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  چکیده

 ژنتیکی آن منطقه است. منطقۀ يهازیرا فهرست گیاهان، نشان دهندة توانایی ؛دارد زیادي بررسی فلور هر منطقه اهمیت

با ارتفاع  سیشهرستان کوه بلق نیقسمت ا نیتر است. مرتفع  غرب زنجان قرار گرفته يلومتریک 113در فاصله ماهنشان 

سایی شدند؛ سپس شکل و بر اساس منابع موجود شنا يآورگیاهی جمع يهاگونه حاضر، پژوهش در .باشد یمتر م 3300

نشان داد در این منطقه  ماهنشانمنطقه مشخص شدند. بررسی فلوریستیک منطقۀ  )بوم زاد( اندمیک يهازیستی و گونه

گونه  40جنس و  28با تعداد  Asteraceae  . تیرةباشدمیزاد گونه بوم 6 د که از این تعداد،ی وجود دارگیاه تیره 36

، )درصد 38/35( همی کریپتوفیت  يهاگونه به ترتیب Raunkiaerبیشترین تنوع را دارد. بر اساس شکل زیستی 

 49/6( فانروفیت يهاو گونه )درصد 03/11( کامفیت ،)درصد 33/12( )ژئوفیت(، کریپتوفیت )درصد 74/34( تروفیت

همی کریپتوفیت نشان دهندة اقلیم سرد و کوهستانی منطقه  يهاگونهرویند. درصد زیاد می ماهنشاندر منطقۀ  )درصد

پراکندگی جغرافیایی  يمنابع موجود استخراج شدند. بیشترین الگوها براساس هاپراکندگی جغرافیایی گونه ياست. الگوها

  تورانی است. - ایرانی يهاگونه مربوط به )درصد 59( گیاهان

  

  پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی، ماهنشان، اندمیک، فلور کلمات کلیدي:
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  مقدمه

شان با ها موجوداتی پابرجا بوده و در تمام دوران زندگیگیاهان بهترین شاخص براي شناختن اقلیم مناطق هستند؛ چرا که آن

کنند. یکی از هستند؛ وضع آب و هوا، جنس زمین و میزان بارندگی را منعکس میهاي مختلف محیطی مواجه عامل

هاي کمی و کیفی ترکیب پوشش باشد که با ارائه دادن ویژگیهاي فلورستیک میفرآیندهاي مهم سیستماتیک گیاهی، بررسی

بررسی  .)2017، نداف و همکاران 2009(یوسفی  کنندهاي سیماي فلور آن منطقه آشکار میگیاهی، زوایایی را از ناشناخته

حل مناسبی براي تعیین شناختی منطقه و راهها ، تحقیقات بومپراکنش جغرافیایی و پوشش گیاهی یه منطقه، اساس بررسی

 هاییدر چند دهه اخیر پژوهش ).1388هاي مختلف نیز هست (رضوي و حسن عباسی ظرفیت اکولوژیک یک منطقه از جنبه

)، 1384اکبري نیا و همکاران ( هايتوان به پژوهشدر مورد مطالعات فلورستیک مناطق مختلف صورت گرفته است که می

هاي )، بررسی2011)، کشتکار و همکاران (1383)، اجتهادي و همکاران (1388)، رضوي و حسن عباسی (1383رضوي (

) در فلور 2009) در منطقه سیاب، اسدي (2010پور و همکاران () در منطقه قورخود، نقی2016جامع معماریان و همکاران (

نژاد و همکاران ، نقیحفاتت شدة ساریگل در استان خراسان شمالی ر منطقۀوبخشی از فل) 2011فیروزه، مرتضوي و ندف (

لوریستیک نمودن ترکیب ف تاکنون مطالعه دقیق و متمرکزي براي مشخص ) اشاره کرد.1389) و حمزه و همکاران (1383(

هدف از مطالعه حاضر،  اهمیت است. هاي طبیعی آن حائزشناخت و بررسی رویشانجام نگرفته است و  ماهنشان منطقه

  ها است.هاي گیاهی منطقه، بررسی اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی آنشناخت دقیق گونه

  

  مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

شهر در فاصله  نیا شهرستان است. نینشان مرکز ااستان زنجان است. شهر ماه يها از شهرستان یکینشان، هشهرستان ما

 .باشد یمتر م 3300با ارتفاع  سیشهرستان کوه بلق نیقسمت ا نیتر است. مرتفع  غرب زنجان قرار گرفته يلومتریک 113

 5روستا و  153 يشهرستان دارا نیا .است  بوده نفر 40�312، برابر با 1390سال  يشهرستان بر طبق سرشمار نیا تیجمع

است.  نشاندهستان ماهو  لویدهستان قزل گچ ،ادیدهستان اور شامل نشانشهرستان ماه يبخش مرکز .باشد یدهستان م

  باشد.ي میدند شهرو  دهستان قلعه جوق، دهستان انگوران، بخش انگورانشامل  نشانماه شهر

  

  موقعیت منطقه ماهنشان -1شکل 

  روش کار
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شدند که در طول مسیر هاي موجود بایستی طوري انتخاب می برداري شد. ایستگاههاي نمونه اقدام به تعیین ایستگاهابتدا 

تمامی مسیر از چراي  باًیتقربود. رودخانه داراي بیشترین تعداد گونه گیاهی (تنوع) و کمترین مداخله انسانی و چراي دام می

ایستگاه در ماهنشان انتخاب شدند. در هر ایستگاه اقدام به  5بود. بنابراین  ریناپذ اجتناببردند که دام رنج می ازحد شیب

ها، برداري گردید. سپس اقدام به درج نام گونهترانسکت نمونه عنوان بهمتري عمود بر رودخانه  10انتخاب یک عرض حداقل 

به روش تخمینی چشمی و همچنین مراحل فنولوژي محل رویش (کف یا حواشی رودخانه)، ارتفاع متوسط، درصد تاج پوشش 

آوري و شد. با جمعمتر مربعی استفاده می 1هاي ها از پالتتر فراوانی گونهمتري جهت برآورد دقیق 10شد. در داخل عرض 

یشگاه منتقل هایی که قابل شناسایی در عرصه نبودند به آزماپرس و کدگذاري، گونهها در بین روزنامه و تختهقرارگیري گونه

هایی که متاثر از آب رودخانه ها شد. تمامی گونهشدند. در آزمایشگاه با استفاده از فلور مختلف و کلید اقدام به شناسایی گونه

متر، اقدام به  10برداري و شناسایی گردیدند. همچنین عالوه بر ترانسکت با عرض گرفتند لیستبوده و در بستر آن قرار می

هاي گیاهی مشاهده شده شناسایی شدند. هاي مطالعه، گونهد یک کیلومتر در طول رودخانه و عمدتا مکانپیمایش در حدو

- برداري و ثبت گیاهان در چندین مرحله در طول سال بصورت ماهانه انجام میجهت بررسی مراحل فنولوژي گیاهان نمونه

  هار، یک ماه در پاییز و یک ماه در زمستان).پذیرد (حداقل سه ماه متوالی در تابستان و سه ماه متوالی در ب

  

  تعیین اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی

 بر وي. استفاده شد Braun-Blanquet, 1972)( رانکایر به روش موسوم از منطقه گیاهان زیستی اشکال تعیین منظور به

 یک) شودمی شروع محل از همین مساعد، فصل در گیاهان رشد معموالً که( هر آرایه در رشد هايجوانه ظهور محل اساس

 مرتبط است کامالً هوایی و آب عوامل با هاآرایه که مورفولوژي است فرض این بر رانکایر بنديطبقه. داد را ارائه بیولوژیک طیف

  (Rechinger, 1963-2001)ایرانیکا فلورا از استفاده با هاآرایه عناصر رویشی تعیین پژوهش، این در). 1380مصداقی،(

  .شد انجام

  نتایج

  معرفی فلور منطقه

هاي شناسایی شده در منطقه ماهنشان همراه با ها و گونهاند که فهرست تیرهگونه گیاهی شناسایی شده 36در بررسی منطقه 

  اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی در جدول زیر عنوان شده است.

  

= He= ژئوفیت، Ge= کامفیت، Ch: (Life from)منطقه ماهنشان.  همراه پراکنش جغرافیایی و شکل زیستیهاي گیاهی منطقه به لیست تیره - 1جدول 

 –= اروپا ESاي، = مدیترانهMتورانی،  –= ایرانی Chorotype :(ITهاي جغرافیایی (= پارازیت. پراکنشPa= تروفیت و Th= فائروفیت، Phهمی کریپتوفیت، 

  = انحصاري.Enسندي،  –= صحرا SS= جهانی، Cosmسیبري، 

  ردیف  تیره   پراکنش جغرافیایی  شکل زیستی

Ge  IT Asteraceae  1 
Ge IT, ES Legominosae 2 
Ge IT, ES Fabaceae 3 
He IT, ES Cyperaceae  4 
Th Cosm Poaceae  5 
Ge IT.M Lamiaceae  6 
Ge IT,ES Tamaricaceae  7 
Ge IT Chenopodiaceae 8 
Ge IT Convolvulaceae  9 
Th IT,ES,M Salicaceae  10 
Ge IT,M Convolvulaceae  11 
Ge IT,ES Lamiaceae  12 
Ge IT.M Solanaceae  13 
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Ph ES Poaceae  14 
Ph ES Cucurbitaceae  15 
Ge IT,ES Lamiaceae  16 
He IT,ES,M Poaceae  17 
Th IT,ES Plantaginaceae  18 
Th IT,ES,M Amaranthaceae  19 
He IT Boraginaceae  20 
Ge Cosm Amaranthaceae  21 
He IT,ES,M Polygonaceae  22 
He IT Salicaceae  23 
Th IT Lamiaceae  24 
He IT Cyperaceae  25 
Ge IT,M Euphorbiaceae 26 
Th IT,M Gramineae 27 
Th IT Gramineae  28 
Th IT Leguminosae 29 
Ph IT,ES,M Malvaceae 30 
He IT Resedaceae 31 
He IT Rhamnaceae  32 
He IT Rosaceae 33 
Th IT Compositae 34 
He IT Compositae 35 
He IT Compositae 36 

  

  بحث

تیره گیاهی را نشان  36منطقه ماهنشان براي نخستین بار انجام شده است که وجود   در پژوهش حاضر، بررسی فلورستیک

 Fabaceaeگونه و  25هر یک با  Brassicaceaeو  Lamiaceaeگونه،  Poaceae 36گونه،  40با  Asteraceaeهاي تیره دهد.می

در شرایط  Asteraceaeهاي خانواده سیع گونهاي، شکل زیستی و سازگاري وها هستند. تنوع گونهترین تیرهگونه بزرگ 21با 

تورانی حضور داشته  –هاي ایران به ویژه در منطقه ایرانی هاي این خانواده در بیشتر رویشگاهخشک باعث شده است که گونه

ممکن است به علت  Asteraceaeها باشد. همچنین فراوانی گیاهان خانواده باشند و درصد زیادي از فلور منطقه متعلق به آن

تخریب در برخی نحواهی منطقه باشد. حضور فراوان گیاهان این تیره باید زنگ خطري براي تخریب پوشش گیاهی منطقه در 

هاي مدیریتی براي حفاظت از منابع طبیعی، طراحی و به کار گرفته نظر گرفته شود و ضمن ارزیابی علل و عوامل آن، برنامه

  شوند.

  

  گیرينتیجه

نشان  نتایج ند. اینردا ياشده، پراکندگی دو یا چند ناحیه شناساییي هادرصد از گونه 36، ایج به دست آمدهساس نتبر ا

 1جهان وطنی و  يهاگونه ها نیزدرصد از گونه 3در این منطقه هستند.  گیاهی دهندة هم پوشانی چند ناحیۀ جغرافیایی

- زاد گزارش کردهگونه بوم 356کپه داغ  –) از منطقه خراسان 2016معماریان و همکاران ( درصد شبه جهان وطنی هستند.

گیرند. از زاد این منطقه را در بر میهاي بومدرصد از کل گونه 65/3زاد حدود گونه بوم 13چمن بید با  –اند. منطقه جوزك 

اي براي انجام شده است، نتایج پژوهش حاضر مقدمه آنجا که بررسی فلورستیک حاضر براي نخستین بار در منطقه ماهنشان

  هاي بوم شناختی بعدي و مدیریت این منطقه هستند.بررسی

  

  منابع
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) مطالعه و ترسیم پروفیل پوشش جنگلی در طول دره رودخانه شیرین  1383اجتهادي، ح.، زارع، ح. و امینی اشکوري، ط. ( 

  .ست شناسی ایرانرود، دودانگه ساري، استان مازندران، مجله زی

). بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژي رویشگاه هاي  1390اسدي، ح.، حسینی.، س. م.، اسماعیل زاده، ا. و احمدي، ع. ( 

  .شمشاد در جنگل حفاظت شده خیبوس مازندران، مجله زیست شناسی گیاهی

 فلور، ساختار رویشی و کورولوژي عناصر گیاهی) بررسی  1383اکبري نیا، م.، زارع، ح.، حسینی، س. م. و اجتهادي، ح. ( 

  .ه پژوهش و سازندگی (منابع طبیعی)اجتماعات توس در سنگده ساري، مجل

. ) تجزیه و تحلیل فلوریستیکی و توصیف مقدماتی پوشش گیاهی 1389حمزه، ب.، صفوي، س. ر.، عصري، ي. و جلیلی، ع . ( 

  ها، مجله رستنیشمال غرب ایرانکره ارسباران، گاه زیستذخیره

 سورکش ياسرو خمره شگاهیرو اهانیگ يو کورولوژ کیفلورست یبررس)، 1388( یعباسحسن ،ینوروزعلو  ي, رضویلدعیس

  .، سال شانزدهمچوب و جنگل يعلوم و فناور يهاپژوهش، گلستان) - (فاضل آباد 

) بررسی فلوریستیک جنگل هاي حفاظت  1389. ( نقی نژاد.، ع.، ر. حسینی.، سمیه . رجامند، ع .، م. و سعیدي مهرورز، ش 

  .مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک متري). 2300تا  300شده مازي بن و سی بن رامسر در طول شیب ارتفاعی ( 

منطقۀ  یاهیگ يهاگونه ییایجغراف یو پراکندگ یستیزفلور، شکل ی, فرزام. معرفی, منصور مصداقينداف, محبت, اجتهاد

  . 2017. رانیا یاهیگ یشناس ستی. زرانیا ،یاستان خراسان شمال د،یجوزك چمن ب

  ) فلور ایران. آلودگی دانشگاه پیام نور، تهران.2009یوسفی (

  


