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مطالعه فلوریستیک جنگلهای صالحالدین کال ،نوشهر ،ایران
امید اسماعیلزاده * ،کاظم نورمحمدی ،حامد اسدی و حامد يوسفزاده
گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دريايی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ايران
چکیده
در پژوهش حاضر نتايج بررسی فلوريستیک در جنگلهای صالحالدين کالی نوشهر گزارش گرديد .اينن جنگنلهنا بنه
دلیل تنوع دامنه ارتفاعی و ويژگی های فیزيوگرافیک ،بستر رويش اغلب تیپهای جنگلی منطقه رويشی هیرکانی اسنت.
مطالعه فلوريستیک-فیزيونومیک با روش پیمايش زمینی نشان داد کنه در اينن منطقنه  54تینره 911 ،جنن

و  133گوننه

گیاهی وجود دارد .تیرههای  13( Asteraceaeگوننه  17( Poaceae ،گوننه و  95( Rosaceaeگوننه 93( Lamiaceae ،
گونه و  97( Fabaceaeگونه به عنوان مهمترين تیرههای گیاهی در منطقه هستند که در مجموع 33/93 ،درصند از کنل
گوننههنا را شنامل منیشننوند .در اينن جنگنلهنا ،کريپتوفینتهنا ( 15/3درصند  ،همنیکريپتوفینتهنا ( 13/4درصنند و
فانروفیت ها ( 11/4درصد مهم ترين گروههای ساختاری طیف زيستی منطقه با روش رانکاير هستند کنه پن

از آنهنا بنه

ترتیب تروفیت ها با  93/3درصد و کامه فیت ها بنا  3/5درصند قنرار دارنند .از نظنر پنراکنش جغرافینايی بنر اسناس روش
 ،Zoharyبیشترين سهم مربوط به عناصر اروپا-سیبری ( 33/1درصد و عناصر چندناحیهای ( 11درصد است.
واژههای کلیدی :جنگلهای صالحالدين کال ،فلور ،شکل زيستی ،پراکنش جغرافیايی ،استان مازندران ،ايران

مقدمه

میآورد .اين مطالعات از مؤثرترين روشها برای شنناخت

مطالعات فلوريستیکی از رويکردهای مهم سیستماتیک

ظرفیننتهننا و نیننز مننديريت و حفاظننت از ذخنناير تننوارثی

گیاهی است که با شناسنايی ويژگنیهنای کمنی و کیفنی

اکوسیسننتمهننا اسننت ) (Akbarinia et al., 2004کننه

پوشش گیاهی ،زوايای ناشناخته پوشش گیناهی منناط را

می تواند اطالعات و نتايج بنیادی ارزشنمندی بنرای درک

آشکار منیسنازند و هماننند شناسننامهای بنرای آن منطقنه

ظرفیتهای بومشناختی هر منطقه ارايه دهند (Akhani et

محسوب میشود .يکنی از راههنای شنناخت تواننايیهنای

).al., 2010

بالقوه و بالفعل پوشش گیاهی جمعآوری اطالعات پايه از

منابع فلوری بنرای شناسنايی گیاهنان متننوع بنوده و

گیاهان هر منطقه است که امکنان برنامنهرينزی و انتخناب

انواع کتابهنای مرجنع ،تنک نگنارههنا ،هربناريومهنا،

راهکارهای مناسب برای حفاظت از اکوسیستمها را فراهم

فلورهای موضوعی و ناحیهای ،باغهنای گیناهشناسنی در
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زمره اين منابع قرار میگیرنند ) .(Yousefi, 2009فلنور

جوانننههننای رشنند (کننه معمننواً در فصننل مسنناعد ،رشنند

هر ناحیه نتیجه واکنشهای اجتماعنات زيسنتی در برابنر

گیاهان از همین محل شروع می شود ارتباط پیدا می کند.

شرايط محیط کنونی و تکامل گیاهان از دوران گذشنته

گونننههننای گینناهی درجننات متفنناوتی از سننازش را نشننان

است .بررسی و ارزيابی فلور هنر منطقنه از جملنه تعینین

می دهند و عک

العمل آنها با تحلیل بخنش هنوايی و در

فهرسننت گونننههننا ،طیننف زيسننتی و انتشننار جغرافیننايی

نتیجه در جابه جايی محل قرار گرفتن جوانه انتهنايی بنروز

گونه ها از نظر شنناخت تننوع زيسنتی و منديريت مننابع

می نمايد .به طوری که بدون هیچ نوع تحلیلی در گیاهنان

طبیعننی حننايز اهمیننت اسننت (Esmailzadeh et al.,

چندساله مانند درختان و درختچهها و بوتهایها در نواحی

) 2004که مطالعه آنهنا ضنمن فنراهم سناختن دسترسنی

گرمسیری مرطوب (فانروفیت تا تحلیل شاخ و بنر

در

آسان و سريع به فهرست فلوريستیک آن منطقه به عنوان

بوتهها و گیاهان علفی تقلیلدهنده ساقهها (کامهفینتهنا و

گننام نخسننت در مسننیر پننژوهشهننای اکولوژيننک و

همی کريپتوفیت ها و تحلیل کامل ساقهها در ژئوفیتها و

جغرافیايی گیناهی ،دسنتیابی بنه پتانسنیل و قابلینتهنای

کريپتوفیتها گستردگی دارد .کامنلتنرين شنکل تحلینل

رويشننی ،برنامننهريننزی بننرای اسننتفادههننای اقتصننادی و

ساقه در تروفیت ها صورت میگیرد که فقط به شکل بذر

اجتماعی و فعالیتهای حفاظتی به منظنور حقن ذخناير

زنده میمانند .همچنین ترکینب گیناهی منطقنه بنر مبننای

ژنتیکی هر منطقه قلمداد منیشنود (Saberi Moeen et

شکل رويشی آنها به تفکیک گیاهان چوبی ،سرخ هنا،

) .al., 2010همچنین بررسی فلور يک منطقه بنه لحنا

گندمیان ،ثعلبیان ،دم اسبیان و سناير گوننه هنای علفنی بنه
رطوبنت خناک (آبگینر

فننراهم سنناختن اطالعننات زيربنننايی در مننورد ظرفیننت

همراه فهرست گیاهنان شناخ

بوم شناختی آن منطقه به منظور بررسی کارآيی مديريت

بودن خاک ارايه گرديد ).(Yousefi, 2009

حاکم بر منطقه ،امکان حف گونه های در خطر انقراض

بررسی انتشار جغرافیايی گیاهان هنر منطقنه در تعینین

و آسننیبپننذير حننايز اهمیننت فننراوان اسننت (Nadjafi-

عرصه انتشار گونههنا و تغیینرات آن در پنی تنثثیر عوامنل

).Tireh-Shabankareh et al., 2008

مختلف و نیز تشخی

گونههنای بنومزاد اهمینت زينادی

شکل زيستی گیاهان يک صنفت ژنتیکنی اسنت کنه

دارد .هر گونه گیاهی گستره اکولوژيک منحصر بنه فنرد

نحوه سازش مورفولوژينک گیاهنان تحنت تنثثیر عوامنل

دارد و میننزان معینننی از تغییننرات اکولوژيننک را تحمننل

اقلیمی را ارايه میدهد .اطالعات در زمیننه شنکل زيسنتی

میکند بنابراين عرصه انتشنار هنر گوننه بسنته بنه شنرايط

گیاهان ضمن اين کنه بنرآوردی از وضنعیت اقلنیم ينک

زيستی و میزان سازش آنها با محیط ممکن است محندود

رويشگاه را ارايه مینمايد برای شخصی که نمنی توانند از

يا وسنیع باشند .طنی دهنه اخینر ،پنژوهشهنايی در زمیننه

نننام يننک گونننه گینناهی شننکل آن را مجسننم کننند مفینند

مطالعننات فلوريسننتیک جنگننلهننای شننمال بننه صننورت

خواهنند بننود ).(Asri and Bakhshi Khaniki, 2011

ناحیهای صورت گرفته است که از جمله میتنوان مطالعنه

دامنه سازش در گیاهان از چندسناله بنه ينکسناله توسنط

 Akbariniaو همکنناران ( Ejtehadi ، 1775و همکنناران

 9135( Raunkiaerدر پنج شکل زيستی اصلی به خوبی

( Esmailzadeh ، 1775و همکننننننننننننننناران (، 1775

تمیز داده میشود .اين دامنه سازش بر اساس محنل ظهنور

 Ghahremanو همکنننننننننناران ( Atashgahi ، 1771و

31
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همکننننننننننننناران ( Razavi ، 1771و ، 1771( Abbasi

بننا مسنناحت  9531هکتننار در حننوزه آبخیننز گلننندرود

 Ghahremaninejadو  Seighali ، 1771( Agheliو

(حوزه شماره  55تقسیمبنندی طنرح جنامع جنگنلهنای

 Naqinezhad ، 1797( Zakerو ، 1791( Zarezadeh

شننمال کشننور در جنننوبشننرقی شهرسننتان نوشننهر در

 Naqinezhadو همکنناران ( Asadi ، 1797و همکنناران

محدوده ارتفاعی  977تا  9377متنر از سنطح درينا و در

( 1799و  Ghahremaninejadو همکنننننننناران (1799

مختصات جغرافیايی  31 ° 15تا  31 ° 39عرض شنمالی

اشاره کرد .در تهیه فلورهای ناحیهای و مطالعنه جغرافینای

و  49° 53تا  49° 49طول شنرقی قنرار دارد (شنکل . 9

گیاهی ،مناط وينژه اکولوژينک از الوينت برخوردارنند.

در بررسننی مشخصننات هواشناسننی منطقننه بننر اسنناس

جنگلهای صالحالدين کال به دلیل تننوع دامننه ارتفناعی

اطالعات خطوط همباران و هنم دمنای تهینه شنده از دو

(حداقل ارتفاع  977متر و حنداکرر بنیش از  9377متنر از

ايستگاه هواشناسی سینوپتیک نوشهر (دوره  17سناله و

سطح دريا و به دلیل تننوع ويژگنی هنای فیزيوگرافینک،

کجور (دوره  3ساله که نزديکترين ايستگاه هواشناسنی

بسننتر رويننش اغلننب تیننپهننای جنگلننی ناحیننه رويشننی

به جنگلهای صالحالدين کال هستند ،متوسط بارنندگی

هیرکانی است؛ بنابراين می توان آن را به عنوان يک قطعه

سننالیانه منطقننه حنندود  9377میلننیمتننر و متوسننط دمننای

کوچک که بازتابی از تیپهنای جنگلنی بخنش مرکنزی

سالیانه آن  94/5درجه سانتیگراد بنرآورد گرديند .اقلنیم

جنگل های هیرکانی را ارايه میدهد قلمداد کرد کنه اينن

منطقه با روش دومارتن در اقلیم بسیار مرطوب سرد قرار

امر اهمیت مطالعات پايه فلوريستیکی آن را بیش از پنیش

دارد .سنگ مادر منطقه آهکی با ايه نازک مارن اسنت

رهنمون میسازد.

که سن آنها به دوره کرتاسه منیرسند .در سنطح منطقنه
سه تیپ خاک :قهوهای جنگلی ،قهوهای شسته نشنده ينا
پسدوگلی و راندزين شسنته شنده وجنود دارد (Forest

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :جنگلهای صنالحالندين کنال

).and Range Organization of Iran, 2008

شکل  -9موقعیت جنگلهای صالحالدين کال
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روش تحقیق :به منظنور شناسنايی و معرفنی فلنور

نتایج

منطقه ،برداشت کامل هر نمونه گیناهی همنراه بنا تهینه

در بررسی فلوريستیکی جنگل های صالح الدين کنال،

تصويرآنها به صورت ديجیتال از آذرماه  9317تا پايان

تعداد  131گونه گیاهی متعلن بنه  914جنن

و  54تینره

شهريور  9319به تناوب زمانی (در چهنار فصنل سنال

گیاهی شناسايی شد که از اين تعداد  93گونه متعل به 99

بننا روش پیمننايش زمینننی در سننطح کننل منطقننه انجننام

جن

و  5تینره از پتريندوفیتهنا و  191گوننه متعلن بنه

بنه هربناريوم بناغ گیناه شناسنی

اسننپرماتوفیتهننا (گیاهننان دانننهدار اسننت .از تعننداد کننل

نوشهر منتقل شده و با اسنتفاده از مننابع فلنورا ايرانیکنا

گیاهان دانهدار منطقه يک گونه متعل به بازدانگان و 195

) ،(Rechinger, 1963-2010فلور اينران (Assadi et

گونه متعل به نهاندانگان است که مشتمل بنر  953جنن

) ،al., 1992-2002فلور رنگی اينران (Ghahraman,

و  31تیره است .نهاندانگان شنامل  54گوننه 33 ،جنن

) ،1975-2000فرهننننگ ننننامهنننای گیاهنننان اينننران

 95تیره از تنکلپنهایهنا و  933گوننه 951 ،جنن

) ،(Mozaffarian, 2007به طور دقین شناسنايی شند؛

تیره از دو لپهایها هستند (پیوست  . 9تینرههنای کاسننیان

بررسی پراکنش جغرافیايی گونه ها با مراجعه بنه فلنورا

) ،(Asteraceaeگنننندمیان ) ،(Poaceaeگنننل سنننرخیان

ايرانیکا ) ،(Rechinger, 1963-2010مجموعه نگرشی

) ،(Rosaceaeنعنايیننننننان ) (Lamiaceaeو باقاليیننننننان

(Conspectus

) (Fabaceaeبه ترتیب بنا  93 ،95 ،17 ،13و  97گوننه بنه

) (Zohary, 1980-1993).Orientalisو فلننور ايننران

همننراه تیننرههننای :چتريننان ) (Apiaceaeبننا  3گونننه ،گننل

) (Assadi et al., 1992-2002تعیین شند .در بررسنی

میمون ) (Scrophulariaceaeبا  1گونه ،تیره سیبزمیننی

پراکنش جغرافیايی ،گونههايی که در بیش از سه ناحیه

) ،(Solanaceaeتیره علف هفنت بنند )،(Polygonaceae

رويشننی پننراکنش داشننته باشننند گننروه عناصننر چننند

تیننننره سننننرخ

نننننر ) ،(Dryopteridaceaeجگننننن

ناحیننهای ) (pluriregional elementsو گیاهننانی کننه

) (Cyperarceaو تیره شببو ) (Brassicaceaeهر يک با

پراکنش نسبتاً وسیع دارند و در اغلب اقلیمهای حیناتی

 4گونه بیشترين سهم ترکیب گوننه ای منطقنه را بنه خنود

مختلف (نه همه آنهنا حضنور يابنند در گنروه عناصنر

اختصننا

دادهاننند کننه در مجمننوع 47 ،درص ند از کننل

تقريباً جهانوطنی ) (sub cosmopolitan elementsو

گونننههننا را شننامل مننیشننوند (شننکل  . 1جننن هننای

گونه های که در تمنام اقلنیمهنای حیناتی دنینا حضنور

 Veronica ،Polygonumو  Carexهر کدام با  5گونه به

مننیيابننند در گننروه جهننانوطنننی (cosmopolitan

همراه  Hypericum ،Trifolium ،Dryoptererisو Acer

) elementsطبقه بندی شدند .بنرای طبقنه بنندی شنکل

هر يک با  3گونه به عنوان مهمتنرين جنن هنای گیناهی

زيستی گیاهنان از طبقنه بنندی  9135( Raunkiaerبنه

منطقه از نظر ترتیب غنای گونهای محسوب میشوند.

گرفت .نمونه ها سپ

بنننننر فلنننننور شنننننر

Florae

دلیل کاربردی بودن آن استفاده شند (Moghaddam,

).2001

و
و 17

بررسننی طیننف زيسننتی منطقننه نشننان مننیدهنند کننه
کريپتوفینننننتهنننننا بنننننا  15/3درصننننند ( 15گوننننننه ،

59
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همیکريپتوفیتها با  13/4درصد ( 14گونه و فانروفیتها

بیشترين سهم مربوط به عناصر اروپا-سیبری ( 31گوننه،

با  11/4درصد ( 45گونه شکلهای زيستی چیره ترکینب

از آن عناصر چنند ناحینهای (19

رُستنی منطقه است که پ

 33/1درصد بود؛ پ

از آنها تروفیت هنا بنا  59گوننه

گونه 11 ،درصد  ،اروپنا-سنیبری/مديتراننهای /ايراننی-

( 93/3درصد و کامهفیتهنا بنا  5گوننه ( 3/5درصند در

تنننورانی ( 11گوننننه 91/3 ،درصننند  ،اروپنننا-سنننیبری/

رتبههای بعدی قرار داشتند (شکل . 3

مديترانهای ( 11گونه 1/3 ،درصد و عناصر جهانوطنی
يا تقريباً جهانوطنی ( 95گونه 3/1 ،درصد قرار داشتند

نتايج پراکنش جغرافیايی گیاهان نیز نشنان منیدهند

(شکل . 5

که از نظر تعل گونه های گیاهی بنه منناط جغرافینايی،

45

40
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20 25
تعداد گونه
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5

0

شکل  -1تعداد گونهها در تیرههای گیاهی موجود در جنگلهای صالحالدين کال

تیره ها

1sp Family
Alliaceae
Amaranthaceae
Iridaceae
Juglandaceae
Juncaceae
Moraceae
Oleaceae
Onagraceae
Plantaginaceae
Rhamnaceae
Ruscaceae
Salicaceae
Typhaceae
Urticaceae
Violaceae
Woodsiaceae
Aceraceae
Aspleniaceae
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Fagaceae
Hypericaceae
Primulaceae
Pteridaceae
Betulaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae
Orchidaceae
Ulmaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Dryopteridaceae
Polygonaceae
Solanaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Poaceae
Asteraceae
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الندين رويشی شکل  -5درصد فراوانی پراکنش جغرافینايی گیاهنان جنگنل هنای
شکل  -3طیف زيستی عناصر گیاهی جنگل های صنالحمنطقه
شکل های رويشی
صننالحالنندين کننال ( :Euro-Sibاروپننا-سننیبری :Ir-Tur ،ايرانننی-
کننال ( :Phفانروفیننت :Ch ،کامننهفیننت :He ،همننیکريپتوفیننت،
تنورانی :Medit ،مديتراننهای :Plureg. ،چنند ناحینهای،

 :Cryکريپتوفیت و  :Thتروفیت

& Cosm

 :Scosmجهانوطنی و تقريباً جهانوطنی

جنندول  9طبقننهبننندی ترکیننب گینناهی منطقننه را بننه

روندههای چوبی وجود دارد .همچنین ،بررسنیهنا نشنان

صورت جداگاننه بنر مبننای شنکل زيسنتی گوننه هنا بنه

داد که از تعنداد کنل گوننههنای معرفنی شنده در سنطح

تفکیک گیاهان چوبی ،سرخ هنا ،گنندمیان ،ارکینده،

منطقه ،تعداد  11گونه که شاخ

و معرف رويشگاههای

دماسبیان و ساير گونههای علفی را نشان میدهد .در اين

ماندابی و آبگیر هستند ،در گنروه گوننههنای هیندروفیت

طبقننهبننندی ،گیاهننان علفننی  44/9درصنند ( 939گونننه ،

) (hydrophyteطبقهبندی گرديد .گونههنای هیندروفیت

گیاهان چوبی  95/3درصد ( 19گوننه  ،گنندمیان 93/9

به صنورت زينرخطدار در پیوسنت  9مشنخ

شندهانند.

درصد ( 14گونه  ،سرخ هنا  5/1درصند ( 91گوننه ،

همچنین يک گونه مهاجم بنه ننام  Sida rhombifoliaدر

ثعلبیان  9/3درصد ( 5گونه و دماسبیان  7/51درصد (9

سطح منطقه شناسايی گرديد.

گونه از کل گونههای گیاهی را شامل میشوند.

جدول  -9طبقهبندی گونههای گیاهی جنگلهای صالحالدين کال

شايان ذکر است که در جنگلهای صالحالندين کنال

بر اساس شکل رويشی
شکل رويشی

شمار گونه

درصد

علفها

937

44/9

 Polypodium vulgareو Viscum album؛  1گوننننه

گیاهان چوبی

19

14/5

گندمیان

14

97/1

Tamus

سرخ ها

91

1/5

( communisبننه عنننوان بنناا روننندههننای غیننر چننوبی ،

ثعلبیان

5

9/3

Smilax ،Periploca graeca ،Jasminum officinale

دم اسبیان

9

7/51

کل گونهها

131

977

تعننداد  5گونننه اپننیفیننت شنناملAdiantum capillus- :
nigrum ،veneris

adiantum-

،Asplenium

بااروننننده شنننامل Calystegia sepium :و

 excelsaو ( Solanum dulcamaraبنننه عننننوان بننناا
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رويش هیرکانی محسوب میشود .تنوع مطلوب پوشش

در پژوهش حاضر تعداد  133گونه گیناهی متعلن بنه

گینناهی در ايننن منطقننه بننه دلیننل مناسننب بننودن شننرايط

و  54تیره گیاهی در جنگل های صنالحالندين

بننومشننناختی آن بننه علننت وضننعیت توپوگرافیننک غیننر

کال که در شیب ارتفاعی  977تا  9177متر از سطح درينا

يکنواخننت و متنننوع و نیننز بنناا بننودن نننزوات جننوی و

در بخش مرکزی رويش هنای جنگلنی شنمال قنرار دارد

رطوبننت هننوا اسننت .حضننور  11گونننه هینندروفیت کننه

شناسننايی گردينند .تیننرههننای ،Poaceae ،Asteraceae

همگی معنرف رويشنگاه هنايی بنا خناک هیندرومورف

 Lamiaceae ،Rosaceaeو  Fabaceaeنسننبت بننه سنناير

هستند ،بیانگر باا بودن سطح آب سفره زيرزمینی منطقه

تیره ها سهم بیشتری در فلور منطقه دارند .اينن تینره هنا در

و آبگیر شدن بخشی از جنگل منطقه در مندتی از طنول

مطالعننات  Akbariniaو همکنناران ( 1775در رويشننگاه

سال را دالت میکند.

 911جن

تننوس سنننگده Esmailzadeh ،و همکنناران ( 1775در

حضور درختنان شمشناد ) (Buxus hyrcanaدر زينر

ذخیننرهگنناه سننرخدار افراتختننه Atashgahi ،و همکنناران

اشکوب بخشهايی از جنگل صالح الدين کنال و توسنعه

( 1771در جنگننننلهننننای شننننر دودانگننننه سنننناری،

گروهای درختی راش در درههای مهخیز طبقات ارتفاعی

 Ghahremaninejadو  1771( Agheliدر پننارک ملننی

پايیندست منطقنه (ارتفناع 177متنر و حضنور چشنمگیر

کیاسر Naqinezhad ،و همکاران ( 1797در جنگلهنای

گونه چلرک ) (Epimedium pinnatumدر زير اشکوب

حفاظت شده منازیبنن و سنیبنن رامسنر در طنول شنیب

جنگل های منطقنه از طبقنات ارتفاعنات پنايین (در محنل

ارتفاعی  377تا  1377متر نیز به عنوان مهم ترين تیره هنای

دامنههای شمالی تا باا همگی دالت بر باا بودن مینزان

گیاهی از نظر سهم گونه ها معرفی شدند .شايان ذکر است

رطوبت منطقه است .البته حضور نسبتاً قابل توجه درختنان

 Akhaniو همکاران ( 1797نیز تینره هنای منذکور را بنه

توسکای يیالقنی ) (Alnus subcordataبنه عننوان گوننه

عنوان غنیترين تینرههنای گیناهی در معرفنی آراينههنای

درختی همراه در تودههای جنگلنی بلنوط-ممنرز ننواحی

گیاهی ناحیه هیرکانی معرفی کردند.

پايیندست و تودههنای راش ننواحی باادسنت و حضنور

بررسیهای انجام شده نشان میدهد که جنگنل هنای

 91گونننه سننرخ

بننه همننراه انتشننار تننودههننای جننل

صننالحالنندين کننال متجنناوز بننر  3/3درصنند از کننل

) (Laurocerasus officinalisو همیشنننک (Danae

تاکسونهای گیاهی منطقه هیرکانی که مشتمل بر 3135

) racemosaکه به عنوان گونههای زينر اشنکوب همیشنه

و  955تیننره گینناهی اسننت

سبز جنگل های مرطوب شنمال قلمنداد شنده و در سنطح

) (Akhani et al., 2010را در خود جنای داده اسنت و

جنگلهای صالحالدين کال به ويژه در دامنههنای شنمالی

بستر روينش  33/1درصند ( 91گوننه از سنرخ هنای

مشرف به درههای نسبتاً عمی منطقه رويش قابل تنوجهی

بومی منطقه رويشی هیرکنانی ( 53گوننه (Akhani et

داشننتند نی نز رطوبننت بنناا و ظرفی نت بنناای اکولوژي نک

) al., 2010است .بنابراين ،منطقه مورد مطالعه بنا وجنود

جنگلهای مزبور را رهنمون میسازد.

گونننه گینناهی 541 ،جننن

وسننعت کننم آن بننه عنننوان يننک پناهگنناه و ذخیننرهگنناه

بررسننی طیننف زيسننتی گونننههننا بننر اسنناس روش

ژنتیکی برای حضور بسیاری از گونههای گیناهی منطقنه

 9135( Raunkiaerنشننان داد کننه کريپتوفیننتهننا (15
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گونه و همی کريپتوفیت ها ( 14گوننه در مجمنوع 41/9

همی کريپتوفیت ها به همراه فانروفیت هنا در درجنه بعندی

درصد از ترکیب گیاهی منطقه را شامل منیشنوند و اينن

اهمیت قنرار داشنتند Naqinezhad .و همکناران (1797

به دلیل سپری کردن جوانههای تجديد حیات کننده بیش

نیز در جنگل های حفاظت شده مازیبن و سیبنن رامسنر

از نیمن نی ازعناصنننر گین ناهی منطقنننه در داخنننل خننناک

در طننننول شننننیب ارتفنننناعی  377تننننا  1377متننننری،

(کريپتوفیتها و در سطح خاک در میان اشبر هنا و

همیکريپتوفینتهنا ،کريپتوفینتهنا و فانروفینتهنا را بنه

زير برفهای زمستانی (همیکريپتوفیتهنا اسنت کنه بنا

ترتیب اشکال زيستی غالب منطقه معرفی کردند.

توجه به شروع زود هنگام بارش برف از اواسط پايیز قابل

لحا کردن ترکیب پوشش گیاهی عرصنههنای بناز

توجننه اسننت .حضننور درصنند قابننل تننوجهی از گیاهننان

داخننل تننودههننای جنگلنی (حفننرههننای تننا پوشننش و

کريپتوفیت و همی کريپتوفیت در منطقه به ترتینب بینانگر

عرصههای باز حاشیه جادههای جنگلی بنه منظنور اراينه

زياد بودن عم خناک بنه همنراه فرسنايش نسنبتاً انندک

هر چه دقی تر ظرفیت تنوع زيستی گیاهی منطقنه سنبب

خاک ) (Ghahremaninejad et al., 2011و کوهسنتانی

گرديد تنا بخنش نسنبتاً قابنل تنوجهی از ظرفینت طینف

بودن منطقه (اقلنیم سنرد کوهسنتانی اسنت .شنايان ذکنر

زيستی منطقه ( 53گونه به تروفینتهنا اختصنا

يابند.

است که بناا بنودن غننای گیاهنان چنوبی در منطقنه (15

عناصننر گینناهی تروفیننت گننزارش شننده اغلننب جننزو

گونه باعث شده است که فانروفیت ها بنا احتسناب 11/5

گونه های گیاهی خرابهروی ) (ruderalهستند و به دلیل

درصد سهم قابل توجهی از طیف زيستی منطقه را به خود

نیاز نوری باايی که دارند به ندرت در تودههای جنگلی

دادهاند و از اين نظر در رتبه سنوم قنرار گیرنند.

عرصننههننای بنناز و

اختصا

حضننور م نیيابننند و اغلننب شنناخ

حضور نسبتاً قابل توجه فانروفیت ها ،برخورداری منطقه از

تخريب شده هستند هر چند که بذور آنها ممکنن اسنت

اقلیم معتدله با رطوبت کافی و مناسب برای روينش هنای

به دلیل سهولت انتشار و ماندگاری باايی که در داخنل

خنزان

خاک دارند در بانک بذر خاک عرصههنای جنگلنی بنا

کننننده حضننور چشننمگیری دارننند را دالننت مننیکننند.

شرايط مناسب (تا پوشش بسته حضور منی يابنند و بنه

 Esmailzadehو همکننننننننناران ( Akbarinia ، 1775و

اين ترتیب زمینه حضور و توسنعه گوننه هنای مزبنور در

همکننناران ( Atashgahi ، 1775و همکننناران ( 1771و

تننودههننای جنگل نی بالفاصننله پ ن

از بننروز اخننتالل در

 Asadiو همکنننننناران ( 1799نینننن نز بننننننه ترتینننن نب

تا پوشش جنگل (باز شدن تا پوشنش فنراهم گنردد.

همیکريپتوفیتها ،کريپتوفیتها به همراه فانروفینتهنا را

در مقابل ،کامه فیت ها کنه تحمنل کنننده شنرايط بسنیار

به عنوان فراوانترين شکل رويشی گنزارش کردنند البتنه

سننخت (اقلننیم سننرد و خشننک هسننتند سننهم اننندکی

در مطالعننات مننذکور همننیکريپتوفیننتهننا بننه عنننوان

(3/5درصد از طیف زيستی منطقه را دارند.

جنگلی که در آن گوننه هنای درختنی پهنن بنر

فراوانترين شکل رويشی مناط مذکور معرفی شدهانند و

بررسی پراکنش جغرافیايی گوننههنای گیناهی منطقنه

از اين نظر کريپتوفیت ها و فانروفیت ها در درجه هنای دوم

نشننان داد کننه سننهم عمنندهای از ترکی نب گی ناهی منطقننه

و سننوم اهمی نت قننرار داشننتند در حننالی کننه در پننژوهش

مربوط به ناحیه اروپا-سیبری است و با توجنه بنه اينن کنه

حاضر کريپتوفیتها به عنوان شکل رويشنی غالنب بنوده،

جنگل های شمال از نظر جغرافیای گیاهی متعل به حنوزه
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 ايران، نوشهر،مطالعه فلوريستیک جنگلهای صالحالدين کال

.گزارش شده است

هیرکنانی از زينر حوضننههنای پونتینک از ناحینه-اکسنین
-سیبری اسنت درصند بناای عناصنر اروپنا-اروپا

سپاسگزاری

بزر

 اينن مسنثله در.سیبری در فلور منطقه دور از ذهنن نیسنت

نگارندگان از آقای دکتر حبینب زارع و خنانم طیبنه

سننناير مطالعنننات فلوريسنننتیک انجنننام شنننده در سنننطح

امینی اشکوری بنه پناس زحمناتی کنه در امنر شناسنايی

، 1775(  و همکنارانAkbarinia :جنگل های شمال نظیر

گونه های گیاهی مبذول داشنتند صنمیمانه سپاسنگزاری

 وNaqinezhad ، 1775(  و همکننننننارانEsmailzadeh

.میکنند

 نینننز1799(  و همکنننارانAsadi  و1797( همکننناران
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 گونههای هیندروفیت بنه صنورت زينرخطدار مشنخ. فهرست گونههای موجود در جنگلهای صالحالدين کال و مشخصات آنها-9 پیوست
: تروفینتهنا؛ پنراکنش جغرافینايی:Th ، فانروفینتهنا:Ph ، همنیکريپتوفینتهنا:He ، کريپتوفیتها:Cry ، کامهفیتها:Ch : شکل زيستی.هستند
:Plurreg  مديترانننهای و:Medit ،تننورانی- ايرانننی:Ir-Tur ،سننیبری- اروپننا:Euro-Sib ، تقريبنناً جهننانوطننن:Scosm ، جهننانیوطنننی:Cosm)
.(چندمنطقهای
نام تاکسون

*

شکل رويشی

شکل زيستی

منطقه رويشی

Pteridophytes.
Aspleniaceae.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium trichomanes L.
Asplenium scolopendrium L.
Dennstaedtiaceae.

سرخ
سرخ
سرخ

Cry
Cry
Cry

Plurreg.
Plurreg.
Plurreg.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Dryopteridaceae.

سرخ

Cry

Scosm.

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.
Dryopteris caucasica (A. Braun) Fraser-Jenk. & Corley
Dryopteris pallida (Bory) C. Chr. Ex Mair& Petit
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
Polystichum aculeatum (L.) Roth.
Polystichum woronowii Fomin
Equisetaceae.

سرخ
سرخ
سرخ
سرخ
سرخ
سرخ

Cry
Cry
Cry
Cry
Cry
Cry

Euro-Sib.
Euro-Sib.
Euro-Sib.

دم اسب

Cry

Plurreg.

Polypodium vulgare L.
Pteridaceae.

سرخ

Cry

Plurreg.

Adiantum capillus-veneris L.
Pteris cretica L.
Pteris dentata Forsskahl
Woodsiaceae.

سرخ
سرخ
سرخ

Cry
Cry
Cry

Plurreg.
Plurreg.
Plurreg.

Athyrium filix-femina (L.) Roth
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Roth
Spermatophytes.
Gymnosperm.
Taxaceae.

سرخ
سرخ

Cry
Cry

Euro-Sib.
Euro-Sib.

Taxus baccata L.
Angiosperm.
Monocotyledones.
Alliaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib./Medit.

Allium paradoxum (M.B.) G. Don.
Allium sp.
Amaryllidaceae.

علفی
علفی

Cry
Cry

Euro-Sib.

Galanthus nivalis L.
Araceae.

علفی

Cry

Euro-Sib./Medit.

Arum maculatum L.

علفی

Cry

Euro-Sib.

Equisetum telmateia Ehrh.
Polypodiaceae.

Plurreg.
Plurreg.
Euro-Sib.
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شکل رويشی

شکل زيستی

منطقه رويشی

Carex divulsa Stokes
Carex pendula Huds.
Carex remota L.
Carex sylvatica Maxim. ex Boeckeler
Cyperus esculentus L.
Dioscoreaceae.

گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی

Cry
Cry
Cry
Cry
Cry

Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit.
Euro-Sib./Medit.
Cosm.

Tamus communis Link
Iridaceae.

علفی

Cry

Euro-Sib./Medit.

*

Iris pseudacorus L.
Crocus caspius Fisch. & C.A.Mey.
Juncaceae.

علفی
علفی

Cry
Cry

Euro-Sib.
Euro-Sib.

*

Juncus inflexus L.
Luzula forsteri (Smith) DC.
Liliaceae.

علفی
علفی

Cry
He

Plurreg.
Plurreg.

Scilla siberica Haw.
Loranthaceae.

علفی

Cry

Euro-Sib.

Viscum album L.
Orchidaceae.

چوبی

Ph

Plurreg.

Cephalanthera caucasica Kraenzl.
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen.
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Poaceae.

ثعلب
ثعلب
ثعلب
ثعلب

Cry
Cry
Cry
Cry

Euro-Sib.

Aegilops cylindrica Host
Alopecurus myosuroides Huds.
Avena fatua L.
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
Bromus sterilis L.
Cynodon dactylon (L.) pers.
Dactylis glomerata L.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Festuca drymeia Mert. & W.D.J.Koch
Lolium perenne L.
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus
Oplismenus undulatifolius (Ard.) P.Beauv.
Paspalum dilatatum Poir.
Paspalum paspaloides Scribn.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.

گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی
گندمی

Th
Th
Th
He
He
Th
He
He
Th
Th
He
Th
Th
Cry
Cry
Cry
Th
Cry

*
Cyperaceae.
*

Plurreg.
Plurreg.
Euro-Sib./Medit.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Plurreg.
Plurreg.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Cosm.
Plurreg.
Plurreg.
Scosm.
Euro-Sib./Medit.
Plurreg.
Plurreg.
Plurreg.
Plurreg.
Plurreg.
Scosm.
Euro-Sib./Ir-Tur.
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شکل رويشی

شکل زيستی

منطقه رويشی

Setaria glauca (L.) P. Beauv.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Ruscaceae.

گندمی
گندمی

Th
Cry

Plurreg.
Plurreg.

Danae racemosa Moench
Ruscus hyrcanus Woronow
Smilacaceae.

چوبی
چوبی

Ph
Ch

Euro-Sib.
Euro-Sib.

Smilax excelsa Duhamel
Typhaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib.

Sparganium erectum L.
Typha latifolia L.
Dicotyledones.
Adoxaceae.

علفی
علفی

Cry
Cry

Euro-Sib./Medit.

Sambucus ebulus L.
Aceraceae.

علفی

Cry

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.

Acer cappadocicum Gled.
Acer mazandaranicum Amini, H.Zare & Assadi
Acer velutinum Boiss.
Amaranthaceae.

چوبی
چوبی
چوبی

Ph
Ph
Ph

Euro-Sib.
Euro-Sib.
Euro-Sib.

Amaranthus hybridus L.
Amaranthus retroflexus L.
Apiaceae.

علفی
علفی

Th
Th

Plurreg.
Plurreg.

Lecockia cretica (Lam.) DC.
Eryngium caucasicum Trautv.
Helosciadium nodiflorum (L.) W. D. J. Koch
Heracleum persicum Desf.
Pimpinella affinis Ledeb.
Sanicula europaea L.
Torilis arvensis Link
Apocynaceae.

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی

He
He
Cry
He
He
He
Th

Euro-Sib.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit.

Periploca graeca L.
Aquifoliaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib./Medit.

Ilex spinigera Loes.
Araliaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib.

Hedera pastuchovii Woronow
Asparagaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib.

Polygonatum orientale Desf.
Asteraceae.

علفی

Cry

Euro-Sib.

Artemisia annua L.
Bidens tripartita L.
Carpesium abrotanoides L.
Carpesium cernuum L.
Cichorium intybus L.

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی

Th
Th
He
He
He

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Plurreg.
Plurreg.
Plurreg.
Plurreg.

*

*
*

*

Scosm.

Plurreg.
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شکل رويشی

شکل زيستی

منطقه رويشی

Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Centaurea hyrcanica Bornm.
Eclipta prostrata (L.) L.
Eupatorium cannabinum L.
Lapsana communis L.
Leontodon hispidus L.
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
Senecio vulgaris L.
Seratula quinquefolia M. B. exWilld.
Solidago virga-aurea L.
Sonchus oleraceus L.
Tagetes minuta L.
Taraxacum officinale F. H. Wigg. aggr.
Tusilago farfara L.
Xanthium strumarium L.
Willemetia tuberose Fisch. & C.A.Mey ex DC.
Berberidaceae.

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
چوبی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی

He
Th
Th
Cry
Th
Ch
He
He
Cry
Th
He
He
Th
Th
He
He
Th
He

Euro-Sib./Ir-Tur.
Cosm.
Scosm.
Euro-Sib.

Epimedium pinnatum Fisch.
Betulaceae.

چوبی

Ch

Euro-Sib.

Carpinus betulus L.
Carpinus orientalis Miller.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alnus subcordata C.A.Mey.
Boraginaceae.

چوبی
چوبی
چوبی
چوبی

Ph
Ph
Ph
Ph

Euro-Sib.
Euro-Sib.
Euro-Sib.
Euro-Sib.

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst.
Lithospermum officinale L.
Nonea lutea (Desr.) DC.
Brassicaceae.

علفی
علفی
علفی

Cry
He
Th

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib./Ir-Tur.

Alliaria petiolata Cavara & Grande
Cardamine hirsuta L.
Cardamine tenera S.G.Gmel. ex C.A.Mey.
Capsella bursa- pastoris (L.) Medik.
Nasturtium officinale R. Br.
Buxaceae.

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی

He
Th
Cry
He
He

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Scosm.
Euro-Sib.
Cosm.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.

Buxus hyrcana Pojark.
Campanulaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib.

Campanula rapunculoides L.
Caryophyllaceae.

علفی

He

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.

Cerastium glomeratum Thuill.
Silene schafta Gmel. jun. ex Hohen.

علفی
علفی

Th
He

Plurreg.
Euro-Sib.

*

*

*
*

*

*

47

Plurreg.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit.
Euro-Sib./Medit.
Euro-Sib.
Euro-Sib.
Plurreg.
Plurreg.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Scosm.
Plurreg.
Euro-Sib.
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شکل رويشی

شکل زيستی

منطقه رويشی

Stellaria media Sibth.
Celasteraceae.

علفی

Th

Plurreg.

Euonymus latifolia (L.) Mill.
Chenopodiaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib.

Chenopodium album L.
Convolvulaceae.

علفی

Th

Scosm.

Calystegia sepium (L.) R. Br.
Cornaceae.

علفی

Cry

Plurreg.

Cornus australis C.A.Mey.
Corylaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib./Ir-Tur.

Carpinus orientalis Mill.
Crassulaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib.

Sedum stoloniferum S.G.Gmel.
Dipsacaceae.

علفی

He

Euro-Sib.

Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. & Schult.
Ebenaceae.

علفی

He

Euro-Sib.

Diospyros lotus L.
Ericaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib./Ir-Tur.

Vaccinnium arctostaphylos L.
Euphorbiaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib./Ir-Tur.

Acalypha australis L.
Andrachne rotundifolia Eichw. ex C.A.Mey.
Euphorbia amygdaloides Lam.
Mercurialis perennis L.
Fabaceae.

علفی
چوبی
علفی
علفی

Th
Ch
He
Cry

Plurreg.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit.
Euro-Sib.

Albizia julibrissin Durazz.
Gleditsia caspica Desf.
Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze
Lotus corniculatus L.
Coronilla varia (L.) Lassen
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Vicia cracca L.
Fagaceae.

چوبی
چوبی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
چوبی

Ph
Ph
Cry
He
He
Th
Th
Cry
Ch

Euro-Sib.
Euro-Sib.

Fagus orientalis Lipsky
Quercus castaneifolia C.A.Mey.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Fumariaceae.

چوبی
چوبی
چوبی

Ph
Ph
Ph

Euro-Sib.
Euro-Sib.
Euro-Sib./Medit.

Corydalis marchalliana (Pall.) Pres.
Geraniaceae.

علفی

Th

Euro-Sib.

Geranium robertianum L.

علفی

He

Plurreg.

*

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Plurreg.
Euro-Sib.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib.
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شکل رويشی

شکل زيستی

منطقه رويشی

Parrotia persica C.A.Mey.
Hypericaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib.

Hypericum androsaemum L.
Hypericum hirsutum L.
Hypericum perforatum L.
Juglandaceae.

چوبی
علفی
علفی

Ch
He
He

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit.

Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach.
Juglans regia L.
Lamiaceae.

چوبی
چوبی

Ph
Ph

Euro-Sib.

Ajuga reptans L.
Clinopodium vulgare L.
Lamium album L.
Lamium galeobdolon (L.)L.
Lycopus europaeus L.
Mentha aquatica L.
Origanum vulgare L.
Prunella vulgaris L.
Salvia glutinosa L.
Scutellaria tournefortii Benth.
Stachys byzanthinaK. Koch
Teucrium hyrcanicum L.
Thymus caucasicus Willd. Ex Ronniger
Lythraceae.

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
چوبی

Cry
He
He
Cry
He
Cry
He
Cry
He
Cry
He
Cry
Ch

Euro-Sib./ Medit./Ir-Tur.
Plurreg.
Euro-Sib.
Plurreg.
Euro-Sib.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Plurreg.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib.
Euro-Sib.

Lythrum salicaria L.
Malvaceae.

علفی

He

Scosm.

Abutilon theophrasti Medik.
Malva neglecta Wallr.
Sida rhombifolia L.
Alcea hyrcana (Grossh.) Grossh.
Moraceae.

علفی
علفی
چوبی
علفی

Th
Th
Ph
Th

Plurreg.
Plurreg.
Plurreg.
Euro-Sib.

Ficus carica L.
Morus alba L.
Oleaceae.

چوبی
چوبی

Ph
Ph

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Plurreg.

Fraxinus excelsior L.
Jasminum officinale L.
Onagraceae.

چوبی
چوبی

Ph
Ph

Euro-Sib.
Euro-Sib./Ir-Tur.

Circaea lutetiana L.
Epilobium hirsutum L.
Oxalidaceae.

علفی
علفی

He
Cry

Euro-Sib.
Plurreg.

Oxalis corniculata L.
Paeoniaceae.

علفی

Th

Euro-Sib.

*
Hamamelidaceae.

*

*

*

*

*

Plurreg.

Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib.
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شکل رويشی

شکل زيستی

منطقه رويشی

Paeonia wittmanniana Hartw.
Papaveraceae.

علفی

He

Euro-Sib.

Chelidonium majus L.
Phytulaccaceae.

علفی

He

Plurreg.

Phytolacca americana L.
Plantaginaceae.

علفی

He

Plurreg.

Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Polygalaceae.

علفی
علفی

He
He

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Plurreg.

Polygala anatolica Boiss. & Helder.
Polygonaceae.

علفی

He

Plurreg.

Polygonum aviculare L.
Polygonum hydropiper L.
Polygonum hyrcanicum Rech. F.
Polygonum lapathifolium L.
Rumex sanguineus L.
Portulacaceae.

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی

Th
Th
He
He
He

Plurreg.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib.

Portulaca oleracea L.
Primulaceae.

علفی

Th

Cosm.

Anagallis arvensis L.
Cyclamen coum Mill.
Primula heterochroma Stapf
Rhamnaceae.

علفی
علفی
علفی

Th
Cry
He

Plurreg.
Euro-Sib./Medit.
Euro-Sib.

Frangula alnus Mill.
Paliurus spina- Christi Mill.
Rosaceae.

چوبی
چوبی

Ph
Ph

Euro-Sib./Medit.
Euro-Sib./Medit.

Cerasus avium Moench
Crataegus microphylla K. Koch
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Laurocerasus officinalis M. Roem
Malus orientalis Ugl.
Mespilus germanica L.
Potentilla reptans L.
Prunus divaricata Ledeb.
Pyrus boissieriana Buhse
Rubus caesius L.
Rubus hyrcanus Juz.
Saguisorba minor Scop.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Rubiaceae.

چوبی
چوبی
علفی
علفی
چوبی
چوبی
چوبی
علفی
چوبی
چوبی
چوبی
چوبی
علفی
چوبی

Ph
Ph
He
Cry
Ph
Ph
Ph
He
Ph
Ph
Ph
Ph
He
Ph

Euro-Sib.
Euro-Sib.

Galium odorata L.

علفی

He

*

*

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib.

Plurreg.
Euro-Sib.
Euro-Sib.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib.
Euro-Sib./Medit.
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شکل رويشی

شکل زيستی

منطقه رويشی

Populus caspica (Bornm.) Bornm.
Salix aegyptiaca L.
Scrophulariaceae.

چوبی
چوبی

Ph
Ph

Euro-Sib.
Euro-Sib.

Digitalis nervosa Steud. & Hochst. ex Benth.
Verbascum thapsus L.
Veronica anagalis- aquatica L.
Veronica beccabunga L.
Veronica officinalis L.
Veronica persica Poir.
Solanaceae.

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی

He
He
He
Cry
He
Th

Euro-Sib.

Atropa belladonna L.
Physalis alkekengi L.
Solanum dulcamara L.
Solanum kieseritzkii C. A. Mey
Solanum nigrum L.
Tiliaceae.

علفی
علفی
چوبی
چوبی
علفی

Cry
Cry
Ph
Ch
Th

Euro-Sib./Medit.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib.

Tilia rubra DC.
Thymelaeaceae.

چوبی

Ph

Euro-Sib.

Daphne mezereum L.
Ulmaceae.

علفی

Ph

Cosm.

Celtis australis L.
Ulmus minor Mill.
Ulmus glabra Huds.
Zelkova carpinifolia Dippel
Urticaceae.

چوبی
چوبی
چوبی
چوبی

Ph
Ph
Ph
Ph

Euro-Sib.
Euro-Sib./Medit.

Parietaria officinalis L.
Urtica dioica L.
Verbenaceae.

علفی
علفی

Cry
Cry

Euro-Sib./Ir-Tur.
Plurreg.

Verbena officinalis L.
Violaceae.

علفی

He

Scosm.

Viola alba Besser
Viola odorata L.

علفی
علفی

He
Cry

Euro-Sib./Medit.

*
Salicaceae.
*
*

*
*

*

Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Ir-Tur.
Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
Euro-Sib.
Scosm.

Scosm.

Euro-Sib.
Euro-Sib.

Euro-Sib./Medit./Ir-Tur.
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A floristic study of Salaheddinkola Forests, Nowshahr, Iran
Omid Esmailzadeh *, Kazem Nourmohammadi, Hamed Asadi and Hamed Yousefzadeh
Department of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences,
Tarbiat Modares University, Noor, Iran

Abstract
This paper reports the floristic survey on the Salaheddinkola forests (Nowshahr). These
forests posses high variations in elevation ranges and special physiographic properties, which
form the growth platform for most of the typical Hyrcanian forest species. The floristicphysiognomic investigation of the region was performed using field-walk procedure and
revealed 237 plant species belonging to 196 genera and 85 families. The important families
were Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Lamiaceae and Fabaceae with 23, 20, 14, 13 and 10 species,
respectively which represented 33.17 percent of the total species. According to Raunkaiaer
method, Cryptophytes (28.7%), Hemicryptophytes (27.5%) and Phanerophytes (22.5%) were
the most important structure groups of the local biological spectrum followed by Therophytes
(17.7%) and Chamaephytes (3.4%) Chorotypes. According to Zohary, most of the identified
species belonged to Euro-Siberian and Pluriregional regions with 79 (33.6%) and 62 (26%)
taxa, respectively.
Key words: Salaheddinkola Forests, Flora, Life form, Chorotype, Mazandaran province, Iran
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