمسيس يکه اجرا اياست به گونه رپذيامکان ييچرا هايستميس قياز طر ياهيپوشش گ تيوضع

 .شوديم ياهيپوشش گ يفيو ک يفراهم آورد که خود سبب بهبود کم اهانيگ يرا جهت زادآور يفرصت کاف توانديم ياستراحت

 

 مراجع. 5

 انتشارات دانشگاه تهران. ،اکولوژي توصيفي و آماري پوشش گياهي. 1380م. ر.  ،مقدم[ 1]

 مشهد. يانتشارات جهاد دانشگاه ي،اهيوشش گپ ليو تحل فيتوص. 1380م.  ي،مصداق[ 2]

 .يارياستان چهارمحال و بخت يعياداره کل منابع طب ،شهرکرد هيمنظر يطرح مرتعدار .1394 نام،يب[ 3]

و پراکنش  يستيفلور، شکل ز يمعرف. 1392ا.  ،علمداري پوريم. و غالمعل ي،نهوج يقربان ،ع. ،انيستار ،م. ي،بيحب[ 4]

، 3، شماره 1جلد  اهان،يبوم گ ستيحفاظت ز هيپابند، استان مازندران. نشر ملي پارک هايبوم ستيدر ز ناهايگ ييايجغراف

 .47-72صفحات 

 يشرقجنوب يهاجنگل اهانيگ يو کورولوژ يستيفلور، شکل ز يبررس .1394 ا.م. پور،انيا. و کاو ي،قربان ،ع. ،مورزادهيت[ 5]

شناسي هاي گياهي )مجله زيست. مجله پژوهشلي( در استان اردبينيو بوب يسنفندوقلو، ح قران،ي)اس نيشهرستان نم

 .265-275، صفحات 2، شماره 28ايران(، جلد 

[6] Rechinger K. H. 1963-2005. Flora Iranica, Vols. 1–176, Akadem Ddruck-u, 

Verlagsanstalt, Graz. 

[7] Rechinger K. H. and Wendelbo P. 1976. Plants of the Kavir Protected Area, Iran. The 

Iranian Journal of Botany, 1: 23–56. 

[8] Léonard J. 1981–1987. Contribution á l'etude de la flore et de la vegetation des deserts 

d'Iran, Jardin Botanique National de Belgique, Meise. 
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گزارشات فلور و پوشش گياهي جنوب بلوچستان ايران، مجله زيست شناسي گياهي، جلد  .1362ه.  ،م. و رنه مارک ،اسدي[ 9]

 .69-78، 1، شماره 2

 بينالود ارتفاعات غربي جنوب هايشيب فلوريستيکي مطالعه. 1385. ب اي،ف. و حمزه ،عطار ،ج. ،حيدري ،ا. ،قهرمان[ 10]

 .1-12 ،1شماره ،13 جلد تهران، دانشگاه علوم مجله. خراسان استان

بررسي فلور منطقه چادگان در استان اصفهان، مجله زيست شناسي گياهي، . 1390م.  ،ر. و نوروزي ،سفري ،م. ،يوسفي[ 11]

 .75-96، 9، شماره 3جلد 

نامه کارشناسي پايان ،مطالعه فلوريستيکي منطقه کوهستاني کالر در استان جهارمحال و بختياري. 1384ا.  ،شاهرخي[ 12]

 .اروميهانشگاه اروميه، ارشد، د

گزارش پوشش گياهي منطقه حفاظت شده قيصري، سازمان حفاظت محيط زيست استان . 1389ح.  ،شيرمردي[ 13]

 .چهارمحال و بختياري )گزارش داخلي(

تياري بررسي فلور منطقه کرسنک استان چهارمحال و بخ. 1389و.  ،م. و مظفريان ،فرهاد پور ،ا. ،فياض ،ح. ع. ،شيرمردي [14]

 .124 -136، صفحات 9ره شما ايران، مراتع و هااز نظر ارزش حفاظتي. دو فصلنامه تحقيقات حمايت و حفاظت از جنگل

بررسي فلوريستيکي زيرحوزه دره سير در استان چهارمحال و بختياري. . 1392م.  ،ن. و مرادي ،قادري ،ا. ،کفاش ساعي[ 15]

 .1-7ي پايدار، تهران، اولين همايش ملي کشاورزي و منابع طبيع

معرفي فلور، شکل زيستي و انتشار جغرافيايي . 1392م.  ،ق. و صفايي ،حيدري ،پ. ،غالمي ،و. ،مظفريان ،ح. ،شيرمردي[ 16]

، 20عناصر گياهي منطقه حفاظت شده هلن استان چهارمحال و بختياري. مجله زيست شناسي گياهي ايران، شماره 

 .75-96صفحات 

معرفي فلور، کوروتيپ، شکل زيستي، فرم رويشي و بررسي دوام عمر گياهان . 1394پ.  ،م. و طهماسبي ،هقريهمرادي شا[ 17]

منطقه حفاظت شده تنگ صياد چهارمحال و بختياري. دومين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با 

 .1-31ز، ايران، تبري شگري،محوريت کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گرد

 منطقه هايگزارش نهايي معرفي سيماي پوشش گياهي و جمع آوري رستني. 1388ع.ا.  ،ا. و ابراهيمي ،اسدي بروجني[ 18]

 .صفحه 100 بختياري، و چهارمحال استان زيست محيط کل اداره کوه، سبز شده حفاظت

بررسي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي . 1397ع.  ،فرهنگ ح.ر. و صالحي اردلي ،م. ،ترکش اصفهاني ،م.ر. ،وهابي[ 19]

( ايران شناسيزيست مجله) گياهي هايگياهان منطقه حفاظت شده شيدا )چهارمحال و بختياري، ايران(. مجله پژوهش

 .2 شماره ،31 جلد

 يعيدانشکده منابع طب ،يمقطع کارشناس يپروژه ،حوزه کاکلک ياهيمطالعه پوشش گ. 1395س.  ي،م. و نوروز ي،سيير[ 20]

 .، شهرکرددانشگاه شهرکرد نيو علوم زم

 نيو علوم زم يعيدانشکده منابع طب ،يمقطع کارشناس يپروژه ،حوزه تومانک ياهيمطالعه پوشش گ. 1396م.  ي،منصور[ 21]

 .، شهرکرددانشگاه شهرکرد

ل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان منطقه حفاظت بررسي فلور، شک. 1393 .ح ي،م. و بشر ي،نوروز ،ع.ا. ،برج پورينق[ 22]

 .2-76، صفحات 19، شماره 6جلد  ک،يستماتيوسيو ب يشده ميمند، کهکيلويه و بوير احمد، ايران. تاکسونوم
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Abstract 

 

Identification of plants and phytogeographical studies can be used for 

measurement and assessment current and prediction of future conditions of 

rangelands. However, these surveys have main effects on the management of 

improvement plans. This study aimed to assess vegetation populations of Islamic 

Azad University of Shahrekord rangelands access to inform for exact 

management in the year 2018 were implemented. Azad University of Shahrekord 

rangelands located in the city of Shahrekord, Chaharmaha va Bakhtiari Province, 

Iran. The geographical location of the site was latitude of 50◦ 52ʹ 57.621̋-50◦ 57ʹ 

26.831 and longitude of 32◦ 20ʹ 50.742-32◦ 24ʹ 41.088̋ at an altitude of 3215 m 

above mean sea level. This site was characterized by a mean temperature and 

precipitation of 11.66 ◦C and 317.29 mm, respectively. The study of chorology 

showed that the most plants related to the Irano-Turanian. 50 plant species 

belonging to 40 genera and 15 families were indentified. The major important 

families were Poaceae with 12 plant species and Astraceae with 11 plant species. 

Also, Poaceae and Astraceae with 10 genera were greatest genera. 

Hemicryptophytes with 28 plant species (24%), Therophytes with 12 plant 

species (24%), Chamaephytes with 8 plant species (16%) and Geophytes with 2 

plant species (4%) are the most important life forms.  

  Keywords: Islamic Azad University of Shahrekord rangelands, Flora, Chorology of plants, 
Life form 

 


