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 2گروه زيستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ايران
 1گروه گیاهان دارويی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهربابک ،شهربابک ،ايران
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چكيده
در اين بررسی ،گیاهان خودروی منطقه ريسه و پاقلعه از توابع شهرستان شهربابک واقع در استان کرمان جمعآوری و
شناسايی شد .اين منطقه در حدود  71کیلومتری شمالشرق شهربابک و  911کیلومتری غرب شهر کرمان قرار گرفته
است .مساحت اين منطقه در حدود  01111هكتار و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا  1911متر استت .همچنتین ،ايتن
منطقه از مناطق خشک و کوهستانی محسوب میشود و در ناحیه ايرانی-تورانی قترار دارد و از نرتر ستیمای پوشت
گیاهی ،استپ يا بوتهزاری و گیاه غالب آن ،درمنه دشتی است .حدود  2111نمونه گیاهی از اين منطقه جمعآوری و
شناسايی گرديد .در مجموع 112 ،گونه گیاهی متعلق به  02تیره و  222جنس تشخیص داده شد کته از ايتن میتان 96
تیره 291 ،جنس و  271گونه متعلق به دولپهایهتا و  0تیتره 23 ،جتنس و  19گونته مربتوب بته تتکلپتهایهتا بودنتد.
بزرگترين آنها تیره کاسنی با  99گونه و بزرگترين جنس ،جنس گون بتا  27گونته بتود .همچنتین 3 ،گونته نتادر99 ،
گونه بومزاد و  29جنس تکگونهای در اين منطقه شناسايی شد 77 .درصد گونههای مطالعه شتده از نرتر جغرافیتای
گیاهی متعلق به ناحیه ايرانی-تورانی هستند .اشكال زيستی ايتن منطقته  02/2درصتد همتیکريپتوفیتت 90/2 ،درصتد
تروفیت 3/2 ،درصد کامفیت 2/2 ،درصد ژئوفیت و  2درصد فانروفیت هستند.
واژههاي کليدي :ريسه و پاقلعه ،شكل زيستی ،شهربابک ،فلور ،کرمان

مقدمه
شناخت فلور و شناستايی گونتههتای مقتاوم ،مهتاجم،
بومزاد ،نتادر ،در حتال انقترا

و گیاهتان دارويتی نقت

آنها به منرور حفظ محیطزيست را امكانپذير متینمايتد.
بُعد ديگر شناخت گیاهان ،تعیین پوش

گیاهی و تكمیتل

فلور کشور است که بتا توجته بته تنتوع اقلتیم و در نتیجته

عمدهای در تعیین پتانسیل زيستی محیط دارد و تتا حتدود

تنتتوع گونتتههتتای گیتتاهی آن بتتا وجتتود جمتتعآوری هتتای

زيادی دستیابی به اطالعات در زمینه توان زيستی منطقته و

متعدد و تحقیقات بسیاری که توسط گیتاهشناستان ،انجتام

برنامهريزی جهت حفاظت ،احیا و بهرهبرداری اصتولی از

شده است ،اما هنوز مناطق بسیاری وجود دارد که گیاهتان
* mirtadz@uk.ac.ir
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آن جمتتعآوری و شناستتايی نشتتده استتت .گیاهتتان منطقتته

به کمربند دهج-ستاردو قترار دارد .رودخانته پاقلعته از

شهربابک به طور پراکنده جمعآوری شدهاند که میتتوان

مهتتمتتترين رودخانتته هتتای ايتتن منطقتته استتت کتته در

به جمع آوریهای وکیلی ( )2967و حسنآبتادی ()2979

بخ های بتایيی بته صتورت دايتم و در قستمتهتای

اشاره نمود اما تاکنون از منطقه ريسه و پاقلعته جمتعآوری

پايین دست بته صتورت فصتلی جريتان دارد .رودخانته

گیتاهی

جنتوبی منطقته

مدونی صورت نگرفته است .سیمای کلی پوش

ريسه نیتز بته صتورت فصتلی در بخت

منطقه با بوتههای درمنه مشتخص متیشتود کته در برختی

جريان دارد .طبق گزارش هتای ستازمان هواشناستی در

مناطق با گونههايی از گون يا درختچههايی چون ديو خار

سطح ايستتگاههتای شهرستتا ن و روستتا ،میتانگین تتراز

(Rosa

شتتده کمینتته ،بیشتتینه و روزانتته دمتتا در بررستتی رژيتتم

(Tamarix

حرارتی منطقه ،با حداقل دمتای  2/6درجته و حتداک ر

(Crataegus

 19درجتته و روزانتته  29/7درجتته ستتانتیگراد اعتتالم و

) meyeri Pojark.و زرشتک (Berberis integerrima

بیشتتینه بتتارش ستتاینه در ايستتتگاههتتای منطقتته 237/1

) Bunge.همراه میشوند.

میلتتتی متتتتر گتتتزارش شتتتده استتتت .شتتتكل  2منحنتتتی

) ،(Lycium depressum Stocks.نستتتترن
)Hermann.

J.

 ،moschataگتتتتتز

) ،ramosissima Ladeb.زالزالتتتتک

شهرستان شهربابک در شتمال غربتی استتان کرمتان

آمبروترمیک منطقته را طبتق آمتار ستالهتای  2962تتا

واقع شتده استت .ايتن شهرستتان از شتمال و غترب بته

 2976نشان میدهد .با توجه به آمار ايستگاه سینوپتیک

استان يزد ،از شرق به شهرستتان رفستنجان و از جنتوب

شهربابک ،میانگین درجه حرارت ساینه در اين منطقته

به شهرستان سیرجان محدود میشود (بیگلری.)2972 ،

 20/7درجه ستانتیگراد و تعتداد روزهتای يخبنتدان 30

منطقه مطالعه شتده ،در فاصتله حتدود  911کیلتومتری

روز است که از اواخر مهر متاه شتروع شتده ،تتا اوايتل

شهر کرمان و  71کیلومتری شمال شرقی شتهر مرکتزی

ارديبهشت ماه ادامه میيابد .میتانگین بارنتدگی ستاینه

شهربابک و در محدوده دو دهستان ريسه و پاقلعته ،بتا

 113/7میلیمتر است .بیشینه رطوبت نسبی در آذر متاه

مستتاحتی در حتتدود  01111هكتتتار و ارتفتتاع متوستتط

با  77درصد و کمینه آن در مرداد ماه با  12/2درصد به

 1911متر از سطح دريا و در مستیر ارتفاعتات مرکتزی

وقوع می پیونتدد و میتانگین ستاینه رطوبتت نستبی 02

ايران و به طور جزيی تر در مستیر رشتتهکتوهی موستوم

درصد است (بیگلری.)2972 ،

شكل  -2منحنی آمبروترمیک منطقه ريسه و پاقلعه طی دوره آماری 2976 -2962
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کتابهتای فلتورا ايرانیكتا )،(Rechinger, 1963-1998

به دلیل اهمیت زيتاد نمونته بترداری در يتک تحقیتق

فلور ايتران (استدی و همكتاران )2976-2976 ،و تنتوع

فلوريستی (فلوريستیک) و به منرور شناخت هر چه بهتتر

زيستی گونههای گیاهی ايران (قهرمتان و عطتار)2966 ،

ترکیتتب و اجتتزای فلتتوری منطقتته ،ايتتن کتتار بتته طتتور

انجام شد.

برنامهريزیشده و با توجه به آغاز فصتل رويت

در ايتن

منطقه ،در صدر امور قرار داده شد .نخستین جمتعآوری

نتايج

در پايیز  2977صورت گرفت .به دلیل کوهستانی و سرد

بتتا بررستتی فلتتور منطقتته ريستته و پاقلعتته 112 ،گونتته

بودن منطقه ،فصل رويشی عمتده گیاهتان آن از اواستط

گیتتاهی متعلتتق بتته  02تیتتره و  222جتتنس شناستتايی شتتد

فتتروردين آغتتاز متتیشتتود .امتتا بتترای جمتتعآوری کامتتل

(شكل  .)1بزرگترين تیرههای دولپتهای بته ترتیتب :تیتره

گیاهان عالوه بر فصل پتايیز ،دو دوره در فصتل زمستتان

آفتتتابگردان ) (Asteraceaeبتتا  12جتتنس و  99گونتته،

سال  2977نیز جمع آوری صورت گرفت .سپس با آغاز

باقالئیان ) (Fabaceaeبا  21جنس و  16گونه ،تیره نعناع

فصل بهار ( )2976فاصله بین جمع آوریها کوتاهتر شتد

) (Lamiaceaeبا  22جتنس و  23گونته و تیتره شتببتو

و هر هفته دو بار تا اواسط تیر ماه همان سال جمتعآوری

) (Brassicaceaeبا  29جنس و  22گونه بودنتد (شتكل

صورت گرفت .سپس چند دوره جمعآوری ديگر هم تا

 .)0بیشتتترين گونتتههتتا متعلتتق بتته دولپتتهایهتتا ،جتتنس

اواختتر شتتهريور متتاه صتتورت گرفتتت .نمونتتههتتا پتتس از

 Astragalus L.از تیتتتره باقالئیتتتان بتتتا  27گونتتته و

جمع آوری و خشک کردن ،بر روی مقوای هربتاريومی

 Nepeta L.از تیره نعناع با  6گونه بودند (شكل .)2

الصاق گرديدند .اطالعاتی همچون نام تیتره ،نتام گونته،

بزرگتتترين تیتترههتتای تتتک لپتته بتته ترتیتتب گنتتدمیان

محتتتل دقیتتتق جمتتتعآوری ،تتتتاري جمتتتعآوری ،نتتتام

) (Poaceaeبتتتا  29جتتتنس و  27گونتتته و تیتتتره یلتتته

جمع آوریکننتده و شناستايیکننتده و ارتفتاع محتل در

) (Liliaceaeبا  0جنس و  2گونه بودند که  3/7درصتد

از  2111نمونته گیتاهی

گونههای منطقه را به خود اختصاص میدهنتد .بیشتترين

جمعآوری و با فلورهتای فلتورا ايرانیكتا (Rechinger,

گونهها در تکلپهایهتا متعلتق بته جتنس  Allium L.از

) ،1963-1998فلتتتور رنگت تی ايت تران (قهرمتتتان-2971 ،

تیره یله و  Poa L. ،Eremopyrum Jaub. & Spachو

 ،)2971رُستتتتنیهتتتای ايتتتران (مبتتتین،)2960-2920 ،

 Bromus L.از تیره گندمیان هرکدام با دوگونه بودند.

کنار نمونه پیوست گرديد .بی

ردهبنتتدی گیتاهی (مرفريتان ،)2969 ،گتتونهتتای ايتران

گرچتته در ديتتد کلتتی ،منطقتته توستتط گونتتههتتای

(معصتتومی ،)2972-2972 ،گونتتههتتای جديتد و جالتتب

 Artemisia L.پوشیده شده ،اما اختالف ارتفاع و وجود

توجتته از جتتنس گتتون در اي تران (معصتتومی و وکیل تی،

ستتبب

اقلتتیمهتتای خترد و شتترايط بتتومشتتناختی مختلت

 )2972و شالوده جغرافیای گیاهی خاورمیانه (Zohary,

روي

) 1973شناستتتايی شتتتدند کتتته در هربتتتاريوم دانشتتتكده

گتتروه فراگیتتر درمنتته )،(Artemisia sieberi Besser

کشاورزی کترج دانشتگاه تهتران نگهتداری متیشتوند.

برختتی از گونتتههتتای گیتتاهی ديگتتر نیتتز بتته صتتورت

تعیین اشتكال زيستتی و گونتههتای بتومزاد بتا استتناد بته

اجتماعات گسترده در منطقه ديتده متیشتوند .از جملته،

گیاهان مختلفی در منطقه شتده استت .عتالوه بتر
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جامعه بتادام ) ،(Amygdalus scoparia Spach.جامعته

کامفیت ها ( 99گونه) بیشتترين آنهتا تیتره باقالئیتان (22

درمنه سفید ) ،(Artemisia santolina Schrenk.جامعه

گونتته) ،فانروفیتتتهتتا ( 21گونتته) بیشتتترين آنهتتا تیتتره

درمنه آبراهتهای ) (Artemisia deserti Kraschجامعته

گلسرخ ( 0گونه) و ژئوفیتها ( 21گونه) کته بیشتترين

) ،(Eremurus sp.جامعتته تخريبتتی تل ت بیتتان

آنها از تیره یله و گرامینته (هتر کتدام  0گونته) بتود .در

) ،(Sophora alopecuroides L.و جوامتتتع گتتتون

مجموع 02/2 ،درصد گونتههتا همتیکريپتوفیتت90/2 ،

) .(Astragalus spp.در مقابل ،برختی گونتههتا نیتز بته

درصتتتد تروفیتتتت 3 /2 ،درصتتتد کامفیتتتت 2 ،درصتتتد

صورت اندك و نادر هستند که از بین  2012گونه نتادر

فانروفیت و  2/2درصد ژئوفیت بودند.

ستتري

در ايتتران 3 ،گونتته ( 1/70درصتتد) آنهتتا در ايتتن منطقتته
مشاهده شدند ،به عبارتی 0/0 ،درصد گونههتای گیتاهی

بحث و نتيجهگيري

منطقتته نتتادر هستتتند (جتتدول  .)2از حتتدود  2721گونتته

نتايج حاصل از بررستی فلوريستتیک منطقته ريسته و

گیاهی انحصاری در ايتران 99 ،گونته ( 2/71درصتد) از

پاقلعه نشان میدهد کته از حتدود  7111گونته گتزارش

آنها در منطقه مورد مطالعته وجتود دارد و  27/2درصتد

شتتده در کشتتور  112گونتته يعنتتی  1/9درصتتد آنهتتا در

گونههای گیاهی منطقه ،بومزاد ايران هستند (جدول .)2

منطقه مطالعه شده ،يافت شدند 23 .گونه که اسامی آنها

در اين منطقه  29جنس تکگونتهای يافتت شتد کته

منتابع منتشتر شتده

در جدول  2آمتده استت ،بتر استا

در مقايسه با  227جنس تکگونهای در ايران (قهرمان و

تاکنون از منطقه جنوبشرق کشتور گتزارش نشتدهانتد.

عطار 1/99 )2966 ،درصد و در مقايسه با  221جنس در

هر چند با توجه به خشكسالی چند ستال اخیتر و کتاه
بسیاری گونههای تروفیتت و حتتی عتدم رشتد و

منطقتته  7/6درصتتد آنهتتا تتتکگونتتهای بودنتتد .بیشتتترين

روي

جتتنسهتتای تتتکگونتتهای متعلتتق بتته تیتتره شتتببتتو

فعالیتتت برختتی گونتتههتتای همتتیکريپتوفیتتت و برختتی

) (Brassicaceaeبود (جدول  .)2تنوع گونه های علفتی

گونتتههتتای ديگتتر ،منطقتته تنتتوع اصتتلی ختتود را نشتتان

و بوتهای منطقه نسبت به گونههای درختی و درختچهای

نمیدهد ،اما با توجه به قرار داشتن اين منطقته در بخت

بیشتر است .از گونتههتای درختتی و درختچتهای منطقته

کم بتاران مرکتزی ايتران ،شناستايی  112گونته گیتاهی

متتیتتتوان بتته بتتادام ) ،(Amygdalus scopariaنستتترن

متعلق به  222جنس و  02تیره ،نشاندهنده تنتوع زيستتی

شتتیرازی ) (Rosa moschata J. Hermann.و گتتز

نسبتاً خوبی در ايتن منطقته استت .بتا توجته بته مستاحت

) (Tamarix ramosissima Ladeb.اشاره نمود.

منطقتته (حتتدود  01111هكتتتار و حتتدود  1/110درصتتد

بررسی اشكال زيستی منطقه نشان میدهد کته بیشتتر

مساحت ايران) ،حتدود  10درصتد تیتره هتا 21 ،درصتد

گونههای گیاهی همیکريپتوفیت ( 32گونه) هستتند کته

جنسها و  9/1درصد گونتههتای گیتاهی ايتران در ايتن

بیشترين آنها مربوب بته تیترههتای کاستنی ( 11گونته) و

محدوده يافت میشوند که در مقايسه با منتاطق ديگتر و

نعناع ( 22گونه) بودند .ساير اشكال زيستی منطقه به اين

نس تبتاً نزديتتک بتته آن کتته از نرتتر فلوريستتتیكی بررستتی

ترتیب زير بود :تروفیتها ( 73گونه) کته بیشتترين آنهتا

شدهاند نیز تنوع قابل قبولی نشتان متیدهتد .بترای م تال:

تیرههتای شتببتو ( 29گونته) و کاستنی ( 3گونته) بتود.

جوزم شهربابک با  60111هكتتار وستعت و  011گونته
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(حستتنآبتتادی ،)2979 ،گتتوغر بافتتت بتتا  22111هكتتتار

ستترد و خشتتک در منطقتته استتت .همچنتتین ،بتتای بتتودن

وسعت و  020گونه گیاهی (میرتاجالدينی.)2962 ،

درصد تروفیتها نشاندهنده طوینی بودن دوره خشكی

جغرافیتتايی نشتتان داد کتته درصتتد

است .بنابراين ،منطقه از اقلیم سترد و خشتک برختوردار

بررستتی پتتراکن

بایيی از گیاهان متعلق به ناحیه ايرانی-تتورانی هستتند و

است (شكل  .)9انتشار جغرافیايی گیاهان منطقته مطالعته

شكل زيستی غالب منطقه را همیکريپتوفیتهتا تشتكیل

شده نشان میدهد کته گونتههتايی بتا انتشتار جغرافیتايی

میدهند .بای بودن درصتد گیاهتان همتیکريپتوفیتت در

ايرانی-تورانی  20درصد ،ايرانی-تتورانی /هیرکتانی 21

منطقه که جوانه رويشتی آنهتا در زمستتانهتای سترد در

درصد ،ايرانی-تورانی /اروپا-سیبری  6درصد ،ايرانتی-

ستالهتای قبتل و يتا

تتتتتورانی/صتتتتحرا-ستتتتندی  21درصتتتتد و ايرانتتتتی-

بتترف پوشتتیده و حفاظتتت متتیشتتوند ،بتته همتتراه منحنتتی

تورانی/هیرکانی/صحرا-سندی  6درصد و جهانوطتن 6

آمبروترمیک (شتكل  )2نشتاندهنتده حاکمیتت اقلیمتی

درصد هستند (شكل .)7

سطح خاك با بقايای شاخ و بتر

جدول  -2فهرست شكل زيستی ،بومزاد ،نادر و تکگونهای گیاهان و پراکن
 :Geژئوفیتها :He ،همیکريپتوفیتها :Ph ،فانروفیتها .پراکن

جغرافیايی منطقه .شكل زيستی :Th :تروفیتها :Ch ،کامفیتها،

جغرافیايی :Cosm :جهان وطن :IT ،ايرانی-تورانی :H ،هیرکانی :SS ،صحرا-

سندی :ES ،اروپا-سیبری :En ،بومزاد :Ra ،نادر :Mo ،تکگونهای * .گونههايی که تاکنون از منطقه جنوبشرق ايران گزارش نشدهاند.
منطقه رويشی

شكل زيستی

بومزاد ،نادر ،تکگونهای

Cosm

Ph

*
*Mo,

Cosm
IT
IT
IT
IT
Cosm
IT,H
IT

Th
Th
He
He
He
Th
Th
He

Ra,

IT

He

IT

He

IT

Ph

IT
IT
IT, ES
ES
IT

Ch
He
Th
Th
He

IT, H
IT, H
IT

Th
He
He

IT
ES

He
He

تاکسون
Dicotyledones

En
En
*En,

En

Berberidaceae
Berberis integerrima Bunge.
Boraginaceae
Lappula sinaica (DC.) Ascherson
Microparacaryum bungei (Boiss.) khat.
Onosma stenosiphon Boiss.
Paracaryum modesum Boiss.
Paracaryum pygmaeum (Rech.) Heller
Rochelia disperma (L. F.) Koch.
Solenanthus circinatus Ledeb
Trachelanthus cerinthoides kunze
Campanualaceae
Campanula kermanica (Rech.f., Aellen & Esfand.) Rech.f.
Capparaceae
Cleome heratensis Bge. & Bien. ex Boiss.
Caprifoliaceae
Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach
Caryophyllaceae
Acanthophyllum juniperinum Mobayen.
Dianthus pulverulentus Stapf.
Lepyrodiclis cevastioides Stapf.
Silene conoidea L.
Silene pungens Boiss.
Chenopodiaceae
Chenopodium novopokrovskyanum (Aellen) Uotila
Chenopodium botrys L.
Noaea mucronata Asch. & schweinf.
Asteraceae
Achillea wilhelmsii C. Koch
Acroptilon repens (L.) DC. subsp. australe (Iljin) Rech.f.
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تاکسون
Aegopordon berardioides Boiss.
Anthemis austro- iranica Rech.F.
Anthemis rhodocentra Iranshahr
Artemisia deserti Krasch
Artemisia santolina Schrenk.
Artemisia sieberi Besser.
Carthamus oxycantha M.
Centaurea pulchella Ledeb.
Cousinia bornmulleri C. Winkl.
Cousinia calcitrapa Boiss.
Cousinia iranica C. winkl. & Strauss.
Crepis sancta (L.) Babcock.
Echinops ceratophorus Boiss.
Gnapalium luteoalbum L.
Gundelia tournefortii L.
Lactuca glaucifolia Boiss.
Lactuca serriola L.
Onopordon leptolepis DC.
Phaghnalon nitidum Fresen.
Picris strigosa M.B.
Pulicaria gnaphalodes (Vent. ) Boiss.
Scorzonera tortuosissima Boiss.
Senecio glaucus L.
Sonchus asper L.
Sonchus oleraceus L.
Sonchus tenerrimus L.
Taraxacum syriacum Boiss.
Thevenotia persica DC.
Tragopogon graminifolius DC.
Varthemia persica DC.
Convolvulaceae
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus leiocaycinus Boiss.
Brassicaceae
Alyssum dasycarpum Steph. ex Willd.
Alyssum linifuolium Stephan ex .willd.
Arabidopsis wallichii (Hook;f. & Thoms)
Arabis aucheri Boiss.
Barbarea plantaginea DC.
Brassica napus L.
Brassica rapa L.
Camelina rumelica Velen.
Cardaria draba (L.) Desv
Chorispora tenella DC.
Clypeola jonthlaspi L.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat
Pachypterygium brevipes Bge.
Robeschia schimperi (Boiss.) O. E. Schulz
Dipsacaceae
Pterocephalus gedrosiacus Rech.f., Aellen & Esfand.
Euphorbiaceae
Euphobia connata Boiss.
Euphobia erytradenia Boiss.
Euphorbia hebecarpa Boiss.
Euphorbia heteradena Joub. & SP.
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شكل زيستی

منطقه رويشی

 تکگونهای، نادر،بومزاد

He
Th
Th
Ch
Ch
Ch
He
Th
He
He
He
He
He
Th
He
He
He
He
He
He
He
He
Th
Th
Th
He
He
Th
Th
He

IT
IT, SS
IT
IT
IT
IT
IT, Cosm
IT
IT
IT
IT
IT, SS
IT
IT
IT,ES
IT
IT, ES
IT
IT
IT
IT
IT
IT, ES
Cosm
Cosm
Cosm
IT
IT
ES
IT

En
En
En

Th
Ph

Cosm
IT, SS

Th
Th
Th
Th
He
Th
Th
Th
He
Th
Th
Th
Th
Th
Th

IT
IT, H, SS
IT
IT
IT, H
IT, H, SS
IT, SS
IT, H
IT, H, SS
IT, H
IT, H
IT, H
IT, H, SS
IT
IT, SS

He

IT

He
He
He
He

IT
IT
IT
IT

En
En
Ra
En
Mo

En
En

Ra

Mo

Mo
Mo
Mo
Ra

En
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تاکسون
Euphorbia turcomanica Boiss.
Fumariaceae
Fumaria asepala Boiss.
Gentianaceae
Centaurea pulchella Ledeb.
Geraniaceae
Biebersteinia multifida DC.
Erodium cicutarium (L.)
Geranium stepporum Davis.
Lamiaceae
Acinos graveolens (M. B.) Link.
Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth.
Ballota aucheri Boiss.
Marrubium vulgare L.
Mentha longifolia (L.) Hupson.
Nepeta bracteata Benth.
Nepeta glomerulosa Boiss.
Nepeta menthoides Boiss.
Nepeta persica Boiss.
Nepeta saccharata Bunge.
Nepeta schiraziana Boiss.
Nepeta sessilifolia Bunge.
Salvia ceratophylla L.
Salvia macrosiphon Boiss.
Scutellaria multicaulis Boiss.
Sideritis montana L.
Teucrium polium L.
Ziziphora cilinopoidioides Lam.
Ziziphora tenuior L.
Linaceae
Linum tenuifolium L.
Malvaceae
Malva neglecta Wallr.
Malva sylvestris L.
Onagraceae
Epilobium hirsutum L.
Epilobium minutiflorum Hausskn.
Orobanchaceae
Orobanche aegyptiaca Pers
Papaveraceae
Glaucium grandiflorum Boiss. & Huet.
Hypecoum pendulum L. var. pendulum
Fabaceae
Alhagi persarum Boiss. & Buhse
Astragalus carmanicus Bornm.
Astragalus cephalanthus DC.
Astragalus commixtus Bunge
Astragalus dactylocarpus Emend.
Astragalus glaucacanthos Fischer
Astragalus gummifer Labill.
Astragalus kirrindicus Boiss.
Astragalus lycioides Boiss.
Astragalus meimandicus Massoumi & Vakili.
Astragalus microphysa Boiss.
Astragalus porphyrophysa Bornm. & Gauba
Astragalus ptychophyllus Boiss.

شكل زيستی

منطقه رويشی

He

IT

Th

IT, H

He

Cosm

Ge
Th
Th

IT, H
Cosm
IT

Th
Ch
He
He
He
Th
He
He
He
Th
Th
He
He
He
He
Th
He
Ch
Th

IT, ES
IT
IT
IT, ES
ES
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT, ES
IT
IT
IT, ES
IT, ES
IT
IT

He

IT

He
He

IT, H
IT

He
Th

IT, H
IT

Th

IT, SS

He
Th

IT
IT, H, SS

He
Ch
Ch
Th
Ch
Ch
Ch
He
Ch
Ch
Ch
Ch
He

IT, SS
IT
IT
IT, SS
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

 تکگونهای، نادر،بومزاد

Mo

En

En
En
En
En
En
En

Ra,*

En
En
*
En,*
*
*
Ra,*
En
En
En
En,*

2931  بهار، شماره چهاردهم، سال پنجم،تاکسونومی و بیوسیستماتیک

تاکسون
Astragalus rhodosemius Boiss.
Astragalus siliquosus Boiss.
Astragalus spachianus Boiss.
Astragalus sparsus Del.
Cicer spiroceras Jaub. & spach
Glycyrrhiza glabra L.
Lathyrus inconspicuus L.
Lotus corniculatus L.
Medicago sativa L.
Melilotus albus Medicus.
Onobrychis aucheri Boiss.
Sophora alopecuroides L.
Trigonella monantha C. A. Mey.
Vicia peregrina L.
Plantaginaceae
Plantago lanceolata L.
Plumbaginaceae
Acantholimon scorpius Boiss.
Polygonaceae
Polygonum polycnemoides Jaub. & Spach.
Pteropyrum aucheri Jaub.& Spach.
Rheum ribes L.
Rumex pulcher L.
Ranunculaceae
Adonis flammea Jacq.
Consolida orientalis (J. Gay) R. Schrödinger
Resedaceae
Reseda lutea L.
Rosaceae
Amygdalus scoparia Spach.
Cotoneaster luristanicas Kotz
Crataegus meyeri Pojark.
Rosa moschata J. Hermann.
Rubiaceae
Asperula laxiflora Boiss.
Galium humifusum Bieb.
Callipeltis cucullaria Stev.
Scrophulariaceae
Linaria sp.
Scrophularia gaubae Bornm.
Verbascum kermanense Hub. Mor.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica biloba Schreb.
Veronica rubrifolia Boiss. subsp.repectatisima
Solanaceae
Hyoscyamus niger L.
Hyoscyamus senecionis Willd.
Lycium depressum Stocks.
Solanum luteum Miller.
Tamaricaceae
Tamarix ramosissima Ladeb.
Apiaceae
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Bupleurum exaltatum M. B.
Eryngium bungei Boiss.
Ferula ovina (Boiss.) Boiss.
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منطقه رويشی

 تکگونهای، نادر،بومزاد

Ch
He
He
Ch
He
He
Th
Th
He
He
He
He
Th
Th

IT
IT
IT
IT
IT
IT, ES
ES
ES
IT, ES
IT, ES
IT
IT, ES
IT
IT, ES

En

He

Cosm

Ch

IT

Th
Ph
He
He

IT
IT, SS
IT
ES

Th
Th

IT, H
IT

He

Cosm

Ph
Ph
Ph
Ph

IT
IT
IT
IT

He
Th
Th

IT
IT
IT, ES

He
He
He
Th
Th
Th

IT
IT
IT
ES
IT
IT

He
He
Ph
Th

IT, H
IT
IT
IT, SS

Ph

IT, SS

He
He
He
He

IT, H
IT, SS
IT
IT

Ra

En, Ra

*

En
En, Ra

*

*
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تاکسون
Prangos cheilathifolia Boiss.
Prangos ferulacea (L.) Lindl.
Scandix aucheri Boiss.
Scandix stellata Banks & Soland.
Thecocarpus meifolius Boiss.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
Zosima absinthifolia Vent.
Urticaceae
Parietaria judaica L.
Urtica dioica L. subsp. dioica
Valerianaceae
Valeriana sisymbriifolia Vahl.
Valerianella szowitsiana Fisch & C.A.Mey.
Valerianella tuberculata Boiss.
Verbenaceae
Verbena officinalis L.
Zygophyllaceae
Peganum harmala L. var. harmala

شكل زيستی

منطقه رويشی

 تکگونهای، نادر،بومزاد

He
He
Th
Th
He
Th
He

IT
IT
IT
IT, SS
IT
IT, H
IT

En
*
*
*
En Mo,*

He
He

Cosm
Cosm

Th
Th
Th

IT
IT
IT

Th

IT, H

He
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He
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Th
Th
He
Th
Th
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Th
He
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He
Th
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Ge
He

IT, SS
IT, H, SS
IT
IT, H, SS
IT, H, SS
IT,SS
IT, H, SS
IT, H, SS
IT, SS
IT, H, SS
IT, H, SS
IT, H
IT,SS
IT
IT, H, SS
IT,SS

Ge

IT,H

Ge
Ge
Ge
Ge

IT
IT
IT
IT, ES

*
*

Monocotyledones
Amaryllidaceae
Ixiolirion tatricum (Pall.) Herb.
Poaceae
Aegilops triuncialis L.
Alopecurus arundinaceus Poir.
Boiss.iera squarrosa (Banks & Sol.) Eig
Bromus danthoniae Trin. var. danthoniae
Bromus sterilis L.
Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski
Eremopyrum distans (C. Koch) Nevski.
Melica Jaucquemontii Decne. ex Jacquem.
Nardurus maritimus (L.) Murb.
Oryzopsis lateralis (Regel) stapf
Poa bulbosa L.
Poa nemoralis L.
Polypogon fugax Nees. ex Steud.
Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski.
Stipa barbata Desf.
Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski.
Iridaceae
Iris songarica Schenk in Fisch.
Liliaceae
Allium ampeloprasum L.
Allium rubellum M.B.
Eremurus lutens Beker.
Muscari comosum (L.) Miller.

Mo

Mo

Mo

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره چهاردهم ،بهار 2931

67

شكل  -1درصد فراوانی تیرهها ،جنسها و گونهها در منطقه و ايران

شكل  -9درصد فراوانی شكلهای زيستی گیاهان منطقه

شكل  -0درصد فراوانی تیرههايی که بیشترين تعداد گونه را دارند

شكل  -2درصد فراوانی جنس هايی که بیشترين تعداد گونه را دارند

مطالعه فلور منطقه ريسه و پاقلعه شهرستان شهربابک استان کرمان

66
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میرتاجالدينی ،م )2962( .بررسی فلورستیک و جوامع گیاهی منطقه چشمه سبز (گوغر) شهرستان بافت .پاياننامه کارشناسی ارشتد،
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A study of the flora of Riseh and Paqal'e area
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Abstract
In this project, the wild plants of Riseh-Paqal'e area which is located about 60 km in northeast
of Shahrebabak and 300 Km in west of Kerman city were identified. Total area is about 40000
hectars and with average altitude about 2300 meters from the sea level. This mountainous and
arid area belongs to Irano-Turanian region. More than 1000 specimens were collected and
indentified from the area. According to this study, 205 plant species which belonged to 41
families and 151 genera were identified. 37 families, 132 genera and 182 species belonged to
dicotyledons and 4 families, 19 genera and 23 species belonged to monocotyledons. The biggest
family was Asteraceae with 33 species and the biggest genus was Astragalus with 16 species.
Meanwhile, there were 9 rare species, 33 endemic species and 13 monospeciefic genera in the
studied area. Phytogeographically, 54% of the studied plant species belonged to Irano-Turanian
region. Biological types of this area included: hemicryptophytes 45.5%, therophytes 34.5%,
chamaephytes 9.5%, geophytes 5.5% and phanerophytes 5%.
Key words: Riseh and Paqal'e, Biological forms, Shahrebabak, Flora, Kerman
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