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 جغرافيايي پراكنش فلوريستيك، شکل زيستي و بررسي

 زيلکي گيالن ةدر منطق نشدهبرداریرويشگاه راش بهره
 

 

 3وحدتي فاطمه بازديد و 2، حسن پوربابائي1*نقي عادل محمد

 دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن 9
 گیالن دانشگاه عیطبی منابع دانشکده ،دانشیار گروه جنگلداری 2

 گیالن دانشگاه پایهعلوم  دانشکده ،شناسی گیاهیکارشناسی ارشد زیست دانش آموخته 3

 (22/2/9313؛ تاریخ پذیرش: 91/4/9312)تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

 متر باالتر 9150تا  9090 ارتفاعی ۀگستر در شهرستان رودبار، شمال هکتار، در 920، به مساحت بررسی تحت ۀمنطق

گیارد. در ایان تحقیا ،    بارداری صاورن نمای   بهاره  ،ایجااده  ۀعلت نبود شبکدارد. در این منطقه به قرار دریا سطح از

 از حاصال  شاد. نتاای    بررسای شناسایی ترکیب فلوریستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی همه گیاهان منطقه 

 34 باا  هاا ایدهد. دولپاه نشان می را تیره 32 و جنس 45 به متعل  گیاهی ۀگون 42 وجود ها،رستنی ترکیب مطالعان

 اغلبدارند. شکل زیستی  حضور گونه 5با  آوندی نهانزادان و 2 با هاایلپهو پس از آن تک هستند گروه ترینغنی ۀگون

درصد( است. از نظر کورولوژی، بیشاترین   4/23ها )درصد( و سپس فانروفیت 41ها )گیاهان منطقه، مربوط به ژئوفیت

سایبری/   -درصاد(، اروپاا   1/94ای )ناحیاه درصاد( و پاس از آن دند   5/42سایبری )  -هم مربوط باه عناصار اروپاا   س

 . درصد( است 5/90ای )سیبری/ مدیترانه-تورانی و اروپا -ای/ ایرانی مدیترانه

 .لوژیکورو ،شکل زیستیهیرکانی، راش،  جنگل ،جنگل زیلکی :كليدی هایواژه
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 و هدف مقدمه

در شار  اروپاا،    (Fagus orientals Lipsky) راش

-قفقاز، شمال ترکیه و شمال ایاران پاراکنش دارد، باه   

 در حاادود   هااای هیرکااانی کااه در جنگاال طااوری

دهاد  از کل پوشش گیااهی را تشاکیل مای    درصد 91

(Borhani et al., 2010). بهترین از درختی ۀاین گون 

 در کاه  است ایران شمال جنگلی درختان ترینارزنده و

 هاای جنگال  در دریاا  سطح از متر 900-2200 ارتفاع

 لحاظ از و دارد گسترش گرگان تا آستارا زا ایران شمال

 تار فاراوان  منااط   این درختی هایگونه سایر از تعداد

 باا  آمیختاه  یا راشستان خالص جامعه صورنبه و است

دارد )جعفاری،   وجاود  درختاان  ردیگا  یاا  ممرز درخت

و  تارین مهم و خالص راش آمیخته های(. جنگل9319

 هیرکاانی  ناحیه صنعتی و طبیعی هایزیباترین جنگل

 دهند.  می تشکیل را
شاکل قاوس طاویلی در    های هیرکاانی، باه  جنگل

امتداد سواحل جنوبی دریای خزر از نواحی تاالش )در  

گیالن، مازنادران و   هایاستانجمهوری آذربایجان( تا 

در یان ناحیاه   . اکشیده شده اسات گلستان )در ایران( 

کیلاومتر عارو و در    11کیلاومتر طاول،    100 حدود

  مساااااحت داردمیلیااااون هکتااااار  11/9 حاااادود

(Siadati et al., 2010)هااای خاازری در  . جنگاال

ز در شامال ایاران، باه    های البار های شمالی کوه شیب

خشاک ناواحی   اندازهای خشک و نیماه استثنای دشم

ی بقایااای طبیعاا  از مرکاازی و جنااور ایااران، یکاای  

پوشاش بساته در جهاان    پذیر با تاا  های خزان جنگل

ایان رویشاگاه باا     .(Naqinezhad et al., 2008) است

های عمی  در جهاان  غربی دارای دره - شرقی ۀگستر

تااوان بااه ماایاز آن میااان شاامالی جنااوبی اساات کااه 

های رودبار، اسالم، دالوس، هراز، زیارآر، زیاارن،    دره

یان و شایخ االساالمی،   نکا و رامیان اشاره کارد )یزیاد  

 شاباهت  ظااهری  نظر های هیرکانی از(. جنگل9311

 اروپای مرکازی  ۀآمیخت برگپهن هایجنگل هب زیادی

 ناد ترغنی بسیار ایگونه تنوع و تعداد نظر از ولی ،دارند

 (. 9314)مروی مهاجر، 

تاارین پوشااش گیاااهی هاار منطقااه یکاای از مهاام 

ده و هااای نمااود دهااره و ساایمای طبیعاات بااو پدیااده

شاناختی  عوامال باوم   ۀبهترین راهنمای قضاون درباار 

وجودان پایاداری هساتند   منطقه است، زیرا گیاهان م

شارای  و رخادادهای محای      ۀمادن کلیا  که در دراز

های محیطای ساازگار   زیست را تحمل کرده و با تنش

شناسااایی پوشااش  .(9352نااداد، میمناادی)انااد شااده

حیاه، مامن   گیاهی و بررسی جغرافیای گیاهی یاک نا 

شاناختی اسات،   ها و تحقیقان بوماینکه اساس بررسی

هاای  راهکارهای مناسب برای تعیین قابلیات ساز زمینه

و در عاین حاال عامال     اسات های مختلف آن از جنبه

نجش و ارزیااابی ومااعیت کنااونی و   مااریری در ساا 

رود کاه بارای   شامار مای  بینی ومعیت آینده باه  پیش

زایی دارد اعماااال مااادیریت در منطقاااه نقاااش بسااا

 .(9310 نداد و نفیسی،)قهرمانی

 ۀزمینا  در هاایی پدوهش های گذشته،سال طی در

مطالعان فلوریستیکی بر روی پوشش گیااهی ناواحی   

از آن جملاه   کاه  جنگلی هیرکانی صورن گرفته اسات 

 (،9313نیاا و همکااران )  اکباری  تحقیقاان  به توانمی

ان ناداد و همکاار  (، نقای 9311آتشگاهی و همکااران ) 

ناداد و  (، قهرماانی 9310مکااران ) (، اسدی و ه9311)

 (،9319(، روانااابخش و امینااای ) 9310همکااااران )

Nazarian et al. (2004) ،Jafari and Akhani (2008) 

 بررسای  تااکنون نماود.   اشاره Siadati et al. (2010) و

 ترکیاب  دنکار مشاخص   بارای  متمرکازی  و دقیا  

 صاورن  زیلکای  ۀمنطقا  فلوریساتیک رویشاگاه راش  

منطقاه و بکار    ایان  اهمیات  باه  توجه با واست  نگرفته

 ۀعلت فقادان شابک  برداری بهبهره در ایر عدمبودن آن 

 اهمیت آن طبیعی هایرویش بررسی شناخت و جاده،

شناساایی   -9: عبارتناد از  پدوهش این های. هدفدارد

 ۀکااملی از هما   فهرسات  ۀترکیب فلوریساتیک و ارائا  

  ؛منطقااااااه گیاهااااااان آوناااااادی موجااااااود در

اطالعان تحلیلی اشکال زیساتی و جغرافیاای    ۀارائ -2

 گیاهی هر گونه.
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 هاروش و مواد

 تحقيق ةمنطق

که این تحقی  در آن انجاام گرفات   زیلکی  ۀمنطق 

جغرافیاایی   هاای در شمال شهرستان رودبار بین عرو

 جغرافیااایی  هااایشاامالی و طااول 35ْ 15تااا َ 35ْ 14َ

قاارار دارد. ایاان منطقااه از شاارقی  41ْ 19تااا َ 41ْ 45َ

شمال به کالرده، از جنور به ییالقان دیلمان )باادکن  

سنگ(، از غرر به سری دو اسپین و از شر  به طار   

 کلای  شایب  جهت که دارایشود میسیستان محدود 

 ارتفااعی  ۀدرصاد و دامنا   30-40شیب  شدن شمالی،

 (.9است )شکل  دریا سطح باالتر از متر 9090 -9150

در شایب شامالی کوهساتان البارز      قی تح ۀمنطق

اغلاب از رساوبان    شناسای زماین  نظار  قرار گرفته و از

 شده استژوراسیک زیرین تا ژوراسیک باالیی تشکیل 

که حاصل پیشروی دریای ژوراسایک در ایان قسامت    

است. این رسوبان باه ساازند شمشاک معروفناد و از     

هاای زغاالی و سیلتساون در    سانگ، شایل  توالی ماسه

گیاری سانگ   اناد. شاکل  لی تشکیل یافتهجنگمناط  

تارین  فوقانی، مهم ۀآهک از اواس  ژوراسیک تا کرتاس

هاای شامالی البارز اسات     شناسی بخاش ویدگی زمین

(Stocklin, 1974). 
تارین ایساتگاه   اقلیمای از نزدیاک   آمارهای ساسبرا

از  اخیار  ساال  30)طای   هواشناسی به منطقاۀ تحقیا   

سااالنه     بارنادگی هواشناسای رشات( متوسا    ایستگاه

 ۀدرج 42/95متر و متوس  دمای ساالنه میلی 4/9411

 (. وماعیت 2گاراد گازارش شاده اسات )شاکل      ساانتی 

اساس طبقه بندی جدید بیوکلیماتیاک  بر منطقه اقلیمی

ای( مدیترانااهان، از نااوع اقیانوساای معتاادل )نیمااه ایاار

 .(Djamali et al., 2011) شودمحسور می

 
  زیلکیمنطقۀ مکانی موقعیت  -9شکل 

تحقی  طقۀنم  

Si 

A       Astara 

H       Hashtpar 

BA    Bandar Anzali 

S        Somiehsara 

F        Fooman 

R        Rasht 

AA     Astaneh Ashrafieh 

Lh       Lahijan 

Lr        Langerood 

Rs       Roodsar 

Rb       Roudbar 

Sh       Shaft 

Si        Siyahkle 

10 km 
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 هواشناسی رشت ایستگاه به مربوط آمبروترمیک منحنی -2 شکل

 

 روش تحقيق

تاا   9311 فاروردین  اول از منطقاه،  در بردارینمونه

باار   یاک  هفتاه  دو هر میانگین طوربه ،9311 اواخر تیر

پوشاش   در فصالی  تغییاران  باا  همگاام  گرفت. صورن

 بارداری نموناه  رویشای،  فصول تمام در قه،منط گیاهی

  گیاااهی یهاااگونااهگرفاات.  انجااام کاماال طااور بااه

 شادند.   پارس  و آوری، خشاک جماع  از پاس  منطقاه 

 فلورهاااای موجاااود،  از اساااتفاده باااا ساااپس

، (Rechinger, 1963-2010)ایرانیکااا  فلااور ویاادهبااه

 فلاااور اروپاااا   ،(Davis, 1965-1988)فلورترکیاااه 

(Tutin et al., 1964-1980)،     فلاور ایاران )اسادی و

)قهرماان،   (، فلور رنگی ایاران 9352-9310همکاران، 

 هااای ساارخس باار اساااس    ( و نمونااه9315-9314

Frey et al. (2006) و Khoshravesh et al. (2009) 

 هرباریوم در هانمونه ۀهم شناسایی شدند. دقی  طوربه

. شادند  نگهاداری  سارا منابع طبیعی صاومعه  ۀدانشکد

صاورن   APG IIIبندی گیاهان براساس سیستم هطبق

 پایگااه  باا  هاا، تاکساون  مرلفان گرفت و اختصار اسامی

تطبیا  و   ،(IPNI, 2010) گیااهی  هاای ناام  اینترنتای 

 .دشدن سازییکسان
 اسااس  بار  شاده آوریجماع  گیاهاان  زیستی شکل

تعیاین شاد و جزئیاان     Raunkiaer (1934)سیساتم  

 Pears (1985)از سیساتم  ها فانروفیت ۀاطالعان دربار

متار   30)مگافانروفیات  بایش از   کاار گرفتاه شاد    به

 وفیات   متار ، میکروفانر  1-30ارتفاع، مزوفانروفیات   

هاا  باا   متر، پیچنده2تر از متر، نانوفانروفیت  کم 1-2

 ترسایم  منطقاه  زیساتی  طیف ارتفاع نامحدود(. سپس

-دسته اساس بر 9هاگونه انتشار جغرافیایی . مناط شد

 Takhtajan, 1986; White and) بندی نواحی رویشی

Leonard, 1991; Zohary, 1973)   و بااا توجااه بااه

گیااهی باا اساتفاده از     ۀپراکنش جغرافیاایی هار آرایا   

 هاااا، مرورهاااا و اطالعاااان مرباااوط باااه  موناااوگراف

ویااده فلااور ایرانیکااا هااای فلااور بااهپااراکنش در کتااار

(Rechinger, 1963-2010) .تعیین شد 

 

 ايجنت

 تنوع فلوريستيك

 45گیااهی متعلا  باه     گوناۀ  42، بررسای  این در

آوری و تیااره از گیاهااان آوناادی جمااع  32جاانس و 

تیاره باه    1(؛ که از این تعاداد  9شناسایی شد )جدول 

ای و لپاه ره به گیاهان گلدار دوتی 22نهانزادان آوندی، 

ای تعلاا  دارنااد. لپااهتیااره بااه گیاهااان گلاادار تااک 1

ترین گونه غنی 34جنس و  34تیره،  22با ها ای دولپه

 2جانس و   2تیاره،   1هاا باا   ایلپهگروه هستند و تک

 (.2گونه حضور دارند )جدول 

 
1 Chorology 
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جاانس،  4گونااه و  4بااا  Lamiaceaeهااای تیااره

Asparagaceae و Rosaceae  جنس از 3گونه و  3با 

 منطقه فلور در بیشتری سهم گونه و جنس فراوانی نظر

گونااه  2بااا  Aspleniumجاانس  (.3)شااکل  دارنااد

 دهد.  ترین جنس را تشکیل می بزرگ

 شده در منطقۀ تحقی های گیاهی شناساییفهرست گونه -9جدول 

گیاهی آرایۀ  
رویشی دورۀ  

(Life cycle) 

 شکل زیستی

(Life form) 

 پراکنش جغرافیایی
(Chorology) 

Pteridophytes    

Aspleniaceae     

Asplenium adiantum-nigrum L. P G.r SCOS 

Asplenium scolopendrium L. P G.r PL 

Blechnaceae    

Blechnum spicant (L.) Roth. P G.r PL 

Dennstaedtiaceae    

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn P G.r COS 

Dryopteridaceae    

Polystichum woronowii Fomin P G.r ES 

Pteridaceae    

Pteris cretica L. P G.r PL 

Angiosperms    

Eudicots    

Apiaceae    

Sanicula europaea L. P Hem PL 

Apocynaceae    

Vincetoxicum scandens Sommier & Levier P Hem ES(HYR) 

Aquifoliaceae    

Ilex spinigera Loes. Shrub PH-mi EN(ES)(HYR) 

Asteraceae    

Petasites hybridus (L.) P.Gaertn. P G.r PL 

Berberidaceae    

Epimedium pinnatum Fisch. P G.r EN(ES)(HYR) 

Brassicaceae    

Cardamine impetiense L. var. pectinata (Pall. ) Trautv. A-B Thr COS 

Betulaceae    

Alnus subcordata C.A. Mey. P PH-M ES(E-Hyr) 

Carpinus betulus L. P PH-M ES 

Campanulaceae    

Synphyandra odontosepala (Boiss.) Esfand. P Hem ES-M-IT 

Caryophylaceae    

Stellaria media Cirillo A Thr SCOS 

Crassulaceae    

Sedum stoloniferum S.G.Gmel. P Hem ES(HYR) 

Ericaceae    

Vaccinium arctostaphylos L. P PH-mi ES(E-Hyr) 

Euphorbiaceae    

Euphorbia amygdaloides L. B-P G.r ES 

Mercurialis perennis L. P G.r ES-M 

Fabaceae    

Vicia crocea (Desf.) B.Fedtsch A-B Hem ES(HYR)  

Fagaceae    

Fagus orientalis Lipsky P PH-M ES(HYR)  



 جغرافیایی رویشگاه راش... پراکنش فلوریستیک، شکل زیستی و بررسی  205

 

گیاهی آرایۀ  
رویشی دورۀ  

(Life cycle) 

 شکل زیستی

(Life form) 

 پراکنش جغرافیایی
(Chorology) 

Geraniaceae    

Geranium robertianum L. A vel B Hem SCOS 

Hypericaceae    

Hypericum androsaemum L. P PH ES 

Lamiaceae    

Calamintha grandiflora (L.) Moench. P G.r ES(HYR)-M 

Lamium album L. subsp. album P G.r PL 

Mentha aquatica L. P G.r ES-M-IT 

Salvia glutinosa L. P Hem ES(HYR)  

Polygonaceae    

Rumex pulcher L. subsp. pulcher  P Hem ES-M-IT 

Phytolacaceae    

Phytolacca americana L. P Hem SCOS 

Primulaceae    

Primula heterochroma Stapf P Hem EN-(ES)(HYR) 

Ranunculaceae    

Ranunculus brutinus Ten. P G.r ES-M 

Rhamnaceae    

Rhamnus grandifolia Fisch. & C.A.Mey. P PH-mi ES(HYR) 

Rosaceae    

Crataegus microphylla K.Koch var. dolichocarpa (K.Koch) 

O.Schwarz. 
P PH-mi ES-IT 

Fragaria vesca L. P G.s ES-IT 

Rubus caesius L P PH-n ES-IT 

Rubiaceae    

Galium odoratum (L.) Scop. P G.r ES-M  

Sapindaceae    

Acer cappadocicum Gled. P PH-M ES(HYR)  

Solanaceae    

Solanum kieseritzkii C.A.Mey. P G.r ES(HYR) 

Violaceae    

Viola sieheana W.Becker P G.r ES(E-Hyr) 

Monocot    

Asparagaceae    

Danae racemosa Moench P PH-n ES(HYR) 

Polygonatum orientale Desf. P G.r ES-IT 

Ruscus hyrcanus Juz. P Ch EN-(ES)(HYR) 

Cyperaceae    

Carex diluta M.Bieb P G.r PL 

Dioscoreaceae    

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin P G.c ES-M-IT 

Orchidaceae    

Platanthera bifolia (L.) Rich. P G.b ES-M 

Poaceae    

Bromus benekenii (Lange) Trimen P G.r ES-M-IT 

 دار،  ژئوفیات اساتولون  G.s   ژئوفیات ریازوم دار،  G.r   ژئوفیت بنه دار،G.c   ژئوفیت پیازدار،G.b]   ژئوفیتGeo  کامفیت، Cha: (Life form) زیستی هایشکل

G.t،]ژئوفیت غده دار   Hemکریپتوفیت،  همی Phaفانروفیت   [PH-Mوفیت،  مگافانر PH-mi،میکروفانروفیت   PH-n]نانوفانروفیت  ، Thrتروفیت   

 ، هیرکااانی-  اکسااینE-Hyrهیرکااانی،   (Hyrساایبری -  اروپاااESوطناای، جهااان  نیمااهSCOSوطناای، جهااان  COS :(Chorotype) پااراکنش جغرافیااایی

Endemic ،)اندمیک  ITتورانی، -  ایرانیMای،   مدیترانهPLای.ناحیه  دند 

   دندساله. P  دو ساله، Bساله،   یکA :(Life cycle)رویشی ۀ دور
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 زیلکی منطقۀ در گیاهی هایگروه در هاگونه و جنس تیره، تعداد -2جدول 

 گونه سرده تیره گروه گیاهی

 5 1 1   نهانزادان آوندی

 34 34 22 دولپه

 2 2 1 لپهتک

 42 45 32 مجموع
 

 
 منطقۀ تحقی در  هاگونه و جنس تعداد اساس بر یگیاه هایتیره ترینغنی -3شکل 

 

 اشکال زيستي

نوعی پاسخ سازشی به محای    اشکال زیستی گیاهان،

کناد کااه  بناادی اکولاوژیکی را ایجااد ماای  اسات و طبقاه  

. Archibald, 1995)) شرای  زیستگاه است دهندۀ نشان

در واقع تشابه ساختاری و شکل زیستی گیاهاان یاک   

شاابه آنهاا باا شارای      سازگاری م ۀدهندنشان ،منطقه

گیری از منابع محیطای موجاود   بهره زیستگاهی، برای

  (.9312در آن زیستگاه است )عصری، 

 داد نشان زیستی شکل براساس گیاهان بندیطبقه

شاده در منطقاه،   که بیشترین شکل زیساتی مشااهده  

درصد( است. پس  41گونه ) 23ها با مربوط به ژئوفیت

درصاد(،   4/23گونه ) 99ها با فانروفیت ترتیباز آن به

درصااد(،  2/29گونااه ) 90هااا بااا  کریپتوفیااتهماای

گونه  9ها با درصد(، کامفیت 3/4گونه ) 2ها با تروفیت

هاای گیااهی منطقاه را تشاکیل     درصد( رویاش  9/2)

هاا  ها و فانروفیتبندی ژئوفیتدهند. جزئیان طبقه می

 2/42گونه،  20 دار )بادهد که ژئوفیت ریزومنشان می

درصاد(،   9/2گوناه،   9دار )با درصد(، ژئوفیت استولون

دار درصد(، ژئوفیت بنه 9/2گونه،  9دار )با ژئوفیت غده

گوناه،   3هاا )باا   درصد(، نانوفانروفیات  9/2گونه،  9)با 

درصاد( و   1/1گونه،  4درصد(، میکروفانروفیت )با  4/5

دارناد  درصاد( حضاور    1/1گوناه،   4مگافانروفیت )باا  

 (.4)شکل 

 پراكنش جغرافيايي

 یاک  گیاهی هایگونهۀ مجموع جغرافیایی پراکنش

 ناواحی  یاا  ناحیاه  ازهاا  آن تأییرپاذیری  بازتاار  منطقه

گیاهااان (. 9321)مجنونیااان،  اساات مختلااف رویشاای

منطقه از نظار تعلا  باه منااط  جغرافیاای گیااهی،       
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گوناه   20سایبری باا   -عمدتاً مربوط باه عناصار اروپاا   

-درصد( هستند. دیگر عناصر فیتوجغرافیایی به 5/42)

 1/94گوناه )  2ای باا  ترتیب شامل عناصر دند ناحیاه 

تاورانی و  -ای/ ایرانای سایبری/ مدیتراناه  -درصد(، اروپا

درصاد(،   5/90گوناه )  1ای باا  سیبری/ مدیترانه-اروپا

 4وطنای باا   جهاان تورانی و نیمه-سیبری/ ایرانی-اروپا

 3/4گونااه ) 2وطناای بااا درصااد( و جهااان 1/1گونااه )

 (.1درصد( است )شکل 

 

 
 (9جدول  اساسها برمنطقه )مخفف گیاهی هایگونه زیستی هایشکل فراوانی نمودار -4شکل 

 

 
ای، مدیترانه -Mتورانی، -ایرانی -ITسیبری، -اروپا -ESمنطقه ) گیاهی هایگونه جغرافیایی پراکنش فراوانی نمودار -1شکل 

PL- ای،ناحیهدند COS- وطنی، جهانSCOS- وطنی(جهاننیمه 
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 بحث

عناوان  هپوشش گیااهی و تناوع زیساتی با    بررسی 

 محیطای بسایار مهام   اساس پدوهش در علاوم زیسات  

هاا  تعاداد گوناه   است. عموماً سنجش تنوع زیستی بار 

تاارین از مهاام ،ایمتمرکااز شااده اساات و تنااوع گونااه

هااای تنااوع زیسااتی اساات کااه در ارزیااابی   شاااخص

 (.9313)اردکانی،  شودها از آن استفاده میتماکوسیس

دیگار  آن با  ۀای منطقه و مقایسبررسی غنای گونه

جنگل مانند تحقیقان مشابه در مناط  جنگلی خزری 

(، جنگل راش 9311زاده و همکاران، دارکال )اسماعیل

( و جنگل خیباوس )اسادی و   9312اساس )خوشمو، 

شاگاه راش در  دهد که روی(، نشان می9310همکاران، 

 کمای  نسابت به ای گیاهیگونه غنای زیلکی از ۀمنطق

 باودن غناای   اناد   علات  (.5اسات )شاکل    برخوردار

 باا  راش درختاان  حضاور متاراکم   منطقاه،  ای گوناه 

جنگال و زیار    اشاکور درختای   در انباوه  پوشاش  تاا  

 ایجااد  باا  کاه  اسات  اشاکور تمشاک و کولاه خااس    

 متناوع  حضاور  مناسب، نوری و شرای  فضا محدودیت

ایان   .دکنمی ممکن غیر را جنگل زیر اشکور هایگونه

 Moore and Vankat (1986) تحقیقاان   موماوع باا  

 در پساند ساایه  هاای تحتانی گونه اشکور تنوع دربارۀ

هااای گرفتااه در راشسااتانجهااان و مطالعااان صااورن

؛ کیاالشااکی و 9313شاامال )آزادفاار،  هااایجنگاال

( Eshaghi Rad et al., 2009؛ 9311شاااعبانی، 

 . میااانگین درصااد تااا  پوشااش منطقااۀمطابقاات دارد

که از ورود ناور   استدرصد  10شده نزدیک به بررسی

 کند.  تر جلوگیری میهای پایینبیشتر به الیه

Bazzaz (1975)  وRees and Juday (2002)   نیاز

هاای گیااهی    ها غنای گوناه اعتقاد دارند که در جنگل

بودن تا  پوشش پاس   شدن تحت تأییر باز یا بستهبه

نور در  ه اهمیت زیادتوان باز اختالل است. در واقع می

رد کاه ایان موماوع باا     ها اشاره کا افزایش غنای گونه

و  Bataineh et al. (2006) تحقیقاااان نتاااای 

Smirnova et al. (2008) خوانی دارد. هم 

هااای بااودن گونااهتعااداد ، کاامطاای ایاان پاادوهش

ارتی علت اصالی کااهش   عبای مشهود بود. بهدرختچه

هاای   هاای گوناه   ها شکست در رقابت با نهاال درختچه

درختاای اساات کااه بااا از دساات دادن فضااای الزم    

 نتاای   نتوانستند به رشد طبیعی خود ادامه دهند. این

هاای جنگلای   دیگاران در اکوسیساتم   هایمشابه یافته

 ;Lewis and Harshbarger.,1976)دیگاار اساات  

Elliott et al., 1999). 

 
 مناط  جنگلی هیرکانی دیگر تنوع فلوریستیکی جنگل عطاکوه با  مقایسۀ -5شکل 
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 دهاد می نشان زیلکی منطقۀ گیاهان زیستی شکل

( درصاد  41ها )ژئوفیت ،منطقه غالب زیستی شکل که

 رطوباات زیاااد در طاای    دهناادۀنشااان اساات کااه 

نسابت  بهزیاد بودن عم  خا  و فرسایش  فصل رشد،

 نیااا و همکاااراناکبااریمطالعااان  کاام خااا  اساات.

 و( 9319)وحادتی   ، بازدیاد (9312، رموی )(9313)

Siadati et al. (2010) هاا  ژئوفیتمقدار داد که  نشان

  است. دشمگیرهای هیرکانی جنگلدر 

بندی اشکال زیستی براساس واکنش گیاه باه  طبقه

کاه  طوریریزی شده است؛ بهتغییران شدید اقلیم پایه

هاوای  وی اطالعااتی درباارۀ وماعیت آر   ال زیسات اشک

 .(Pears, 1985)دهد ارائه میبررسی  مکان تحت

از شاکل زیساتی فانروفیات و     وجود درصد زیاادی 

معرف وجود شرای  اقلیمای مناساب    ،کریپتوفیتهمی

زاده و های مناط  معتدله است )اساماعیل برای رویش

(. تنااااوع اشااااکال فانروفیاااات و 9314همکاااااران، 

ای در تثبیت کنندهیت نقش بسیار تعیینکریپتوف همی

د دار و کوهسااتانی دارویااده در نااواحی شاایببااه خااا 

 (. 9312)بتولی، 

 -طقه، عناصر اروپاا انتشار فلور من در بررسی عرصۀ

دیگار  درصاد حضاور را نسابت باه      سیبری بیشاترین 

نواحی رویشی نشان دادند. در واقع با توجه باه اینکاه   

افیای گیاهی متعلا  باه   های شمال از نظر جغرجنگل

سایبری  -بزرگ اروپا هیرکانی از ناحیۀ -اکسین 9ایالت

سایبری در فلاور آن   -عناصار اروپاا   است، درصد زیااد 

هاای  های شمال را با جنگلارتباط فلوریستیک جنگل

د. ایان موماوع در دیگار    کنا سیبری آشکار می -اروپا

های شامال   آمده در سطح جنگلعملمطالعان فلور به

(، 9313نیااا و همکاااران ) اکبااریتحقیقااان ماننااد 

(، آتشاااگاهی و 9314زاده و همکااااران )اساااماعیل

 بازدید ،(9310اسدی و همکاران ) (،9311همکاران )

مشااهده   Siadati et al. (2010)و  (9319وحادتی ) 

 عناصار  از پاس  ،بررسای  اسات. در ناحیاۀ تحات    شده

 پاااراکنش  باااا هاااایناااهگاااو ،سااایبری -اروپاااا
 

1
 Province 

 جنگلاای  ۀهسااتند. گوناا  ترینیشااب ای ناحیااهدند

Bromus benekenii،   بیشترین درصد پوشش منطقاه

گوناه توانسات   را به خود اختصاص داد. در واقاع ایان   

بررسای   سازگاری بسیار زیادی با شرای  منطقۀ تحات 

، ایان گوناه منااط     بررسی پیدا کند. در منطقۀ تحت

تواناد تهدیادی    می به خود اختصاص داد که وسیعی را

 باا  ای تنوع زیستی منطقاه باشاد. در نهایات   جدی بر

حفا    منظاور باه  ،منطقاه  در موجاود  شارای   به توجه

 مسئول هایسازمان بومی منطقه، باید گیاهی های گونه

 ند.  کن بیشتری توجه از آنها، حفاظت در

 

 منابع

. 9311حبیاب زارع،   و اجتهاادی  زهره، حمیاد  آتشگاهی،

 گیاهاان  فیاایی جغرا پراکنش و زیستی شکل معرفی فلور،

مجله  ،مازندران استان ساری، دودانگه های شر در جنگل

 . 203-913 (:2)22زیست شناسی ایران، 

 دانشاگاه  انتشااران  ،اکولاوژی . 9313 رما، محمد اردکانی،

 ص. 340تهران، ، تهران

 هاااایعکاااس العمااال . مقایساااه9313داوود،  آزادفااار،

 باه  شارقی  راش گوناه  ایتغذیاه  نیازهاای  و فیزیولوژیک

 و رشد مختلف مراحل در ارتفاعی و فصلی نوری، تغییران

 تربیت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه دکتری، رساله نمو.

 ص. 911  مدرس،

زاده و اسدی، حامد، سید محسن حسینی، امیاد اساماعیل  

 و زیساتی  شاکل  . بررسای فلاور،  9310 ،عبااس احمادی  

 شاده  حفاظات  جنگل در شمشاد هایرویشگاه کورولوژی

  (:1)3شناسای گیااهی،   مجلاه زیسات  ، مازنادران  یبوسخ

22-40  . 

سااز و  اسدی، مصطفی، علی اصغر معصومی، محبوبه خااتم 

 . فلااور ایااران. جلاادهای 9352-9310الااه مظفریااان، ولاای

، انتشاااران مرسسااه تحقیقااان جنگاال هااا و مراتااع 9-52

 کشور، تهران. 
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 زاده، امید، سید محسن حسینی، مسعود طبری واسماعیل

 و اکوسیساتمی  واحادهای  . شناسایی9311 ،حامد اسدی

بررسای  جنگل ) بندیطبقه در آنها تفکیک قابلیت بررسی

مجله زیست شناسی گیااهی،   ،موردی جنگل راش دارکال(

3(2:) 99- 21  . 

حساینی و   ساید محسان   مسالم، حبیاب زارع،   نیا،اکبری

 و رویشای  سااختار  فلور، . بررسی9313حمید اجتهادی، 

 سانگده  در تاوس  اجتماعاان  گیااهی  عناصار  یکورولاوژ 

 .15-14 :54 سازندگی، و پدوهش ،ساری

بررسای پوشاش گیااهی    . 9319وحادتی، فاطماه،    بازدید

پایاان   ،عوامل اکولوژیکی محی و جنگل عطاکوه الهیجان 

نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم پایه دانشاگاه گایالن،   

 ص. 911

ای عناصر گیااهی  ونه. تنوع و غنای گ9312بتولی، حسین، 

  :11سااازندگی،  و پاادوهش ،در ذخیرگاااه کااازان کاشااان 

59-903. 

 محیطای  و اقلیمی تغییران . ایر9319جعفری، مصطفی، 

 هاای جنگال  بلنادمازو در  و راش درختاان  دور تولید بر

 (:3)22ایاران،   کاغاذ  و دور علوم تحقیقان ،خزر منطقه

315-401. 

 و زیساتی  شاکل  فلاور،  . معرفای 9312محماد،   خوشمو،

 و علوم ،سوادکوه اساس منطقه گیاهان پراکنش جغرافیایی

   .21-51 (:9)3فنون منابع طبیعی، 

 پراکنش و زیستی شکل . بررسی9312سید علی،  رموی،

 جلهن(، مگلستا-کوهمیان )آزادشهر منطقه فلور جغرافیایی

 .901-11 (:3)91طبیعی،  کشاورزی و منابع علوم

 فلاور،  . بررسای 9319امینای،   روانبخش، مکارم و طیباه  

 گااه  ذخیاره  اکولاوژیکی  سااختار  و جغرافیاایی  پاراکنش 

 (:9) 54 ایران، شناسی زیست مجله، تالش گیسوم جنگلی

29-39.   

. تنااوع گیااهی در پناهگااه حیااان   9312عصاری، یاونس،   

 .32-21 (:9)1ها،  رستنی ،وحش موته

های . فلور رنگی ایران. شماره9314-9315قهرمان، احمد، 

 . موسسه تحقیقان جنگل ها و مراتع کشور.29-9

بررساای . 9310نااداد، فااره و هانیااه نفیساای،   قهرمااانی

فلورستیک منطقه امن مونجوقلو در منطقه حفاظات شاده   

  (:9)92هااا،  رسااتنی، مراکااان )اسااتان آذربایجااان شاارقی(

23-12  . 

نداد، ساید حساین بهااری و    نداد، فره، علیرما نقیقهرمانی

. معرفای فلاور، شاکل زیساتی و     9310اسماعیلی،  اهلل رو 

پااراکنش جغرافیااایی گیاهااان دو منطقااه حفاظاات شااده  

مجلاه   ،جنگلی سمسکنده و دشات نااز سااری، مازنادران    

 .20-13 (:2)3تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 

 . بررسای تناوع  9311کیاالشکی، علی و ساعید شاعبانی،   

 نگال ج اکولوژیاک در  هاای گاروه  در گیااهی  هاای گوناه 

 ساوم  ، ساری 2 شاماره  قطعاه  موردی: بررسیآغوزدال )

فصالنامه علاوم و فناون مناابع      ،کجاور(  45 آبخیاز حومۀ 

 .31-21(: 9)1طبیعی، 

 ایااران، گیاااهی جغرافیااایی ،9321 هنریااک، مجنونیااان،

 در گیاااهی جغرافیااای مقاااالن کاااربرد مجموعااه ترجمااه

 ص. 222زیست،  محی  حفاظت سازمان حفاظت،

جنگل شناسی و پرورش  .9314رما،  محمدمهاجر،  مروی

، تهاران،  2201جنگل، انتشاران دانشاگاه تهاران، شاماره    

 ص. 312

 گیااهی  پوشش پراکنش. 9352 جواد، محمد نداد،میمندی

 .902-12 (:9)9 شناسی، محی  ،زاگرس

علای رجامناد و    نداد، علیرما، سمیه حساینی، محماد  نقی

 وریساتیک فل . بررسای 9311مهارورز،   شاهریار ساعیدی  

 رامسار در  سای بان   و مازی بن حفاظت شده هایجنگل

مجلااه  ،متاار( 2300تااا  300ارتفاااعی ) شاایب طااول

  .994-13 (:1)2تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 

. تعیااین 9311االسااالمی،  یزیاادیان، فرشاااد و علاای شاایخ

ی رویشی ای ناحیههای درختی و درختچهگسترشگاه تیپ

 ،داالوس( آبخیاز  حوماۀ   البرز مرکازی )مطاالعاه ماوردی   

 .41-31 (:2)1نامه علوم و فنون منابع طبیعی، فصل
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Abstract 

The study area with 170 hectares is located in the north of Rudbar and between 1010-1560 m 

a.s.l. There is not any harvesting in the study area due to a lack of a road network. This 

research has been carried out to identify the floristic composition, life forms and chorology of 

all plants in this area. The final results of the studies on floras showed that 47 plant species 

belonged to 46 genera and 37 families. The dicots with 34 taxa were the richest group of flora 

followed by monocots with 7 taxa, and Pteridophytes with 6 taxa. Dominant life forms 

include geophytes (49%), followed by phanerophytes (23.4%). From the chorological point of 

view, the largest proportion of the flora belongs to the Euro-Siberian elements (42.6%) 

followed by Pluriregional elements (14.9%), Euro-Sibirian/ Mediterranean/ Irano-Turanian 

and Euro-Sibirian/ Mediterranean (10.6%).  

Keywords: Beech, Chorology, Hyrcanian forest, Life form, Zilaki forest. 
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