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معرفی فلور ،اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی
گیاهان مناطقی از غرب شهرستان چابهار (استان سیستان و بلوچستان)
سمیه سلیمی *
گروه زيستشناسی دريا ،دانشکده علوم دريايی ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار ،چابهار ،ايران

چکیده
در مطالعه فلوريستیک روستاهای زرآباد ،چراغ آباد و نووگم بکوم در زيور حوضوه آبخیوز سورگان شهرسوتان چابهوار،
حضور  87گونه گیاه متعلق به  66جنس و  13تیره گیاه گزارش می شود .تیره های  Poaceaeبا  36جنس و  33گونوه،
 Asteraceaeبا  8جنس و  7گونه Papilionaceae ،با  5جنس و  6گونه Chenopodiaceae ،با  5جونس و  4گونوه بوه
ترتیب بزرگترين تیرههای گیاه منطقه را شامل میشود .بزرگترين جنسهای گیواهی موجوود در منطقوه عبارتنود از:
 Heliotropium ،Plantagoو  .Salsolaاز نظر پراکنش جغرافیوايی 41 ،درصود فلوور منطقوه مربوو بوه ناحیوه نوبوو-
سندی 15 ،درصد ايرانی-تورانی 37 ،درصد نوبو-سندی/ايرانی-تورانی و  5درصد گونه ها جهانوطن بودند .اشوکال
زيستی عناصر گیاه منطقه به ترتیب اهمیت شامل تروفیتها ( 56درصد) ،کامهفیتها ( 35درصود) ،فانروفیوتهوا (34
درصد) ،ژئوفیتها ( 31درصد) و همیکريپتوفیتها ( 1درصد) بودند.
واژههاي کلیدي :فلور ،پراکنش جغرافیايی ،شکل زيستی ،چابهار ،استان سیستان و بلوچستان

مقدمه.
بررسی رويشگاهها بسوتر اساسوی تنوو گونوه هوای

موجود ارايه کورد و در امور برناموهريوزی مناسوب ايون
منابع در کشور مفید واقوع شود .پوشوش گیواه ايوران از

گیاهی و از مهمترين مطالعات در اکوسیستم محسوو

غنوویتوورين پوشووشهووای گیوواه در میووان کشووورهای

می شود .از اين رو ،تدوين فهرست گیاه از گونوه هوای

خاورمیانه به شمار میآيد ) .(Zohary, 1973از جملوه

موجود در فلور منطقه ،اطالعات ارزشمندی از عناصور

مطالعات فلوريستیک انجام شوده در منواطق خشوک و

گیاه موجود را به دست میدهد .حضور گونههای گیاه

نیمهخشک میتوان به مطالعه هالوفیتهای کوير ايران

میتواند ضمن تشريح شرايط اکولوژيک منطقه ،توث یر

و افغانستان توسط  ،)3376-3371( Breckleمطالعوات

شدت بهرهبرداری از مراتع را نیز نشان دهد .بوا تودوين

مربو به چگونگی پراکنش پوشوش گیواه بیابوانهوای

اين اطالعوات مویتووان تصووير صوحیحی از وضوعیت

شنی ايران در ارتبوا بوا شورايط آ و هووايی توسوط
* salimi@cmu.ac.ir
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 ،)3376( Freitagفلور نواحی بیابانی ايوران در کتوا

شهرهای چابهار ،نیکشهر ،کنوار

"بررسوی فلووور و پوشووش گیواه نووواحی بیابووانی و نیمووه

حوضه واقع هستند ) .(Darvish, 1999زيرحوضه آبخیز

بیابووانی ايوران" در  30جلوود توسووط -3373( Léonard

سرگان با  1500هکتار وسعت ،در فاصله  60کیلوومتری

 )3331اشوواره نمووود .در اسووتان سیسووتان و بلوچسووتان،

غر شهرستان چابهوار ( 800کیلوومتری زاهودان) ،بوین

ناحیه نوبو-سندی از حوزه خلیجفارس جدا شوده و بوه

 60درجه و  34انیه تا  60درجه و  11انیه طول شرقی و

حوزههای درونی کشور کشیده مویشوود و توا جنوو

 15درجه و  10انیه تا  15درجه و  15انیه عرض شمالی

غربی افغانسوتان نیوز وارد مویشوود (Wolfgang and

واقع شوده اسوت .حوداقل ارتفوا آن از سوطح دريوا در

) .Wilfried, 1986در اين استان ،تیپهای گیاه برخی

خلوویج عمووان واقووع در ناحیووه جنوووبی حوضووه صووفر و

از مناطق از طريوق طور شوناخت منواطق اکولوژيوک

حداکثر ارتفا در قسمت شومالی آن برابور بوا  313متور

کشور شناسايی شده است که میتوان به تیپهای گیاه

است .از شمال و شمالشرقی با حوضه آبخیوز رودخانوه

منطقه خاش ) ،(Fayyaz et al., 2000منطقه ايرانشوهر

بوواهوکالت از غوور و شوومال غربوی بووه حوضوه آبخیوز

) ،(Ameri et al., 2003منطقه سراوان (Hashemi et

رودخانووه کهی ور و از جنووو بووه دري وای عمووان محوودود

) ،al., 2003منطقوه نهبنودان )،(Paryab et al., 2006

میشود (شکل  .)3حداکثر و حداقل مطلق دمای حوضه

منطقووه زابوول ) (Sobhkhyzy et al., 2006و منطقووه

سرگان برابر با  7/53و  3/0درجه سانتیگراد ،و مواههوای

زاهودان ) (Sobhkhyzy et al., 2007اشواره نموود .از

خرداد و تیر گورمتورين و آذر ،دی و بهمون ،سوردترين

داليل انجام پژوهش حاضور در ايون منطقوه ،آن اسوت

موواههووای سووال هسووتند (Department of Natural

که هنوز پوشش گیاه مناطق بسیاری از اسوتان از جملوه

.Resources Sistan and Baluchestan, 2006-

منطقووه چابهووار شناسووايی نشووده اسووت و تنهووا مووورد

) .2007بوور اسوواس منحن وی آمبروترمی وک اقل ویم منطقووه

مطالعوواتی آن ،طوور مرتووع و جنگوولداری زيرحوضووه

سرگان جزو مناطق گورم و خشوک تشوخیص داده شود

(Department

(شووکل  .)1می وانگین بارنوودگی سوواالنه در منطقووه مووورد

آبخیوووز سوووورگان

Natural

of

.Resources Sistan and Baluchestan, 2006-

و قصورقند در ايون

بررسی 7/335 ،میلیمتر است.

) 2007است .بنابراين ،در اين پژوهش گونه های گیواه
منطقه زيرحوضه آبخیز سورگان بلوچسوتان در چابهوار
شناسايی و اشکال زيستی آن تعیین گرديد.

روش تحقیق.
عملیووات صووحرايی جمووع آوری گیاهووان بووه علووت
شرايط آ

منطقه مورد مطالعه.

و هوايی منطقوه ،در طوول فصوول رويشوی

بهمن تا اواخر ارديبهشت ماه با پیموايش در امتوداد سوه

حوضوه آبخیوز بلوچسووتان جنووبی بوا  47168هکتووار

ترانسکت اصلی واقع در روستاهای زرآباد ،چراغ آبواد

( 16360هکتار مناطق کوهستانی و  33408هکتار مناطق

و نوگمبکم (وسعت  1584هکتار) انجام شد .در حدود

کوهپايوهای ،دشووتهووا و شووورهزارهووا) در انتهووايیتوورين

 100نمونه گیاه جمع آوری شد و همه نمونهها بر اساس

سمت جنو شرقی کشور قرار دارد .از شرق ،مجاور با

روش های رايج بوا مراجعوه بوه منوابعی همچوون :فلوورا

بووه دريوای عمووان اسووت و

ايرانیکووا ) ،(Rechinger, 1963-2012فلووور ترکیووه

پاکسووتان ،از جنووو مشوور

معرفی فلور ،اشکال زيستی و پراکنش جغرافیايی گیاهان مناطقی از غر شهرستان چابهار (استان سیستان و بلوچستان)

305

) ،(Davis, 1965-1988فلووور عووراق )،(Bor, 1968

گونه های شناسايی شده به نمونه هوای تیوپ موجوود در

فلوور پاکسوتان ) ،(Nasir and Ali, 1968-2002فلوور

پايگاه  Plants.Jstore.orgمراجعه شد و نام مؤلف هور

رنگی ايران ) ،(Ghahreman, 1978-2001فلور ايوران

تاکسون در پايگاه  IPNIمقابله گرديود .شوکل زيسوتی

 ،(Assadi,فلوووووووور خوزسوووووووتان

گیاهووان جمووع آوری شووده بوور اسوواس شووکل رويشووی

) ،(Mozaffarian, 1999درختان و درختچههای ايران

 )3314( Raunkiaerتعیین و طیف زيسوتی آن ترسویم

 ،(Mozaffarian,رده بنووووووودی گیووووووواه

گرديد .مناطق انتشار جغرافیوايی گونوه هوای بور اسواس

) (Mozaffarian, 2005و فلور کویش (Ghahreman

تقسوویم بنوودی نووواحی رويشووی ) (Zohary, 1973و بووا

) et al., 2007شناسايی شدند و در هرباريوم دانشوگاه

توجوووه بوووه پوووراکنش گونوووههوووا در فلوووورا ايرانیکوووا

اصووفهان نگهووداری موویشوووند .بوورای تثيیوود برخ وی از

) (Rechinger, 1963-2012مشخص شد.

)1988-2011

)2004

شووکل  -3موقعی وت جغرافی وايی منطقووه سوورگان
بلوچستان در ايران و استان سیستان و بلوچستان

شکل  -1منحنی آمبروترمیک (دما-باران) ايستگاه کهیر نزديکترين ايستگاه هیدرومتری به منطقه سرگان (بارندگی= )Pو (دما=)T
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نتایج
.در بررسی حاضر ،در مجمو  87گونه گیاه متعلق بوه

مو ویدهووود کوووه تروفیو وتهوووا بوووا  56درصووود بیشوووترين

 66جنس و  13تیره شناسايی شد .از خوزهگیوان ،نهوانزادان

فراوانی،کامهفیوتهوا بوا  35درصود ،فانروفیوتهوا بوا  34و

آوندی و بازدانگوان هویچ گونوهای در منطقوه يافوت نشود.

ژئوفیت ها بوا  31درصود در رتبوههوای بعودی قورار دارنود

تمامی گونه ها متعلق به نهاندانگان بودند که از اين بین ،سه

(شووکل  .)1منطقووه اعووال و رودزرد در اسووتان خوزسووتان

تیره مربو به رده تکلپهایها با  33جنس و 11گونه و 16

) (Taghipour et al., 2011و منطقه حفاظت شوده ارژن-

تیره متعلق به رده دولپهایها با  48جنس و  55گونوه اسوت

پريشوان در اسوتان فوارس ) (Dolatkhahi et al., 2011از

(پیوست  .)3از مجمو  13تیره Poaceae ،بوا  36جونس و

نظر فراونترين شکل رويشی تروفیت ها و همچنین از ايون

 33گونوووووه Asteraceae ،بوووووا  8جووووونس و  7گونوووووه،

لحاظ که بخشی از عناصر گیواهی منطقوه مطالعوه شوده در

 Chenopodiaceaeبا  5جنس و  4گونهPapilionaceae ،

تحقیق حاضر با اين دو منطقه جوزو ناحیوه ايرانوی-توورانی

با  5جنس و  6گونوه بوه ترتیوب تیوره هوای بوزرگ منطقوه

است شبیه هستند 41 .درصد گونهها به ناحیه نوبو-سوندی،

محسو میشوند .مهمترين جنسهای گیاه از نظور غنوای

 15درصد گونه ها به ايرانی-تورانی 37 ،درصد مربوو بوه

گونهای شامل  Heliotropium ،Plantagoو  Salsolaهر

ناحی وه نوبووو-سووندی/ايرانی-تووورانی و  5درصوود گونووههووا

يک با سه گونه هستند .شکل زيستی گیاهوان منطقوه نشوان

جهانوطن متعلق است (شکل .)4

شکل  -1نموودار فراوانوی اشوکال زيسوتی منواطقی از غور

شکل  -4طیف پراکنش گونه های گیاه مشاهده شده منواطقی

شهرستان چابهار

از غر شهرستان چابهار

هم در ناحیه نوبو-سندی/ايرانوی -توورانی 5 ،درصود نیوز

بحث
در اين حوضه دو طبقوه اقلیموی فراخشوک و خشوک

پووراکنش جهووانوطوون در کشووور اي وران دارد .علووتهووای

بیابانی تشخیص داده شد (شکل  )1و از اين نظر با هور دو

اکولوووژيکی الزم بوورای تمرکووز عناصوور حووارهای در ايون

منطقه نوبو-سندی و ايرانی-توورانی شوباهت دارد .هموان

بخش از ايران عبارتند از :زمستانهای گرم ،ارتفا کوم از

طووور کووه در شووکل  4مشووخص شووده اسووت  41درصوود

سطح دريا ،باال بودن میزان بارندگی در مقايسوه بوا فوالت

گونه های گیاه منطقه سرگان متعلق به ناحیه نوبو-سوندی،

مرکزی و احتماالً باال بودن رطوبوت هووا .فراوانوی بواالی

 15درصد مربو به ناحیه ايرانی-تورانی و  37درصد نیوز

تروفیتها ( 56درصد) در منطقه سرگان به دلیول عوواملی
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.سپاسگزاري

 کوتاه بودن فصل رويشی و کمی بارندگی است که:نظیر

از راهنمايیهای جنوا آقوای دکتور رحیموینوژاد و

 حضووور،نشووان دهنووده اقل ویم مديترانووهای و بیابووانی اسووت

جنووا آقووای دکتوور میرتووا الوودينی بووه خوواطر شناسووايی

 مشخص کننده اقلیم کوهسوتانی،) درصد35( کامهفیتها

 از، همچنوین.نمونههوای گیواهی سپاسوگزاری مویشوود

 درصود) معمووالً شواخص اقلویم34(  فانروفیوت هوا،است

 اداره منابع طبیعی شهرسوتان،اداره محیط زيست زاهدان

استوايی هستند و وجود درصد قابل توجه گیاهان ژئوفیت

چابهار و همکاری صمیمانه سرکار خانم مهندس آبتوین

و

.و آقای راهداری تشکر و قدردانی میشود

 درصد) در منطقه نشانگر زيواد بوودن عموق خوا31(
.است
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) اشکال زيستی و پراکنش جغرافیايی گیاهان مناطقی از غر شهرستان چابهار (استان سیستان و بلوچستان،معرفی فلور

) فهرست فلوريستیک و شکل زيستی گیاهان گلدار موجود در سرگان (بلوچستان-3 پیوست
رديف
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

نام تاکسون
Aizoaceae
Aizoon canariense L.
Amaranthaceae
Aerva persica Merr.
Apiaceae
Psammogeton stocksii (Boiss.) Nasir
Asclepiadaceae
Calotropis procera (Aiton) Aiton f.
Asteraceae
Centaurea solstitialis L.
Centaurea hyalolepis Boiss.
Crepis. sp.
Grantia discoidea Bunge & Boiss.
Launaea capitata (Spreng.) Dandy
Launaea procumbens (Roxb.) Ramayya & Rajagopal
Leontodon laciniatus (Bertol.) Widder
Senecio glaucus L.
Sonchus tenerrimus L.
Boraginaceae
Cordia myxa Forrsk.
Gastrocotyle hispida (Forssk.) Bunge
Heliotropium brevilimbe Boiss.
H.bacciferum Forssk.
H.remotiflorum Rech.f. & Rield
Brassicaceae
Atelanthera perpusilla Hook.f. & Thomson.
Farsetia ramosissima Heldr. & Boiss.
Capparaceae
Capparis decidua (Forssk.) Edgew.
Caryophyllaceae
Spergula fallax (Lawe) E.H.L Krause
Chenopodiaceae
Chenopodium sp.
Camphrosma sp.
Halocharis sp.
Salsola griffithii (Bunge) Freitag & K.Khani
Salsola imbricata Forssk.
Salsola sp.
Salsola lachnantha (Botsch.) Botsch.
Suaeda sp.
Suaeda aegyptiaca (Hasselq.) Zohary
Convolvulaceae
Cressa cretica L.
Cucurbitaceae
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
Cucumis prophetarum C.A.Mey. & Cogn.
Cyperaceae
Cyperus bulbosus Vahl
Cyperus rotundus L.
Cyperus sp.
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla
Euphorbiaceae
Chrozophora gracilis Fisch. ex Mey. & Ledeb
Fabaceae
Alhagi pseudalhagi (M.Bieb.) Desv.
Lotus schimperi Steud. & Boiss.
Medicago polymorpha L. var. polymorpha
Tephrosia apollinea Guill. & Perr.
Trigonella anguina Delile
Trigonella uncata Boiss. & Noe
Liliaceae
Asphodelus tenuifolius Cav.
Malvaceae
Abutilon pannosum (G.Forst.) Schlecht.
Abutilon theophrasti Medik.
Malva leonardii I.Riedl
Malva parviflora L.
Mimosaceae
Acacia nilotica (L.) Delile

شکل زيستی
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رديف

نام تاکسون

شکل زيستی

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Acacia sp.
Prosopis cineraria Druce
Prosopis juliflora (Sw.) Dc.
Plantaginaceae
Plantago boissieri Hausskn & Bornm.
Plantago ovata Forssk.
Plantago psyllium Dc.
Poaceae
Aeluropus macrostachyus Hack.
Aristida adscensionis L.
Cenchrus setigerus Vahl
Cenchrus pennisetiformis Hochst. & Steud.
Chloris barbata Sw.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Dactyloctenium scindicum Boiss.
Desmostachya bipinnata (L.) Stapf
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo & Janch.
Eragrostis tenella (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult
Panicum turgidum Hochst. ex. Steud.
Pennisetum flaccidum Griseb.
Pennisetum orientale Pers.
Phalaris minor Retz.
Sorghum halepense Pers.
Stipa capensis Kuntze.
Sporobolus virginicus Kunth.
Tragus biflorus Schult.
Polygalaceae
Polygala erioptera Dc.
Polygonaceae
Emex spinosa (L.) Campd.
Resedaceae
Oligomeris linifolia J.F. Macbr.
Rhamnaceae
Ziziphus spina-christi (L.) Willd.
Rutaceae
Haplophyllum tuberculatum Juss.
Sapindaceae
Stocksia brahuica Benth.
Solanaceae
Solanum nigrum L.
Tamaricaceae
Tamarix indica Willd.
Tamarix Mascatensis Bunge
Zygophyllaceae
Fagonia ovalifolia Hadidi

Ph
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Introduction of the flora, life forms and chorology of plants
of some regions in western Chabahar
(Sistan and Baluchestan Province)
Somayeh Salimi *
Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

Abstract
This study focused on Zarabad, Cheraghabad and Nogombecom plants of sub-basin watershed
city of Chabahar, Iran. The studied flora included 78 species which belonged to 66 genera and
29 families. Poaceae with 16 genera and 19 species, Asteraceae with 7 genera and 8 species,
Chenopodiaceae with 5 genera and 4 species, Papilionaceae, with 5 genera and 6 species,
constituted the largest plant families respectively. The largest genera of the region were:
Salsola, Heliotropium and Plantago, respectively. 42% of the flora belonged to Nobo-Sindian
elements, 35%to Irano-Turanian, 18%were bioregional elements and 5% of the species were
cosmopolitan. Flora of the studied area, included therophytes (56%), chamaephytes (15%),
phanerophytes (14%), geophytes (12%) and hemicryptophytes (3%).
Key words: Flora, Geographical distribution, Life form, Chabahar, Sistan and Baluchistan
Province
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