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 در مطالعه فلور، شکل زیستی و کورولوژي توزیع تصادفی قطعات نمونه کاربرد

   )پهلو هشتاد(مطالعه موردي: جنگل 
 

  3کرمی زهرا ویس و 2، سمیه کاظمی1ور بابک پیله*

و منابع طبیعی ارشد جنگلداري دانشکده کشاورزي  کارشناس2 ،ندانشگاه لرستاو منابع طبیعی  دانشکده کشاورزي دانشیار1
  دانشگاه لرستانو منابع طبیعی دانشجوي مقطع دکتري جنگلشناسی و اکولوژي جنگل دانشکده کشاورزي 3، دانشگاه لرستان

 18/02/94 :؛ تاریخ پذیرش01/05/92: دریافت تاریخ

  هچکید
ترین منطقه جنگلی ایران به لحاظ تنوع گیاهی داراي عنوان وسیع هاي زاگرس به جنگل سابقه و هدف:

شناخت پوشش گیاهی زیربناي مطالعات اکولوژیکی، مدیریت و حفاظت  باشد. اي میژه اهمیت وی
گناهاي شود. با توجه به اهداف مطالعه، نوع پوشش گیاهی، تن هاي گیاهی یک منطقه محسوب می گونه

هاي  فنولوژیک و تاکسونومیک و امکانات مادي و اجرایی مطالعات تنوع پوشش گیاهی به روش
هاي متداول، روش پیمایش زمینی است. هدف از  گیرد، در این میان یکی از روشگوناگونی انجام می

 تصادفی در اي اصالح شده ویتاکر با توزیع کامالً این پژوهش بررسی توانایی قطعات نمونه چند اندازه
  هاي مختلف رویشی در شناسایی پوشش گیاهی جنگل است.     تیپ

هکتار انتخاب شد.  8072در این راستا منطقه هشتاد پهلو در استان لرستان به مساحت  ها: مواد و روش
بلوط خالص، بلوط  جهت بررسی و شناسایی پوشش گیاهی، ابتدا با جنگل گردشی چهار تیپ گیاهی

مورد شناسایی  اي از دافنه، گون و راناس، و تیپ علفزارهاي مناطق مرتفعم، تیپ آمیختههمراه کیک به
اي ویتاکر به  اندازه نمونه چند قطعه 21هاي گیاهی تعداد  منظور شناسایی گونه قرار گرفت سپس به

ي ها گونهصورت کامالً تصادفی در هر تیپ مستقر گردید. در هر قطعه نمونه   مترمربع به 250مساحت 
چنین بررسی شکل زیستی گیاهان و  هم گیاهی با استفاده از منابع معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند
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بندي نواحی رویشی زهري انجام شد. طبقات ترتیب بر اساس روش رانکایر و تقسیم ها بهکوروتیپ آن
 Red data book of Iran و IUCNبندي  حفاظتی عناصر گیاهی موجود در منطقه نیز بر اساس طبقه

  مورد بررسی قرار گرفت. 
جنس و  165گونه گیاهی متعلق به  211نتایج مطالعه نشان داد که در منطقه موردمطالعه تعداد  ها: یافته

 28با تعداد   Compositaeتعداد گونه خانواده ازلحاظخانواده  ترین بزرگخانواده وجود دارد.  45
ترین پراکنش  تشار جغرافیایی فلور منطقه نشان داد که بیشبررسی ان باشد. ) میدرصد 27/13( گونه،

و  تورانی -) و ناحیه ایرانودرصد 91/37گونه ( 80تورانی با  -جغرافیایی متعلق به ناحیه ایرانو
ها با  ترتیب تروفیت  باشد. در بین گیاهان موجود در منطقه به ) میدرصد 6/26گونه ( 55اي با  یترانهمد
)، درصد 2/13گونه ( 25ها با  )، کامفیتدرصد 43/21گونه ( 43ها با  )، ژئوفیتددرص 9/43گونه ( 88

ین تر مهم) درصد 1/8گونه ( 15ها با  ) و فانروفیتدرصد 57/9گونه ( 18ها با  همی کریپتوفیت
  دهند. یمي زیستی منطقه را تشکیل ها شکل
روش پیمایش زمینی در منطقه هشتاد  ي که بها مطالعهمقایسه نتایج این مطالعه با نتایج  گیري: نتیجه

هاي مختلف گیاهی  یپتنشان داد که روش توزیع تصادفی قطعات نمونه در  پهلو انجام گرفته بود
ي و شناسایی غالب آور جمعجویی در زمان و هزینه از توان باالیی براي  ضمن مدیریت و صرفه

  ي منطقه برخوردار است. ها گونه
  

  اي ویتاکر، مطالعه فلوریستیک زاگرس، قطعات نمونه چند اندازه هاي جنگل هاي کلیدي: واژه
  

 مقدمه
از نیمکره شمالی قرار دارد که معموالً فقیر از جنگل است با این وجود  اي منطقه درکشور ایران   

پوشش گیاهی  نظر ازالبرز و زاگرس  هاي کوه رشتهوجود نظر به تنوع اقلیمی کشور، وسعت زیاد آن و 
گیاهی که بخش  هاي گونه). 18 و 17( رود میکشورهاي جنوب غربی آسیا به شمار  رینت متنوعاز 

محیطی در  هاي ویژگیو شناختی بومبر اساس سرشت  دهند میهاي طبیعی را تشکیل نظامبوممهمی از 
  .)23( یابند میانتشار  بوم نظامهر 
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 خود از محیط با انطباق و سازش اساس گونه بر آن که است ویژگی گیاهی گونه هر زیستی شکل  
 .)24( دهد می تشکیل را ها آن اساس ساختار مختلف جوامع در زیستی شکل و تفاوت دهد می بروز
رانکایر داراي بیشترین  بندي رده ها آنزیستی وجود دارد اما در میان  هاي شکلمختلفی از  هاي بندي رده

ی پس از سپري کردن فصل نامساعد براي رویش هاي جوانهموقعیت  بر این روش مبتنی .کاربرد است
 ها، که عبارتند از: فانروفیت شوند می بندي تقسیم. گیاهان بر این اساس به پنج گروه اصلی باشد میرشد 

  ).5( ها ها و ژئوفیت ها، تروفیت توفیتهمی کریپ ها، کامفیت
یرات شرایط محیطی را دارد و میزان معینی از تغی فردي  منحصربههر گونه گیاهی گستره اکولوژیک   

 گسترة به با توجه ممکن است محدود و یا وسیع باشد. هرگونهعرصه پراکنش . کند میتحمل 
مختلف،  دانشمندان پراکنش، هاي عرصه این بهتر بررسی منظور به گونه، هر فرد  منحصربه اکولوژیک

نواحی  بندي تقسیم روش ترین متداولکه از  کردند تقسیم مختلفی رویشی مناطق به را زمین کره
 ). 43( نام برد توان میجغرافیایی گیاهی روش زهري را 

 يها گونهو بسیاري از  یجادشدهاطبیعی  يها نظامبوم اخیر در  يها قرنبا توجه به تغییراتی که در   
گیاهی هر  يها گونهلزوم بررسی و ارزیابی  اند قرارگرفتهگیاهی از طبیعت محو و یا در معرض تهدید 

شناخت تنوع  ازنظر، ها آن جغرافیایی انتشار و زیستی شکل فهرست فلوریستیک، تعیین ازجملهه منطق
در این خصوص استفاده از روش مناسب حائز . باشد میزیستی و مدیریت منابع طبیعی حائز اهمیت 

ی، پوشش گیاه باشد. مطالعات مربوط به تنوع پوشش گیاهی با توجه به اهداف مطالعه، نوع اهمیت می
 ترین معمول). 37( گیرد میقرار  تأثیرتنگناهاي فنولوژیک و تاکسونومیک، و بودجه و امکانات تحت 

گیاهی روش پیمایشی است. در این  هاي گونهنحوه بررسی پوشش گیاهی جهت تهیه یک فهرست از 
اقدام  اه آن شناساییگیاهی و  هاي نمونه گردآوريروش یک تیم از کارشناسان ضمن پیمایش منطقه و 

 کرمی ویس و ابراري ،)2001( کرمی ویس، نمایند میگیاهی آن منطقه  هاي گونهبه تهیه فهرستی از 
از این روش در مطالعات خود  )2007( همکاران و یاراحمدي و )2008( همکاران و ابراري ،)2005(

به ایجاد تنوعی در سیماهاي سرزمین وسیع تغییرات در شرایط اکولوژیکی منجر  .اند نمودهاستفاده 
اندازه و  .)43 و 42 و 3و  1( اند شده توزیع اي لکه صورت بهکه  شود میوسیع از انواع پوشش گیاهی 

گیاهی  هاي گونه دربردارنده توانند می ها لکهو هر یک از این  باشد میبسیار متفاوت  ها لکهشکل این 
انات و دشواري جستجو و پیمایش دلیل محدودیت بودجه و امک به معموالًمخصوص به خود باشند. 

 هاي راهتمامی وسعت یک سیماي سرزمین وسیع، تیم تحقیقاتی اقدام به جستجو در مجاورت 
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گیاهی  اي گونهغناي  لحاظارزشمند به  هاي لکهو بسیاري از  نمایند می الوصول سهلدسترسی و مناطق 
  .مانند میدور  نظر از

، روش قطعات نمونه گیرد میقرار  مورداستفادهگیاهی  پوشش مطالعات در که هایی روشجمله  از  
) با استفاده از این روش 35کار گرفته شده است ( که توسط ویتاکر ابداع و به باشد می اي اندازهچند 

کرد. این قطعات  برداري نمونهاز اشکوب علفی کف جنگل و اشکوب چوبی غالب  زمان هم توان می
 نمونه قطعه داخل در تر کوچک ابعاد با نمونه قطعهتحت  چند واصلی  نمونه قطعهنمونه شامل یک 

قرار  استفاده موردرا  برداري نمونهاصلی است. پژوهشگران مختلفی در مطالعات خود این روش 
  ).38 و 37 و 26و  18( اند داده
علت جذب رطوبت  زاگرس که از شمال غرب تا جنوب غرب ایران گسترش دارد به هاي کوه رشته  
از نواحی غربی با مبدأ دریاي مدیترانه، شرایط الزم را جهت استقرار و گسترش پوشش  زا باراناي ابره

یکی از منابع مهم بیولوژیک کشور از نظر  عنوان به). این رویشگاه 17جنگلی به وجود آورده است (
 اي هویژداراي اهمیت  غیره زیراشکوب و رویشی عناصر، ژنتیکی ذخایر، جانوري وگونه گیاهی 

از پوشش گیاهی در مقیاس  برداري نمونهبررسی قابلیت یک روش  درصدد). این مطالعه 19( باشد می
فلور،  معرفیجوئی در هزینه و زمان از توان باالئی در  یک سیماي سرزمین وسیع است که ضمن صرفه

گیاهی منطقه  هاي پتانسیلشناسایی  منظور بهپراکنش جغرافیایی گیاهان  و زیستی تشخیص طیف اشکال
 عنوان بهبرخوردار باشد. جهت انجام این تحقیق سیماي سرزمین جنگلی هشتاد پهلو در زاگرس میانی 

  زاگرس در نظر گرفته شد. هاي جنگلاز  اي نمونه
  

  ها روشمواد و 
در این پژوهش منطقه هشتاد پهلو در  موردبررسیمنطقه : موردمطالعهموقعیت جغرافیایی منطقه 

 هاي عرضکه بین  باشد میهکتار  82/8072با مساحتی معادل  آباد خرمهرستان جنوب غربی ش
دقیقه  16درجه  45 جغرافیایی هاي طولشمالی و دقیقه  20درجه  33 تادقیقه  8درجه  33 جغرافیایی

 2900تا  1400منطقه هشتاد پهلو در محدوده ارتفاعی  است. قرارگرفتهشرقی دقیقه  27درجه  48 تا
ایستگاه هاي سی ساله  دادهاست. متوسط بارندگی این منطقه بر اساس  قرارگرفتهح دریا متري از سط
درجه  15تا  9و مقدار متوسط درجه حرارت سالیانه بین  متر میلی 850تا  650 آباد خرمهواشناسی 

   .دباش مینیز خاك منطقه عمدتاً از رده انتی سول و اینسپتی سول  شناسی خاك ازنظراست.  گراد سانتی
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پوشش  هاي یپتتصادفی قطعات نمونه در  کامالًدر این مطالعه از روش توزیع : يبردار نمونهروش 
جنگل گردشی و بررسی پوشش گیاهی چهار تیپ عمده با گیاهی مجزا استفاده شد. بدین منظور 

ون و از دافنه، گ اي یختهآم ،3 تیپ همراه کیکم؛ ، بلوط به2 تیپ ، بلوط خالص؛1 تیپ پوشش گیاهی
از اواخر  يبردار نمونهبازه زمانی  ).1د (شکل ش ییشناساعلفزارهاي مناطق مرتفع  4و تیپ  راناس

با  يبردار نمونهگیاهی در نظر گرفته شد.  يها گونهدر زمان اوج حضور  یرماهتاردیبهشت تا اوایل 
 کامالًبا توزیع  ربعمترم 250ویتاکربه مساحت  شده اصالح يا اندازهچند  نمونه قطعه 21استفاده از 

شده در این پژوهش بر  کاربرده به نمونه قطعه). 26مختلف گیاهی انجام شد ( هاي یپتتصادفی در 
طرح  2. در شکل )36( ) است1997توسط استولگرین و همکاران ( شده یشنهادپاساس شکل و اندازه 
  ست. ا شده  دادهدر این پژوهش نمایش  شده  گرفتهکار  کلی قطعات نمونه به

  

  
  .شده در آن در ایران و استان لرستان  ییشناساهاي  یپتهمراه  به موردمطالعهموقعیت منطقه  -1شکل 

Figure 1. Location of study area and identified types in Lorestan province, Iran. 
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 کشاورزي دانشکده در هرباریوم و خشک و پرس شدند ،يآور جمعگیاهی منطقه  يها گونهسپس 
 )، فلور رنگی ایران39)، فلور عراق (6ترکیه ( )، فلور31ایرانیکا ( با استفاده از فلور لرستان دانشگاه

شکل زیستی گیاهان بر اساس روش رانکایر  .مورد شناسایی قرار گرفتند )20( گیاهی يبند ردهو  )10(
 ).43انجام شد ( )1973( زهريبندي نواحی رویشی ها بر اساس روش تقسیمو تعیین کوروتیپ آن

 و IUCN بندي طبقهبر اساس  موردبررسیطبقات حفاظتی عناصر گیاهی موجود در منطقه همچنین 
Red data book of  Iran .طبق اصول  بررسی شدIUCN گیاهی ایران در چهار دسته  يها گونه

، VU(2( پذیر یبآس يها گونه، 1)EN( در معرض خطر يها گونهشدند که عبارتند از:  بندي یمتقس
  ).DD(4 )15( ها دادهبا کمبود  يها گونهو  3)LR( با خطر کمتر يها گونه

  
  )1997 (استولگرین و همکاران، ویتاکر شده  اصالح يا اندازه قطعات نمونه چند -2شکل 

Figure 2. Modified multi-scale Whittaker plots (Stohlgren et al., 1997).  
 

  نتایج و بحث 
 اي اندازهچند  نمونه قطعه 21فلوریستیکی با استفاده از  هاي یبررسنتایج حاصل از  ر اساسب 

 ، تعدادمختلف گیاهی هاي یپتتصادفی در  کامالًمترمربع با توزیع  250ویتاکر به مساحت  شده اصالح
یی هاي شناسا ). اسامی تاکسون2(جدول  خانواده، شناسایی شد 45جنس و  165گونه گیاهی،  211

 يها خانوادهاست.  شده  ارائه 1در جدول  ها آنشده، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی 
Compositae، Gramineae، legominosea و labiateae گونه  15و  18، 27، 28ترتیب با  به

گونه  88ها با  تروفیت ،در منطقه شده ییشناسا. در بین گیاهان باشند یمترین تعداد گونه  داراي بیش

                                                             
1- Endangered 
2- Vulnerable 
3- Low risk 
4- Data Deficient 
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)، همی درصد 2/13گونه ( 25ها با  )، کامفیتدرصد 43/21گونه ( 43ها با  )، ژئوفیتدرصد 9/43(
 يها شکل ینتر مهم) درصد 1/8گونه ( 15ها با  ) و فانروفیتدرصد 57/9گونه ( 18ها با  کریپتوفیت

گیاهی گونه از عناصر  80تعداد  شده انجام هاي یبررس). بر اساس 3(شکل  دهند یمزیستی را تشکیل 
تورانی و  -) به نواحی ایرانودرصد 6/26گونه ( 55تورانی،  -) به ناحیه ایرانودرصد 91/37(

) نیز به چندین ناحیه درصد 9/28گونه ( 61 و اي یترانهمد) به ناحیه درصد 3/2گونه ( 5، اي یترانهمد
طقه هشتاد پهلو ). نتایج حاصل از بررسی طبقات حفاظتی عناصر گیاهی من4رویشی تعلق دارند (شکل 

حفاظتی قرار  يها گونهدر لیست  )درصد 63/6گونه ( 14 موردنظر) نشان داد که در منطقه 3(جدول 
در رده درصد  71/35)، خطر کمتربا  يها گونه( LRدر رده  ها گونه درصد 14/57دارند. از این تعداد 

DD  و ها داده(کمبود (در رده  درصد 1/7EN )نقراض) قرار دارند.در معرض خطر ا يها گونه  
 

  .تعداد گونه لحاظ ازمنطقه هشتاد پهلو استان لرستان  يها خانواده ینتر مهم -1جدول 
Table 1. The most important family of Hashtad Pahloo forest in Lorestan province based on number 
of species. 

 درصد فراوانی
Frequency percentage 

 تعداد گونه
Number of species 

 نام خانواده
Family name 

13.74% 29  Compositae 
12.79% 27  Gramineae  
8.53% 18  Legominosae  
7.1% 15  Labiatae  
6.16% 13  Cruciferae  
6.16% 13  Caryophylaceae  
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.مطالعه موردزیستی گیاهان منطقه  هاي شکلدرصد فراوانی  -3شکل   

Figure 3. Frequency percentage of plants life form in studied area. 
 

 
  .مطالعه پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه مورد فراوانی درصد -4شکل 

Figure 4. Frequency chorologic percentage in studied area. 
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.استان لرستان پهلو هشتاددر منطقه  شده شناسایی هاي گونهاسامی  -2جدول   
Table 2. Names of identified species of Hashtad Pahloo area in Lorestan.  

 کوروتیپ
Chorotype 

 شکل زیستی
Life form 

 نام علمی گونه
Scientific name 

 نام خانواده
Family name 

Ir.Tur Pha Acer monspessulanum L. 
Aceraceae Ir.Tur Thr Onosma kotschyi Boiss. 

Ir.Tur Thr Myosotis koelzii H. Riedl. 
Ir.Tur Geo Pistacia atlantica Anacardiaceae 
Ir.Tur Thr Nonnea caspica (Willd.) G. Don. Boragiaceae Ir.Tur Hem Rindera lanata (LAM.) BGE 
Ir.Tur Thr Campanula flaccidula Vatke. 

Campanulaceae others Thr Legousia falcate (TEN.) Fritsch 
Ir.Tur Hem Mindium laevigatum (VENT.) Rech. f. 

Ir.Tur- Med Pha Lonicera nummularifolia Jaub and Spach 
Ir.Tur Cam Acanthophyllum kurdicum Boiss. and Hauuskn. 

Caryophyllaceae 

Ir.Tur- Med Thr Arenaria leptocladus (Reichenb.) Guss. 
Ir.Tur- Med Thr Cerastium dichotomum L. 

Ir.Tur Cam Dianthus orientalis Adams. ssp. scoparius. 
Ir.Tur Ge Dianthus austroiranicus 

Ir.Tur- Med Thr Holosteum umbellatum L. 
Ir.Tur cam Mesostema kotschyanus (Fenzl.) Vved 
Others Thr Minuartia hamata (Hauuskn.) Mattf. 
Others Thr Petrorhagia cretica (L.) Ball. and Heywood 

Ir.Tur- Med Thr Silene conoidea L. 
Ir.Tur Cam Silene odontopetala Fenzl. 

Ir.Tur- Med Thr Vaccaria grandiflora (Fisch. ex DC.) Jaub. and Spach. 
Ir.Tur- Med Thr Velezia rigida L. 

Others Cam Noaea mucronta (Forsk.) Aschers. et Schweinf. Chenopodiaceae 
Ir.Tur- Med Thr Helianthemum ledifolium (L.) Miller var. microcarpum Cistaceae 
Ir.Tur- Med Geo Colchicum persicum Baker. Colochicaceae 

others Geo Achillea wilhelmsii C. 

Compositae 

Ir.Tur Thr Anthemis hyaline DC. 
Ir.Tur Thr Anthemis pesudocotula Boiss. 
Ir.Tur Cam Artemisia haussknechtii Bioss. 
Ir.Tur Hem Centaurea iberica Trev. ex Spreng. 
Ir.Tur Thr Centaurea solstitialis L. 

Ir.Tur-Med Thr Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze. 
Med Thr Cichorium  pumilum JAC. 
IT Hem Cirsium bracteatum 
IT Hem Cirsium echinus 

Ir.Tur Cam Cousinia khorramabadensis Bornm. 
Ir.Tur Thr Crepis kotschyana Boiss. 
Ir.Tur Hem Echinops orientalis Trautv. 
Ir.Tur Thr Garhadiolus angulosus Jaub. and Spach. 
others Hem Gundelia tournefortii L. 
Ir.Tur Hem Iranecio paucilobus Rech.f. and Esfand 
Others Thr Lactuca scarioloides L. 

Ir.Tur- Med Thr Lasiopogon muscoides DC. 
Ir.Tur- Med Hem Phagnalon nitidum Fres. 
Ir.Tur- Med Thr Picnomon acarna (L.) Cass. 

Ir.Tur Cam Pulicaria dysenterica L. 
Med Thr Rhagadiolus stellatus Scop. 
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Ir.Tur Cam Scariola orientalis (Boiss.) Sojak ssp. orientalis. 

 
others Thr Senecio glaucu s L. 
Ir-Tur Ge Steptorrhamphus tuberosus JACQ. 
Ir-Tur Hem Tanacetum polycephalum Schultz. 
Ir.Tur Hem Taraxacum wallichii DC. 

Ir.Tur- Med Geo Tragopogon vaginatus M.Ownbey and Rech. f. 
Ir.Tur Hem Varthemia persica DC. 
others Ge Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae others Thr Convolvulus condrilloides Boiss. 

Ir.Tur- Med Thr Aethionema carneum Banks. and Soland. 

Cruciferae 

Ir.Tur- Med Thr Alyssum desertorum Stapf. 
Ir.Tur- Med Th Alyssum stapfii Vierh 

Others Thr Arabis nova Willd. 
others Cam Aubrieta parviflora Boiss 
others Ge Cardaria draba. (L.) Desv 

Ir.Tur- Med Thr Clypeola aspera (Grauer) TurrillL. 
Others Thr Erysimum repandum L. 
Ir-Tur Th Fibigia macrocarpa  Boiss. 
Ir-Tur Cam Graellsia saxifragifolia (DC.) Boiss. 
Ir-Tur Cam Hesperis kurdica  Dvorak. et Hadag. 
Ir-Tur Th Sameraria stylophora (JAUB. and SPACH.) Boiss . 
Others Thr Thlaspi perfoliatum L. 

Ir.Tur- Med Th Crassula alata (VIV.) Berger. Crussulaceae Ir-Tur Hem Rosularia elymaitica (Boiss and Hausskn.) Berger. 
Others Thr Bryonia dioica JACQ. Cucurbiatae 
Others Geo Carex pachystylis J. Gay. Cyperaceae 
Others Thr Scabiosa leucactis Patzak. Dipsacaceae 
Ir.Tur Thr Euphorbia aucheri 

Euphorbiaceae Ir.Tur Thr Euphorbia phymatosperma  Boiss. and Gaill. 
Ir.Tur Thr Euphorbia sororia Schrenk 
Ir.Tur Pha Quercus  brantii Lindl. var. persica. Fagaceae 
others Ge Corydalis rupestris  KY. Fumariaceae 

Ir.Tur- Med Thr Aegilops crassa Boiss. 

Gramineae 

Ir.Tur Thr Aegilops umbellulata Zhuk. 
Others Geo Agropyrun repens (L.) P. Beauv. 
Ir.Tur Thr Arrhenatherum kotschyi Boiss. 
Others Thr Boissiera squarrosa (Banks. et Sol.) Nevski. 
Others Thr Bromus japanicus Thunb. 
Ir.Tur Thr Bromus sericeus Drobov. 
Ir.Tur Thr Bromus sterilis L. 

Ir.Tur- Med Geo Bromus tomentellus L. 
Others Thr Crypsis alopecuroides (Pill. et Mitterp.) Schrad. 
Others Thr Crypsis schoenoides (L.) Lam. 
others Ge Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Others Thr Echinaria capitata (L.) Desf. 

Ir.Tur- Med Thr Eremonpoa persica (Trin.) Rozhev. 
Ir.Tur- Med Thr Heteranthelium piliferum (Banks. et Sol.) Hochst. 

Others Geo Hordeum bulbosum L. 
Others Thr Hordeum glaucum Steud. 
Ir.Tur Thr Hordeum marinum 
Others Geo Hordeum spontaneum C. Koch. 
Others Thr Hordeum violaceum 
Others Thr Lolium rigidum Gaudln. 

Ir.Tur- Med Thr Milium pedicellare (Bornm.) Roshev ex Melderis. 
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Others Geo Poa timoleontis Heldr. ex Boiss. 
Others Geo Stipa barbata Desf. 
Others Thr Taeniatherum crinatum (Schreb.) Nevski. 
Others Thr Trachynia distachya (L.) Link 

Ir.Tur- Med Thr Erodium cicutarium (L).L'her.ex Alton. 
Others Thr Geranium rotundifolium  L. 

Ir.Tur- Med Geo Geranium tuberosum L. 
Ir.Tur Geo Hypericum helianthemoides (Spach) Boiss. Hypericaceae Ir.Tur- Med Geo Hypericum scabrum L. 

Ir.Tur- Med Geo Crocus haussknechtii Iridaceae Ir.Tur- Med Geo Gladiolus segetum Ker – Gawl. 
Ir.Tur Thr Fraxinus rotundifolia Juglandaceae 
Others Geo Juncus maritimus  Lam. Juncaceae 

Ir.Tur- Med Geo Lamium album 

Labiatae 

Ir.Tur- Med Thr Lamium amplexicaule  L. 
Others Geo Marrubium astracanicum  Jacq. 
Others Geo Marrubium vulgare L. 
Others Geo Mentha longifolia (L.) Hudson. 
Ir-Tur Thr Nepeta petraea Benth. 
Ir.Tur Geo Phlomis kurdica Rech. f. 

Ir.Tur- Med Geo Salvia palaestina Benth. 
Ir.Tur Cam Stachys benthamiana Boiss. 
Ir.Tur Cam Stachys lavandulifolia Hand. - Mtz. 
Ir-Tur Thr Stachys persepolitana Boiss. 

Ir.Tur- Med Cam Teucrium orientalis L. ssp. glocotrichum. 
Ir.Tur- Med Cam Teucrium polium L. 

Ir.Tur Cam Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas. 
Others Thr Ziziphora capitata L. 

Ir.Tur- Med Cam Astragalus adscendens Boiss. and Hauuskn. ex Boiss. 

Leguminosae 

Ir.Tur Cam Astragalus ecbatanus Bunge. 
Ir.Tur Cam Astragalus gossypinus Fisher. 

Ir.Tur- Med Cam Astragalus sp . 
Ir.Tur- Med Thr Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch. 
Ir.Tur- Med Thr Hippocrepis bisiliqua Forssk. 
Ir.Tur- Med Thr Lathyrus inconspicuous L. 
Ir.Tur- Med Thr Lens culinaris Medicus. 
Ir.Tur- Med Thr Medicago polymorpha L. 
Ir.Tur- Med Thr Medicago rigidula (L.) All. 

Ir.Tur Cam Onobrychis melanotricha Boiss. 
Ir.Tur- Med Thr Trifolium tometosum L. 

Med Thr Trigonella monspeliaca L. 
Others Thr Vicia amphicarpa Lam. 
Ir.Tur Geo Vicia kotschyana Boiss. 
Ir.Tur Geo Allium hirtifolium L 

Liliaceae 

Ir.Tur Geo Allium jesdianus 
Ir.Tur Geo Allium scabrum 
Others Geo Bellevalia glauca (Lindl.) Kunyh. 
Ir.Tur Geo Fritillaria imperialis 
Ir.Tur Geo Fritillaria persica 
Others Geo Gagea gageoides (Zuss.) Vved 
Others Geo Muscari comosum (L.) Miller. 
Others Geo Ornithogalum brachystachys C. Koch. 
Ir.Tur Geo Scilla persica 
Ir.Tur Geo Tulipa montana 
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Ir.Tur Pha Loranthus grewinkii Loranthaceae 
Ir.Tur Hem Alcea digitata (Boiss.) Alef. Malvaceae 
Others Thr Papaver argemon  L. Papaveraceae Others Thr Papaver rhoeas  L. 

Ir.Tur- Med Thr Plantago bellardi All. Plantaginaceae 
Ir.Tur Cam Acantholimon bromifolium Boiss. Plumbaginaceae 

Ir.Tur- Med Thr Polygonum aviculare L. Polygonaceae 
Ir.Tur- Med Thr Ceratocephalus falcate (L.) Pers. 

Ranunculaceae 
Ir.Tur Geo Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshadr and Rech. f. 

Ir.Tur- Med Geo Ranunculus arvensis L. 
Ir.Tur- Med Geo Ranunculus oxyspermus Willd. 
Ir.Tur-Med Geo Thalictrum sultanabadense Stapf. 

Ir.Tur Pha Rhamnus pallasii  Fisch. et Mey. Rhamnaceae 
Ir.Tur Pha Amygdalus haussknechtii (C.K. Schneider) Bornm. 

Rosaceae 

Ir.Tur Pha Cerasus brachypetala Boiss. 
Ir.Tur Pha Cerasus microcarpa (C.A. Mey) Boiss. 
Ir.Tur Pha Cotoneaster morulus Pojark. 
Ir.Tur Pha Crataegus meyeri A. Pojark. 
Others Ph Crateagus atrosanguinea 
Ir.Tur Pha Pyrus syriaca Boiss. 
Ir.Tur Pha Rosa elymaitica Boiss. and Hausskn. 
Ir.Tur Thr Callipeltis cucullaria (L.) Stev. 

Rubiaceae 

Others Cam Galium humifusum Bieb. 
Ir.Tur Cam Galium kurdicum Boiss. 
Med Thr Galium parisiense L. 

Others Thr Galium setaceum Lam. 
Med Thr Galium verum 
Med Thr Sherardia arvensis L. 

Ir.Tur- Med Pha Salix acmophylla Boiss. Salicaceae 
Others Thr Linaria kurdica 

Scrophulariaceae Ir.Tur Geo Scrophularia nervosa Benth. 
Others Helo Veronica anagalis-aquatica. 

Ir.Tur- Med Cam Veronica orietalis L. 
Others Pha Daphne mucronata Royle. Thymelaceae Ir.Tur Thr Thymelaea mosopotamica 
Ir.Tur Geo Bunium luristanicum Rech. f. 

Umbelliferae 

Ir.Tur- Med Hem Eryngium creticum Lam. 
othres Hem Falcaria vulgaris Bernh. 
Ir.Tur Geo . angulata  angulate (Schlecht) Boiss. 
Ir.Tur Thr Pimpinella barbata (DC.) Boiss. 
Others Thr Scandix-pectin veneris 
Ir.Tur Hem Smyrnium cordifolium Boiss. 
Others Thr Torilis leptophylla (L.) Reichenb. 

Ir.Tur- Med Thr Turgenia latifolia (L.) Hoffm 
Ir.Tur- Med Thr Valerianella vesicaria (L.) Moench. Valerianaceae 
Ir.Tur- Med Thr Viola modesta Fenzl Violaceae 

تورانی و  - ایران ،Ir-Turتورانی = -ایران ،Phaفانروفیت = ،Hemهمی کیپتوفیت = ،Camکاموفیت = ،Geoژئوفیت = ،Thr(تروفیت=
  )Othersسه و بیش از سه سرزمین گیاهی = ،Medاي = مدیترانه ،Ir.Tur-medاي = مدیترانه
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.پهلو هشتادمنطقه  در معرض خطرهاي گونهاسامی  -3جدول   

Table 3. Names of Species in danger in Hashtad Pahloo forest.   
 نام علمی

Scientific name 
 خانواده
Family 

 وضعیت مخاطره
Endangered status  

Myosotis koelzii H. Riedl.   Aceraceae DD 
Dianthus austroiranicus Caryophyllaceae LR 
Cirsium bracteatum Compositae LR 
Rosullaria elymatica (Bioss&Hausskn.)Berger Crassulaceae DD 
Cousinia khorramabadensis Bornm. Compositae LR 
Sameraria stylophora (JAUB. & SPACH.) Boiss . Cruciferae LR 
Fraxinus rotundifolius sub sp. Persica Juglandaceae LR 
Amygdalus haussknechtii. (C. K. Schneider) Bornm. Rosaceae LR 
Galium kurdicum Boiss Rubiaceae DD 
Bonium luristanicum Rech. f. Umbelliferae DD 
Eryngium creticum Lam. Umbelliferae DD 
Stachys perspolitana Boiss Labiatae LR 
Allium hirtifolium L Liliaceae EN 

  .))DD( ها داده)، کمبود ENدر معرض خطر انقراض ( هاي گونه)، LR( با خطر کمتر هاي گونه(
 

توسط توزیع تصادفی  برداري نمونهبا استفاده از روش  پهلو هشتاددر این پژوهش فلور منطقه   
 آمده دست بهقرار گرفت، بر اساس نتایج  موردبررسیمجزاي پوشش گیاهی  هاي تیپقطعات نمونه در 

خانواده شناسایی شد که با مطالعه دیگري که در همین  45جنس و  165گونه گیاهی از  211عداد ت
 155گونه از  205( شده شناسایی) به لحاظ تعداد گونه 2است ( گرفته انجاممنطقه به روش پیمایشی 

به  توان یمدر یک منطقه معین را  شده شناسایی. افزایش تعداد گونه مطابقت داردخانواده)  49جنس و 
پراکنش  توان میکه علت آن را گیاهی نسبت داد،  هاي گونهقابلیت مناسب این روش در شناسایی 

  دانست. یک سیماي سرزمین وسیع  مختلف پوشش گیاهی در هاي تیپقطعات نمونه 
در  محیطی زیست، معرف تنوع شرایط زیستگاهی و شده شناساییتعداد باالي گونه  آن بر عالوه  

نظیر موقعیت جغرافیایی منطقه و وضعیت  درمواردي توان میاست و علت آن را  ردمطالعهمومنطقه 
طبیعی از طریق کشاورزي در  هاي عرصهانسانی و تخریب  هاي دخالتتوپوگرافی و همچنین 

هاي بیشتر گونه. کرد جستجوشده است،  غیربومی هاي گونهو دامداري که منجر به هجوم  زیراشکوب
 مطالعاتاست که با نتایج  Compositaeمتعلق به خانواده ، موردمطالعهدر منطقه  شده شناساییگیاهی 

 رنج پاي)، 2011و همکاران ( فرقانی)، 2007)، ابراري واجاري و همکاران (2001ویس کرمی (
با توجه به  ).41و  40و  25و  9 و 3( باشد مییکسان  )2012( ویس کرمی و همکاران ) و2011(



  1395) 2)، شماره (23هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش

174 

وجود ترکیبات ثانویه داراي  یا وخاردار بودن  دلیل به Compositeaمتعلق به خانواده  هاي گونهکه  این
). از 25(بوده، فراوانی گیاهان این تیره مؤید وجود چراي دام در منطقه است  چرا ازاستراتژي اجتناب 

قرار نی فراوا هاي دوم و سومدر رتبه Legominosaeو  Geramineae هايخانوادهنظر تعداد گونه 
  ).42 و 41خوانی دارد (و پرك هم کوهسفیداز  آمده  دست بهدارند که با نتایج 

شترین درصد  ) بیدرصد 9/34( شکل زیستی تروفیت با مطالعه مورد) در منطقه 2( شکل اساس بر  
)، 2005( ابراري واجاري و ویس کرمی هاي پژوهشفراوانی را به خود اختصاص داده است، که با 

)، 2011پوررضایی و همکاران ()، 2005( )، نجفی تیره شبانکاره و همکاران2000فتاحی و همکاران (
 27و  21 و 13 و 8 و 2( ) مطابقت دارد2012( و حیدري و همکاران) 2012( و همکاران ویس کرمی

کاشان با استفاده جنوب پالیاي  منطقه در) 2009همکاران ( چنین با نتایج مطالعات ناصري و هم )42 و
. اما این نتیجه با )22( ویتاکر صورت گرفته است همخوانی دارد شده اصالحاز روش قطعات نمونه 

در منطقه هشتاد پهلو انجام دادند  2005که ابراري واجاري و ویس کرمی در سال  اي مطالعهنتایج 
دلیل تفاوت در غالب بودن  ).2شکل زیستی ژئوفیت غالب بوده است ( ،ها آنمتفاوت است. در مطالعه 

تمایز در روش کار دانست. در این پژوهش از قطعات  توان میشکل زیستی در یک منطقه معین را 
) 2005( در مطالعه ابراري واجاري و ویس کرمی که حالی درویتاکر استفاده گردید  اي اندازه چندنمونه 

تفاده از توزیع تصادفی قطعات نمونه در اس ).2ز روش پیمایشی استفاده شد (ا ها گونهبراي برداشت 
) 36و  25( سازد مینادر را فراهم  هاي گونه تر وسیعمشخص در سطوح وسیع امکان پوشش  هاي تیپ

در نزدیکی  ها گونهپیمایشی (گردآوري  درروشپوشش گیاهی  هاي دادهاریب  آوري جمعو از احتمال 
 تواند میروش باعث کاهش همپوشانی شده و  . همچنین استفاده از اینکاهد میمسیرهاي دسترسی) 

  ه نسبت به روش پیمایشی ارائه دهد.تصویر بهتري از تغییرات پوشش گیاهی منطق
کار گریز از خشکی از راه خواب بذر پشت سر فصل نامساعد براي رشد را با سازو ها تروفیت  
). این شکل زیستی 25( کنند می زنی جوانهو پس از مهیا شدن شرایط رشد شروع به  گذارند می

). یکی 29و  16همچنین با تشعشعات خورشیدي زیاد و مناطق بادگیر خشک سازگار شده است (
به نامساعد بودن شرایط محیط نسبت داد  توان میها را  دیگر از دالیل غالب بودن شکل زیستی تروفیت

و کوتاه بودن فصل  آسمانی با توجه به کمبود نزوالت موردمطالعهها در منطقه  ). فراوانی تروفیت4(
 شود میرویش و همچنین شرایط کوهستانی حاکم بر منطقه که موجب نامساعد شدن شرایط 

ترین شکل زیستی را به خود  ) بیشدرصد 41/24ها ( ها، ژئوفیت است. بعد از تروفیت پذیر توجیه
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، و مطالعه پاي رنج البدر منطقه دا )1391( ي و همکارانکه با نتایج مطالعه حیدر اند دادهاختصاص 
. گیاهان ژئوفیت چراي شدید را تحمل )25و  13( ) در منطقه نیمه آلپی شهرکرد مشابهت دارد2011(

چنین فراوانی تیپ ژئوفیت با  ). هم32( یابد میتداوم آن کاهش  براثر شان زمینیذخایر  اگرچه کنند می
ترین درصد شکل  ها کم فانروفیت که اینبه  توجه به شرایط کوهستانی منطقه قابل توجیه است. با توجه

 الزم است این گیاهان استقرار بیشتر براي اند دادهبه خود اختصاص  موردمطالعهزیستی را در منطقه 
 صورت منطقه در تخریب از جلوگیري و حفاظت و شود فراهم منطقه در گیاهی پوشش توالی شرایط
فراوانی مربوط به منطقه درصد ترین  رویشی بیش قناطم ازلحاظ موردمطالعهدر منطقه ) 40گیرد (

 هاي جنگلاز تحقیقات پوشش گیاهی  آمده دست بهکه با نتایج  ) استدرصد 91/37( تورانی -ایرانو
 لحاظ از) و 28 و 4و  3 و 2( باشد میزاگرس که در استان لرستان و کرمانشاه صورت گرفته یکسان 

) و ویس 2001و همکاران ( پوررضایی)، 2009( یاراحمديمشابه با نتایج مطالعات  تقریباًدرصدي 
گونه در معرض تهدید در این منطقه  14. وجود )43 و 42و  27( باشد می) 2012( کرمی و همکاران

  .کند میرا به مدیران و مسئوالن منابع طبیعی گوشزد  ها عرصهلزوم اعمال مدیریت حفاظتی در این 
قطعات  کامالً تصادفی بیان داشت که استقرار توان میز این پژوهش ا آمده  دست بهبا توجه به نتایج   

 هاي تیپ، هنگامی که هکتار 8072اي به وسعت  عرصه درهاي مختلف   تیپ مترمربعی در 250نمونه 
 هاي گونه شناسایی آوري جمعباشند از توانایی الزم براي  شده  شناسایی عرصه درگیاهی موجود 

  گیاهی برخوردار است.
  
  گیري کلی یجهنت

منظور  به توان بیان داشت که در مقیاس یک سیماي سرزمین وسیع  بندي کلی می در یک جمع  
از قطعات نمونه چند با استفاده برداري تصادفی  منطقه روش نمونههاي گیاهی  شناسایی پتانسیل

براي روش عنوان یک جایگزین  تواند به جوئی در هزینه و زمان می اي ویتاکر ضمن صرفه اندازه
 پراکنش جغرافیایی در منطقه هشتاد پهلو و زیستی فلور، تشخیص طیف اشکال معرفی درپیمایشی 

  استفاده شود.
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Abstract  
Background and objectives: Zagross forests as the most extensive part of forests 
of Iran, retain important plant diversity. Vegetation knowledge is the base for 
ecological studies, management, and plant species conservation. Many diverse 
methods in vegetation studies have been proposed, based on the aims of study, 
kinds of vegetation, phonologic and taxonomic constraints, and financial and 
administrative possibility, which surveying is the most common. This study aimed 
to investigate the ability of modified multiscale Whittaker plots with random 
distribution in different vegetation types, in determining floristic composition.  
Materials and methods: In this study, floristic composition of Hashtad Pahloo 
forest catchment (8072 ha), contrary to common floristic studies, have been studied 
by sampling method using 21, 250 m2 Wittaker multiscale plots. Sampling plots 
were distributed randomly in four distinct vegetation types including pure oak type 
(Quercus brantii Lindl.), Mixed oak and Acer (Quercus brantii Lindl., Acer 
monspessulanum L.), Shrubs and cushion plants (Daphne mucronata Royle, 
Cotoneaster morulus Pojark), and Mountain grasslands (Ferulago angulata Boiss., 
Tanacetum polycephalum Sch. Bip) types. Collected plants species were identified 
using authentic references and their life forms were determined based on Raunkier 
classification. Also Chorological study were performed based on Zohari eco 
regional division. IUCN classification and red data book of Iran were used to 
define Conservative situation of plant species. 
Results: Results show that there are 211 species belong to 166 genus and 46 
families in this landscape. Compositeae with 28 species (13.27%) were the biggest 
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family. Irano-Toranian with 80 species (37.91%) and Mediterranean with 55 
species (26.6%) were the most common chorologic types in this area. The most 
important life forms were Therophytes 88 species (43.9%), Geophytes 43 species 
(21.43%), Chamaephytes 25 species (13.2%), Hemicryptophytes 18 species 
(9.57%) and Phanerophytes 15 species (8.1%).  
Conclusion: Comparison of the results of this study with earlier floristic study 
recently performed in this landscape revealed that random distribution of sampling 
plots in different vegetation types is able to identify common plant species while it 
needs less time and cost.  
 
Keywords: Whittaker multi-scale plots, Zagross forests, Floristic study 
 

 


