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 چکیده
های جنوب شرقی قله سبالن در دامنه -پروفیل ارتفاعی آلوارسدر بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان این پژوهش با هدف 

گونده گیداهی   126های گیاهی شناسایی شدد. در مجمدو   گونه و سپسآوری های گیاهی جمعنمونه سبالن انجام شد. طی عملیات میدانی
 20بدا    Asteraceae: ازه به ترتیب فراوانی عبارت بودندد  های گیاهی منطق. بزرگترین تیرهجنس شناسایی شد 95تیره  و  30 متعلق به
 6بدا   Boraginaceaeدرصدد،   7با  Lamiaceae، درصد 8هر کدام با  Fabaceaeو  Brassicaceae ،درصد11با  Poaceae، درصد

 54ا ب هاکرپتوفیتهمی که داد نشان منطقه در رانکایر روش به زیستی شکل نظر از گیاهان بندینتایج طبقهباشد. می هاگونه ریو سا درصد
 6 بدا  هاتیپتوفیکر درصد و 8با ها تیژئوفدرصد،  9با  هاتیو کامف بودهدر منطقه  یستیاشکال ز نیدرصد فراوانتر 23 با هاتیدرصد، تروف

 هناحید  بده  هادرصد گونه 42که  دادپراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان  و تعداد گونه قرار دارند. تیاز نظر اهم یبعد هدرصد در مرتب
 هناحید  بده  هدا درصدد گونده   10 ،یا هناحی چند هادرصد گونه 10 ،یبریس -و اروپا یتوران -رانیا هیدرصد گونه ها به ناح 17، یتوران -رانیا
 تعلق دارند. ینواح ریها به  ساگونه هیو بق یاترانهیو مد یبریو اروپا س یتوران -رانیا
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 . مقدمه1
ای در جمدان  تندو  گونده  اطق پوششدی ممدا از لحدا     کشور ایران دارای تنو  اقلیمی باالیی است و در نتیجده یکدی از مند   

تدرین اکوسیسدتا   ترده، کده گسد  می باشدد  تعمراز آن میلیون هکتار  1/86میلیون هکتاری ایران حدود  164سطح از  .[1]است

خاک و  ،های تفرجگاهی، حفاظت آب، تولید گیاهان صنعتی و دارویی، استفادهدامداریمراتع از لحا  تولیدات دامی، [. 2] است

شدناختی مدرثر بدر پدراکنش     های متفاوت و عوامل بومهای متفاوتی هستند که متأثر از گونهمحیطی دارای ارزشخدمات زیست

پوشش گیاهی در مطالعات آکادمیک به صورت علمی پایه و در مطالعات کاربردی به منظور نیدل بده اطالعداتی بدرای     هاست. آن

-یعی مورد بررسی و مطالعه قدرار مدی  های طبدیریت منابع طبیعی و حفاظت از اکوسیستاحل مسائل اکولوژیکی در ارتباط با م

گیداهی خداد در    یهای یک منطقه برای دسترسی آسدان و سدریع بده گونده    ه طور کلی شناسایی و معرفی رستنی. ب[3]گیرد 

های در حال انقدرا  و کمدک بده    های مقاوم و گونهابلیت رویشی منطقه، شناسایی گونهمحل و زمان معین، تعیین پتانسیل و ق

توان از بررسی فلوریستیکی هر منطقه به عالوه می [.4]ای دارد منطقه اهمیت ویژهها و کمک به تعیین پوشش گیاهی حفظ آن

عناصدر گیداهی در چرخده زنددگی      [.5]کاری ها و احیای پوشش گیاهی اسدتفاده کدرد   جمله در مرتع مدیریت صحیح آن از در

هدای ملدی   امروزه مراتع سرمایه .[6بمره گیری سایر موجودات زنده بوده اند ]موجودات دیگر نقشی اساسی داشته، همواره مورد 

بقدای محدیز زیسدت را نیدز      عالوه بر ثروت آفریندی، ما شوند به طوری که حفاظت و استفاده صحیح از آنهر کشور محسوب می

بدر   های آن به عنوان بخشی از اکوسیستا تداثیر زیدادی  فلور یک منطقه و حفاظت ار رستنی کند. بنابراین شناساییتضمین می

ها از زوال منابع اکوسیستااز طریق افزایش تنو  در تواند سیدن به جامعه کلیماکس دارد و میجوامع گیاهی در جمت توالی و ر

در ایدران و  طی سالمای گذشته مطالعات مختلفی در زمینه فلور، شکل زیستی و پراکنش گیاهی در  .[7] طبیعی جلوگیری کند

، اسددی و  [10]، معصدومی [9]، قمرمدان [8]مبدین  در مناطق مختلف صورت گرفته است که می توان به مطالعاتاستان اردبیل 

اشاره  و غیره [16]و همکاران قربانی، [15]حمزه ،[14]و همکاران احمدآلی، [13]، رشینگر[12]جلیلی و جمزاد ، [11]همکاران

هدای انسدان و   فعالیدت پذیری آن در برابدر  سازی طبیعت و آسیبهای اخیر به دلیل سرعت تاثیر انسان در دگرگوندر دهه کرد.

توازن اکولوژیک جوامع گیاهی به هدا خدورده اسدت. بندابراین الزم اسدت در جمدت       عدم توانایی آنما در بازگشت به کلیماکس، 

متدر تدا قلده بده عندوان اثدر        3600سبالن از ارتفا   .صورت گیردها، بررسی فلوریستیکی روی پوشش گیاهی پویایی اکوسیستا

ه در مراتدع سدبالن بده خصدود     با توجه بده اینکد   گرددمناطق چمارگانه حفاظتی محسوب می طبیعی ملی به ثبت رسیده و از

اثر طبیعی ملی سبالن مطالعات بسیار کمی در خصود ترکیب و تنو  گیاهی انجام گرفته است، لذا بررسی ترکیدب و   محدوده

تنو  پوشش گیاهی در پروفیل ارتفاعی آلوارس تا سبالن در دامنه جنوب شرقی با تاکید بر اثر طبیعدی ملدی سدبالن بدا هددف      

ر طبیعدی ملدی سدبالن از    های اثد ای به منظور شناسایی گونهژنی و همچنین آگاهی از تنو  گونهذخایر  سعهحفظ، حراست و تو

و مراتدع  ایدن منطقده   ای برخوردار است، تا به استناد نتایج حاصله بتوان بمترین راهکارهای مدیریتی برای مددیریت  اهمیت ویژه

  .دادپایین دست آن ارائه 

 

 مواد و روش ها. 2
کیلدومتری از   25قله سبالن در استان اردبیل و در فاصدله   –پروفیل ارتفاعی آلوارس  منطقه مورد مطالعه و خصوصیات آن: 

متدر از سدطح    2300  ازهدا  سایت . حداقل و حداکثر ارتفا شمرستان سرعین و در مراتع جنوب شرقی سبالن قرار دارد حدودهم

بر اسداس میدانگین آمدار     متر اختالف ارتفا (. 2511) یابدمتر از سطح دریا ادامه می 4811  در ارتفا سبالن قله تادریا شرو  و 

متوسدز   و میلدی متدر   766تدا   299های هواشناسی منطقه، متوسز بارندگی در این منطقه ( ایستگاه1385تا  1360ساله ) 25

منحندی   1شکل  ر است.یدرجه سانتیگراد متغ 9/14تا  8/11و دمای حداکثر  9/7تا  9/3دمای متوسز  ،2تا  -9/1دمای حداقل 

ارتفدا  منداطق نمونده     دهدد. ناسی، ایستگاه اردبیدل را نشدان مدی   آمبروترمیک، فصل خشک و مرطوب نزدیکترین ایستگاه هواش

 قله سبالن( است. –متر از سطح دریا )پروفیل ارتفاعی آلوارس  4811تا  2300برداری شده شامل مراتع روستای آلوارس در 
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ساله( در منطقه جنوب  25منحنی آمبروترمیک براساس داده های هواشناسی نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک اردبیل )میانگین  -1شکل 

 [ 17شرقی سبالن ]

 

شدد.  طبقه ارتفداعی تعیدین    9 برای مطالعه  های معتدل و زمستان های سرد است. در مجمو  ، این منطقه دارای تابستان 

   دهد.گیری را نشان مینمونه سایتمای محدوده  2شکل 

 

 
  موقعیت منطقه مورد مطالعه و سایتمای نمونه برداری  -2شکل 

 

 روش تحقیق: .1-2
های جادهبا توجه به  و بازدیدهای میدانی هاپس از بررسیهای توپوگرافی و بر اساس نقشهبه منظور بررسی پوشش گیاهی، 

و بدا در نظدر    های آب و هوایی موجدود در منداطق کوهسدتانی   بندی بر اساس محدودیتزمانو  های صعود قلهمسیر و دسترسی
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تعدداد   .شدد  برای ارتفاعات باالتر انجام تا اوایل شمریور ماه در ارتفاعات پایین از اوایل خرداد ماه های گیاهی،گرفتن تکامل اندام

، متدری انتخداب شدد    50رتفاعی در منطقه مورد مطالعه مشخص شد و سپس در هر سدایت سده ترانسدکت بدا فاصدله      طبقه ا 9

های بعدی به صدورت سیسدتماتیک و   ای جاده انتخاب و ترانسکتدفی و با در نظر گرفتن اثر حاشیهترانسکت اول به صورت تصا

-عدد پدالت  30متر از ها در مجمو   10مربعی و به فاصله  مترپالت یک  10عمود بر شیب انتخاب شد. در هر ترانسکت تعداد 

ها بده هربداریوم دانشدگاه محقدق اردبیلدی      گیاهی جمع آوری شده از سطح پالت هاینمونه گذاری در هر سایت انجام پذیرفت 

تفاده از منابع گیداه  با اسها تیره، جنس و گونه آن سپسهای مرسوم تاکسونومی گیاهی شناسایی شده و بر اساس روشانتقال و 

[ و اختصدار  13] ، فلدور ایرانیکدا  [18] فلور ترکیده  [،8] های ایران[، رستنی9] فلور رنگی ایران [،11] فلور ایران ،شناسی موجود

ها، از طبقده بنددی   ازی شد. در تعیین شکل زیستی گونهسیکسان[ 19]های گیاهیالمللی نامنمایه بینبا  اسامی مولفان گونه ها

( و Ch(، کامفیدت ) Heکریپتوفیت )(، همیCr(، کریپتوفیت )Ge(، ژئوفیت )Thهای رویشی تروفیت)بر اساس فرم [20]رانکایر

    .بندی گردید[ طبقه11]و فلور ایران [18]ها، با فلور ترکیه همچنین پراکنش جغرافیایی گونه ،( استفاده شدPh)فانروفیت

 

  .  نتایج2-2

ه در پروفیدل ارتفداعی انتشدار    جنس در سطح سایتمای انتخاب شد 95تیره و  30گونه متعلق به  126نتایج نشان داد تعداد 

 11بدا   Poaceae درصدد،  20بدا    Asteraceae متعلدق بده  هدا  اهی منطقه به ترتیب فراوانی گونههای گی. بزرگترین تیرهدارد

بیشدترین   درصدد  6با  Boraginaceaeدرصد 7با  Lamiaceaeدرصد،  8هر کدام با  Fabaceaeو  Brassicaceae درصد،

 .(3)شکل  دها را به خود اختصاد دادند گونهتعدا

 

 
 های غالب گیاهی منطقه بر اساس فراوانی گونهنمودار خانواده -3شکل 

 درصدد،  54 بدا ( He) هاکرپتوفیتهمیهای به روش رانکایر نشان داد که فرم بندی گیاهان از نظر شکل زیستینتایج طبقه 

 8بدا  ( Ge) هدا ژئوفیدت  درصد، 9 با( Ch) هاکامفیت و هستند منطقه در زیستی اشکال فراوانترین درصد 23 با( Th) هاتروفیت

 (.4شکل) دارند قرار گونه تعداد و اهمیت نظر از بعدی مرتبه در درصد 6 با( Cr) هاکریپتوفیتو  درصد
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 های گیاهی منطقه مورد مطالعهدرصد طیف زیستی گونه -4شکل 

 

درصدد   17، (IT) یتدوران  -رانید ا هناحید  بده  هادرصد گونه 42 کهپراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان دهنده آن است 

 هدا درصد گونده  10، (PL) یا هناحی چند هادرصد گونه 10، (IT,ES) یرکانیه یبریس -و اروپا یتوران -رانیا هیها به ناحگونه

 (.5)شکل تعلق دارند ینواح ریساگونه ها به بقیه  و(  IT,ES,M) یا ترانهیو مد یبریو اروپا س یتوران -رانیا هناحی به

 

 
 های گیاهی منطقه بر اساس فراوانی گونهنمودار پراکنش جغرافیایی گونه -5شکل

 

 بحث: . 3-2

متر از سطح دریا در در مراتع آلوارس تدا قلده    4811تا  2300گونه گیاهی در پروفیل ارتفاعی  126منطقه مورد مطالعه در 

تنو  نسبتا زیادی برخوردار است، ولدی در ایدن    های گیاهی ازسعت زیاد منطقه مورد مطالعه گونهسبالن ثبت شد. با توجه به و

در نظدر  باشد، فقز مکان های نمونه برداری در طول پروفیدل  ارتفاعی مورد نظر می مطالعه که هدف آن بررسی فلور در پروفیل

He, 54%

Th
23%

Ch
9%

Ge
8%

Cr
6%

He Th Ch Ge Cr
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ترکیدب و تندو  گیداهی در سدطح منطقده       ها گردید. مطمئناًنهآوری گوهای محدود اقدام به جمعگرفته شده و در سطوح پالت

باشد. با توجه به هدف پژوهش که بررسی فلور، شدکل زیسدتی و کورولدوژی گیاهدان     گونه می 126مورد مطالعه بسیار بیشتر از 

 خانواده مشخص شد. 30جنس از  95باشد، در نتیجه در این پروفیل یتنما در یک پروفیل ارتفاعی م

ده توسدز احمدد آلدی و    های معرفی شها با گونهگونه( از گونه12درصد ) 44/9حدود عه اخیر براساس نتایج حاصله در مطال

ها با فلور معرفی شدده توسدز نبدی زاده    گونه گونه( از13درصد ) 4/10از دامنه های جنوب شرقی سبالن، حدود  [14]همکاران

هدا بدا فلدور معرفدی شدده توسدز غفداری و        گونده ه( از نگو 8درصد) 29/6های جنوب شرقی سبالن، حدود از دامنه [21]خیاط

ها بدا فلدور معرفدی شدده توسدز      گونه( از گونه9درصد ) 08/7حدود  های شمالی سبالن )قوتور سویی( واز دامنه [22]همکاران

   شابیل( مشابمت دارد. –های شمالی سبالن )الهرود از دامنه [23]نظری عنبران و همکاران

هدای  در دامنه [14]طالعات احمد آلی و همکارانرود که با مرصد، تیره غالب منطقه به شمار مید20 با Asteraceae تیره 

نبدی  سدبالن و   های شدمالی و شدرقی  نیز در بررسی دامنه [24]همچنین شریفی و همکاران جنوب شرقی سبالن مطابقت دارد.

اندد. اعضدای ایدن    معرفی کدرده غالب را به عنوان تیره  Asteraceaeدر دامنه های جنوب شرقی سبالن، تیره  [21]زاده خیاط

تخریدب  بداالی  در منداطقی کده دارای میدزان    این تیره تورانی داشته، معموال  -تیره گیاهی سازش خوبی با شرایز اقلیمی ایران

  نمایان سازد.نیز  اند سیمای یک منطقه تخریب شده راتوکنند که این امر میپوشش گیاهی باشد، ازدیاد پیدا می

هدا خواهدد بدود،    کریپتوفیدت باعد  رویدش همدی    کوهستانی بودن و آب و هوای سرد و معتدل [25]آرچی بلدبر اساس نظر

مطالعدات شدریفی و   طالعده گسدترش دارد کده بدا     ها در منطقده مدورد م  یت )چند ساله( بیشتر از سایر فرمکریپتوفگیاهان همی

تدابع شدرایز    های یدک منطقده اصدوالً   مجموعه گونه مطابقت دارد.و  های شمالی و شرقی سبالندر بررسی دامنه [24]همکاران

ای اقلیمی و محیطی آن منطقه است. با توجه به این که اقلیا منطقه، تحت تاثیر جریانمای هیرکانی، سیبری و انددکی مدیترانده  

بدر اسداس    .اسدت تدورانی   –منطقه  مورد مطالعه جزء ناحیه ایران  [27]تاختاجان و [26]جوانشیر مانندمنابعی  برناقرار دارد و ب

درصدد از   17باشدد. همچندین   میتورانی  -های شناسایی شده مربوط به ناحیه ایراندرصد گونه 42 از این پژوهش نتایج حاصل

ها در این منطقده نشدانگر شدرایز رویشدی     که حضور این گروه از گونه سیبری استتورانی و اروپا -ها مربوط به ناحیه ایرانگونه

 .نشان دهنده همپوشانی این دو ناحیه استتا حدودی مطلوب برای گسترش این گیاهان بوده و نسبتاً 

معرف طیف زیستی غالدب در یدک اقلدیا و نشدان دهندده چگدونگی سدازش         [25]آرچی بلدشکل زیستی گیاهان بنابر نظر 

در صربسدتان   Gorgeدر بررسی ترکیب فلورستیک گیاهان آوندی در طول رودخانده   [28]ولجیکگیاهان با اقلیا خاد است. 

ها بده دلیدل سدازگاری بیشدتر بدا شدرایز محیطدی منطقده تید           کریپتوفیتکه همی، بیان کردند 2000تا  1998طی سالمای 

ها از نظر تدراکا حضدور بده    مجمو  شرایز آب و هوایی تروفیتدهند. همچنین با توجه به بیولوژیک غالب منطقه را تشکیل می

طالعده از  پتانسیل باالی منطقه مدورد م  ها با توجه بهباشند که نشانگر تخریب رویشگاهوان دومین شکل زیستی در منطقه میعن

ها را شکل زیستی غالدب منطقده اسدتیل آسدتارا معرفدی      تروفیتنیز  .[29]خدادادی و همکاران  .باشدنظر عوامل اکولوژیکی می

هدای انسدان و   ، ولی حضور باالی آن در منطقه در نتیجه دخالتکرده اند. اگرچه این شکل زیستی در مناطق بیابانی بیشتر است

دهدد.  ا افدزایش مدی  هدا ر ارهای مستقیا انسدانی وفدور تروفیدت   ، فش[30]سولینسکاچرای متمرکز دام توجیه پذیر است. از نظر 

، )غفداری و  [23]. نظدری و همکداران   باشدد تدع سدبالن بیشدتر ناشدی از تخریدب مدی      توجیه حضور ایدن گدروه در مرا  بنابراین، 

کده بدا نتدایج ایدن پدژوهش       اندها گزارش دادهگروه دوم شکل زیستی را تروفیتنیز  ،[14]و احمدآلی و همکاران [22]همکاران

 باشد.مطابق می

 

 گیری. نتیجه3

در منطقده، درصدد    ادید ز یتواند بده چدرا   یمنطقه م نیدر ا Asteraceae رهیت یفراوان به طور کلی می توان نتیجه گرفت

و کوهسدتانی   یو انسان یعیمختلف طب یدر برابر تنشما رهیت نیا یمقاومت تاکسون ها نیو همچن یاهیپوشش گ بیتخر یباال
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در منطقده مدورد    هدا نده یگرام یفراواند  لیاز دالباشد می Poaceaeدومین تیره از لحا  فراوانی تیره  مربوط باشد. بودن منطقه

-یتوسز دام و عوامل مخرب حفدظ مد   بآسی از را هاآن که باشد خاک سطح در هاآن یشیقرارگرفتن جوانه رو توانیمطالعه م

 هدرز  یعلفمدا  نیمممتدر  نکهیبه ا وجهباشد و با تیم یاز نظر فراوان رهیت نیومسبه عنوان  Brassicaceae رهیت نیهمچن  .کند

 کید بدوده و   یانید و م نییدر ارتفاعدات پدا   ژهیمرتع به و بیتواند نشان دهنده تخریم نیبنابرا ،قرار دارد رهیت نیدر ا زیموجود ن

داشدته، معمدوال در    تدورانی  – رانید منطقده ا  یمد یاقل زیبا شرا یسازش خوب یاهیگ یهارهیت نیا یاعضا .باشد یتیریهشدار مد

منطقده   کید  یمایتواندد سد  یامدر مد   نید کنند کده ا یم دایپ شیباشد افزا یاهیپوشش گ بیتخر یباال زانیم یکه دارا یمناطق

  .سازد انیشده را نما بیتخر

 نیشدتر یب هدا تید تروف نکهیعلت ا اما .مرطوب و سرد ارتفاعات مربوط دانست ایتوان به اقل یرا م هاتیپتوفیکریهم یفراوان

اسدت کده در منطقده صدورت گرفتده      ی مختلفی هابیها را در منطقه دارند احتماال مربوط به تخرتیپتوفیکریدرصد بعد از هم

 .اشدبیمرتبز م زین کسالهی اهانیتوسعه گ یفرصت برا جادیدخالت انسان و ا لیها به دلتیتروف یفراوان گریاست و به عبارت د

هدا در شدرایز   و از طرفدی ژئوفیدت   خاک باشدد  شیتواند نشانگر فرسایم زیدر منطقه ن هاتیوجود درصد کا ژئوف نیهمچن

 .  [31]شوداز آنما در فصل سرد سال دیده نمیمانند و هیچ عضوی در زیر خاک باقی میدمایی سرد به صورت ریزوم، پیاز و غده 

مراتع در دامنده جندوب    قیتحق نیا جیباشد و با توجه به نتایمنطقه م یعیطب یماینشان دهنده س اهانیگ نکهیبا توجه به ا

وری و کش بوده و از لحا  با توجه به اینکه کوهستان سبالن جزء مناطق حفاظتی استانبوده، لذا  بیسبالن در حال تخر یشرق

از فلور منطقه به  یقیها شناخت دقدامنه ریدر سا گریبا انجام مطالعات د گرددیم شنمادیپ ،باشدنیز حائز اهمیت میبین المللی 

 .ردیانجام گ یو علم یمنطق ،یمنطقه اقدام فور اتعمر تیریتا نسبت به مد دیدست آ

 مراجع

 .. مرتعداری در ایران. انتشارات آستان قدس رضوی1383 .،مصداقی، م [1] 

  .داری در ایران، نشر پونههای مرتعسیاست .1387 . علیزاده و ف. ممدوی،  .،اسکندری، ن[ 2]

 . توصیف و تحلیل پوشش گیاهی. جماد دانشگاهی مشمد.1380 .،مصداقی، م [3]

. مطالعه فلور، فرم رویشی و کورولوژی بند گلستان، پژوهش و 1383قربانی،  .م و اسدی .، مثقفی خادم .ف .،کاظمیان، ا [4]

 . 62-48: (3)17سازندگی، 

ی منابع طبیعی، شکدهدان ی کارشناسی ارشد،نامهپایانبررسی جوامع گیاهی جنگل خیرودکنار، سری پاتا، . 1364اسدی، م.،  [5]

 .دانشگاه تمران

 .های گیاهی ایران. انتشارات دانشگاه تمرانتنو  زیستی گونه .1377عطار، ف.  .،، ایقمرمان [6]

 بوم شناسی مرتع. انتشارات دانشگاه تمران.. 1389م، زار  چاهوکی. [ آذرنیوند،ح.، 7]

 ، انتشارات دانشگاه تمران.4-1. رستنی های ایران، جلدهای 1375-1354مبین، د.،  [8]

 ، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع.20-1. فلور رنگی ایران. جلدهای 1386-1358[ قمرمان،ا.، 9]

 انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع.، 4-1. گون های ایران. جلدهای 1384-1365معصومی، .ا.،  [10]

. فلور ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل 1392-1367. خاتا ساز، م.، مظفریان،و. )ویراستاران( [ اسدی،م.، معصومی، .ا.،11]

 ها و مراتع.
[12] Jalili A., Jamzad Z. 1999. Red data book of Iran, apreliminary survey of endemic, rare and 
endangered plant species in Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran. 

[13] Rechinger K.H., (ED0, 1963-1998 Flora Iranica, vols. 1-180. Akademische Drucku. 

Verlagsanstalt, Graz, Austria. 

. بررسی فلور، شکل زیستی، کروتی  1394عظیمی مطعا، ف.، اصغری،  .، تیمورزاده،  .، بدرزاده، م. قربانی، ا.، احمدآلی،و.،  [14]

و تغییر تنو  و یکنواختی گونه ای تحت تاثیر فواصل مختلف چرایی از کانون های بحرانی در دامنه های جنوب شرقی سبالن، 

 .69-23:84مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 
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-876(:4)23ی بیستون، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، . بررسی جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده1396[ حمزه، ب؛ 15]

892. 

. بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و وضعیت 1397 ، س.، کاکه ممی، آ.غفاریا.، حسین زاده،  .،  قربانی،[ 16]

یانت از منابع ، سیزدهمین همایش ملی علوم و ممندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صحفاظتی گیاهان شمرستان کوثر

 طبیعی و محیز زیست، دانشگاه محقق اردبیلی.

. بررسی خصوصیات اکولوژیکی 1392 ور، ب.، میرزایی آغجه قشالقی، ف.ملک پ، ا.، شریفی نیارق، ج.، کاویان پور، ح.، [ قربانی17]

 .396-379: 20در مراتع جنوب شرقی سبالن، مجله جنگل و بیابان، .Festuca ovina Lگونه 
[18] Davis, P.H. 1965-1988. Flora of Turkey and the East Aegean. Vols. 1-8. Edinburgh University 

Press, Scotland. 
[19] IPNI. 2019. The International plant Names Index. Retrieved from http://www.ipni.org. on: spring 

of 2019. 

[20] Raunkiaer, c., 1934 The life forms of plants and statistical plant geography. Clarendon press, 

Oxford. 

-شرقی سبالن، پایانهای جنوب. اثر ارتفا  از سطح دریا بر تنو  و ترکیب پوشش گیاهی در دامنه1395 ؛زاده خیاط، ننبی [21]

 ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی.ی کارشناسی ارشد، دانشکدهنامه

گونه های معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی .1394. بمرامی، ب.،قویدل، ا.، تیمورزاده،   .،ا، قربانی.، ن، غفاری[ 22]

، دانشگاه محقق صیانت از منابع طبیعی و محیز زیستهمایش ملی  دومین، مرتعی دامنه های شمالی )قوتور سویی( سبالن

 اردبیلی.

. بررسی فلوریستیکی و 1394قربانی، ا.، عظیمی مطعا، ف.، تیمورزاده،  .، اصغری، .، هاشمی مجد، ک.،  نظری عنبران، ف.،[23]

 .18-1: 7،شابیل )شمال سبالن(، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان-تنو  گونه ای در گرادیان ارتفاعی الهرود

. بررسی فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش 1391ف. شریفی، ج.، جلیلی،  .، قاسمس، ش.، نقی نژاد،  .ر.، عظیمی مطعا،  [24]

 52-41: 10جغرافیایی گیاهان اراضی ماندابی، دامنه های شمالی و شرقی سبالن. مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 
[25] Archibold, O.W. (1995) Ecology of world vegetation. Chapman and Hall, Inc, London. 

و دانشکده کشاورزی  یشرق جانیآذربا یمشترک جماد سازندگ یقاتی. اکولوژی مراتع سبالن، طرح تحق 1368 .  ر،یجوانش[ 26]

 .152-63( واحد مرتع، زی)تبر یشرق جانیاستان آذربا ی. جماد سازندگزیدانشگاه تبر
[27] Takhtajan A. 1986. Floristic regions of the world. University of California Press, Berkley. 

[28] Veljic M., Marin D.D., Krirose Z., Jubic B.L. 2006. Vascular flora of the Urac 
River Gorge in Serbia. Biological Science Belgrade, 58(2): 125-133. 

 )آستارا( در لیاست یدر منطقه باتالق ستگاهمای. سما فلور و ز1388 . .ر نژاد، یو نق ،ش. دی،ی، سع.خدادادی، س [29]

 .63-44 :10 ما،ی. رستنرانیشمال غرب ا هیحاش
[30] Solinska G.B., Namura O.A., Symonides E. 1997. Long-term dynamics of a relict forest in an urban 

area, Floristica et Geobotatica, 42(2): 423-479. 

. . مطالعه فلورستیک جنگل پسته چمچمه، شمال شرق ایران1389قمرمانی نژاد، ف.، صاحبی، س.، جوهرچی، م.ر.،صابری، ا.، [ 31]

 .92-61: 5تاکسونومی و بیوسیستماتیک 
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 پیوست
 فمرست گیاهان منطقه مورد مطالعه -1پیوست 

، یتوران -رانیا: IT ؛ پراکنش جغرافیایی=ژئوفیت :Ge، کریپتوفیت:Cr، کامفیت: Ch، تروفیت: Th ،کرپتوفیتهمی: He =شکل زیستی)

IT,ES: یرکانیه یبریس -و اروپا یتوران -رانیا ،Pl :یا هناحی چند،IT,ES,M : یا ترانهیو مد یبریو اروپا س یتوران -رانیا، IT,Mایران :-

 (: اروپا سیبریES، بومی: Endemسیبری و مدیترانه ای، -: اروپاES,M، : جمان وطنیCosmتورانی و مدیترانه ای، 

 خانواده و نام علمی
شکل 

 زیستی

پراکنش 

 جغرافیایی

Alliaceae     

Allium colchicifolium Boiss. Ge IT 

Allium struzlianum Ogan. Ge IT 

Apiaceae     

Astrodaucus orientalis (L.) Drude  He Cosm 

Chaerophyllum bulbosum L. Ch IT,ES 

Eryngium campestre L.  He ES,M 

Heracleum persicum Fisch. He IT 

Pimpinella sp. He IT 

Asparagaceae     

Muscari caucasicum (Griseb.) Baker Ge IT,ES,M 

Ornithogalum montanum Cirillo. Ge ES,M 

Ornithogalum sigmoideum Freyn & Sint. Ge ES,M 

Puschkinia scilloides Sieber, nom. illeg. Cr IT 

Asteraceae     

Achillea vermicularis Trin.  He IT 

Achillea millefolium L. He IT,ES 

Anthemis sp.  Th IT 

Artemisia austriaca Jacq. He IT,ES 

Bellis perennis L. He IT,ES 

Chondrilla juncea L. He IT 

Cirsium lappaceum (M. Bieb.) Fisch.  He IT 

Centaurea aucheri (DC.) Wagenitz He IT 

Cirsium obvallatum M.Bieb. He IT 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. He IT,ES 

Cousinia gigantolepis Rech.f.  He Endem 

Crepis sancta (L.) Bornm. Th IT,ES,M 

Helichrysum psychrophilum Boiss. Ch IT,M 
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Lactuca orientalis  Boiss.  Th IT 

Lapsana intermedia M.Bieb. He IT 

Leontodon hispidus L.  He IT,ES,M 

Onopordum acanthium L.  Ch IT,ES 

Senecio vulgaris L. Th IT,ES,M 

Tanacetum sp. He --- 

Tanacetum chiliophyllum (DC.) Sch. Bip.  Ch IT 

Taraxacum sp. He --- 

Tragopogon sp.(1) He --- 

Tragapogon sp.(2)  He --- 

Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. He IT,ES,M 

Tripleurospermum caucasicum (Willd.) Hayek Ge IT 

Boraginaceae     

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. He ES 

Erysimum crassipes Fisch & C. A. Mey. He IT 

Lithospermum tenuiflorum L. f. Th IT 

Myosotis alpestris F. W. Schmidt He IT 

Myosotis arvensis (L.) Hill Th IT 

Nonea persica Boiss. He IT 

Paracaryum leptophyllum Boiss. He IT 

Rochelia disperma (L. f.) K. Koch Th IT 

Brassicaceae     

Alyssum desertorum Stapf. Th IT,ES 

Alyssum strigosum Banks & Sol. Th IT 

Arabis alpina L. Th IT 

Arabis caucasica Willd.  Ch IT 

Barbarea plantaginea DC. He ES,M 

Conringia orientalis (L.) Dumort. Th IT,ES,M 

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl  Th IT,ES,M 

Thlaspi arvense L. Th Cosm 

Erysimum caespitosum DC. He IT 

Erysimum odoratum Ehrh. Th IT,ES,M 

Campanulaceae     

Campanula savalanica Fed. He IT 

Campanula stevenii M. Bieb.  He IT 

Caryophylaceae     
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Arenaria dianthoides Sm. He IT 

Cerastium glomeratum Thuill. Th IT,M 

Holosteum umbellatum L. Th IT,ES,M 

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.  Ch IT 

Silene aucheriana Boiss. Ch IT 

Silene latifolia Poir. He IT 

Chenopodiaceae     

Chenopodium murale L.  Th PL 

Crassulaceae     

Sedum sp. Th IT 

Cyperaceae     

Carex stenophylla Wahlenb. Ge IT,ES 

Euphorbiaceae     

Euphorbia decipiens Boiss. & Buhse He IT 

Euphorbia virgata Desf., nom. illeg. He IT 

Fabaceae     

Astragalus sp.(1) He --- 

Astragalus sp.(2) He --- 

Astragalus aureus Willd.  He IT,M 

Astragalus azizii A.A.R. Maassoumi He IT 

Astragalus pinetorum Boiss. He IT 

Medicago lupulina L. He PL 

Onobrychis cornuta (L.) Desv. Ch PL 

Trifolium alpestre L. Cr PL 

Trifolium montanum L. Cr IT,ES,M 

Vicia angustifolia L. He IT,ES 

Geraniaceae     

Geranium tuberosum L. Cr IT,ES,M 

Iridaceae     

Iris acutiloba C. A. Mey.  Ge IT 

Juncaceae     

Juncus triglumis L.  Cr Cosm 

Lamiaceae     

Acinos graveolens (M. Bieb.) Link Th IT,M 

Lamium album L. Th IT,M 

Lamium amplexicaule L. Th IT,M 
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Marrubium astracanicum Jacq.  He IT,ES 

Nepeta sp.  He ---  

Salvia sp. He --- 

Stachys lavandulifolia Vahl. He IT 

Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. He IT 

Ziziphora clinopodioides Lam. Ch IT 

Papaveraceae     

Papaver argemone L. Th IT 

Papaver orientale L.  Th IT 

Plantaginaceae     

Plantago sp.    He IT,ES 

Plantago atrata Hoppe. He IT,ES 

Veronica multifida L. He IT,ES 

Plumbaginaceae     

Acantholimon sp. Ch IT 

Poaceae     

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. He PL 

Alopecurus arundinaceus Poir. Ge PL 

Alopecurus textilis Boiss. He IT,ES 

Bromopsis tomentella (Boiss.) Holub He Cosm 

Bromus tectorum L. Th PL 

Colpodium parviflorum Boiss. & Buhse He IT 

Festuca ovina L.  He PL 

Festuca rubra L. He PL 

Festuca valesiaca Gaudin He PL 

Hordeum violaceum Boiss. & Hohen. He IT,ES 

Koeleria eriostachya Pančić He IT,ES 

Poa bulbosa L. Cr PL 

Poa nemoralis L. He IT,ES 

Poa trivialis L. Cr PL 

Polygonaceae     

Oxyria digyna (L.) Hill He IT,ES 

Polygonum serpyllacea Jaub. & Spach He IT,ES,m 

Primulaceae     

Androsace maxima L. Th IT,ES,M 

Ranunculaceae     

Adonis aestivalis L. Th IT 
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Ceratocephala testiculata Besser, nom. illeg. Th IT,ES 

Ficaria fascicularis K. Koch Ge IT 

Ranunculus kotschyi Boiss. He IT 

Scrophularia sp.  He --- 

Rosaceae     

Potentilla erecta (L.) Räusch.  He PL 

Potentilla bifurca L.  He IT 

Potentilla reptans L.  He IT,ES 

Rubiaceae     

Asperula glomerata (M. Bieb.) Griseb. Ch IT 

Galium humifusum M. Bieb. Ch Cosm 

Scrophulariaceae     

Verbascum gossypinum M. Bieb. He IT 

Solanaceae     

Hyoscyamus niger L. He IT 

Valerianaceae     

Valerianella cymbocarpa C. A. Mey. Th IT 

Violaceae     

Viola arvensis Murray. Th IT, ES 
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Abstract  

This study was carried out with aim of investigating the flora, biological form 

chorology of plant in the altitude gradient Alvars of Sabalan During field 

operations, plant samples were collected and then plant species were identified. At 

total 126 plant species were identified from 30 families and 95 genera. The largest 

plant family in the region were the following Asteraceae with 20%, Poaceae with 

11%, Brassicaceae and Fabaceae each with 8%, Lamiaceae with 7%, Boraginaceae 

with 6% and other species respectively. The results of classification of plant with 

according of biological form in the region with Raunkiaer method show that 

hemicryptophytes with 54%, trophytes with 23% were the most abundant in region 

and chamaephytes with 9%, geophytes with 8% and cryptophytes with 6% were 

next level from the point of view importance and species number. The see 

graphical distribution of plants in the region showed that 42% of species belonged 

to the Iran-Turanian region, 17% of the species to the Iran-Turanian and Europe-

Siberian regions, 10% to the multi-region species, 10% to the Iran-Turanian region 

and Europe Siberian and Mediterranean, and the rest of the species belong to other 

areas.  
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