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بررسی فلور کوه خرگوشان ،استان لرستان
محمد مهدی دهشیری *
گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی گیاهان و معرفی فلور ،تعیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه خرگوشاان
انجام گرفت .این کوه ،با مساحت  6222هکتار ،در شرق شهرستان پلدختر و جنوبغربی شهرستان خرم آباد واقع شاده اسات.
حداکثر ارتفاع این کوه از سطح دریا  9993متر است .نمونه های گیاهی از نقاط مختلف کوه خرگوشان طی دو فصل رویشای
بین سالهای  5939تا  5939جمعآوری و شناسایی شد .طیف زیستی گیاهان این منطقه با تعیین درصد گونههای متعلق باه هار
یک از شکل های زیستی ترسیم شد .جایگاه کوه خرگوشان از نظر جغرافیای گیاهی ایران بر اساس اطالعات به دست آمده از
پراکنش جغرافیایی گونه های شناسایی شده و منابع موجود بررسی شد .از  955گونه شناسایی شده در منطقه کاوه خرگوشاان
سه گونه نهانزاد آوندی ،یک گونه بازدانه 576 ،گونه دولپه و  95گونه تک لپه حضور دارد .ایان گوناه هاا باه  12تیاره و 512
جنس تعلق دارد .بیشترین غنای گونه ای در تیرههاای  97( Fabaceaeگوناه 59/73 ،درصاد) 99( Asteraceae ،گوناه52/29 ،
درصد) 57( Apiaceae ،گونه 8/21 ،درصد) و  56( Lamiaceaeگونه 7/18 ،درصد) دیده شد .از نظار شاکل زیساتی96/23 ،
درصد تروفیت 95/98 ،درصد همی کریپتوفیت 58/36 ،درصاد کریپتوفیات 8/26 ،درصاد فانروفیات 1/95 ،درصاد کامفیات
هستند 598 .گونه ( 61/2درصد) در فلور کوه خرگوشان ،بومزاد ناحیه ایرانی-تورانی هستند؛ از ایان تعاداد  99گوناه باومزاد
ایران است که در میان آنها پراکنش چهار گوناه ( Hedysarum gypsophilum ،Dionysia gaubae ،Astragalus lurorumو
 )Phlomis lurestanicaبه استان لرستان محدود میشود.
واژههای کلیدی :فلور ،جغرافیای گیاهی ،شکل زیستی ،پراکنش جغرافیایی ،کوه خرگوشان

مقدمه.

در پهنه کشور اکوسیستم های مهمی باه وجاود آیاد کاه

از میان کشورهای جناوبغارب آسایا ،ایاران دارای

هر کدام غنای از گیاهاان متناوع و همچناین اجتماعاات

متنوع ترین پوشش گیااهی اسات .ایان تناوع رویشای از

گیاهی ویژه خود اسات .از اکوسیساتم هاای مهام کاالن

وسعت زیاد ایران ،گوناگونی اقلیمی و توپوگرافی و نیاز

کشور میتوان باه منطقاه رویشای زاگارس اشااره کارد.

تاریخچه فلور و پتانسیل تکاملی آن ناشی میشود (Asri

شناسایی پوشش گیاهی یک منطقه ضمن این که اسااس

) .and Mehrnia, 2002تنوع اقلیمی باعث شده است تا

بررساایهااا و مطالعااات اکولوژیااک اساات ،بااه عنااوان
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راهکاااری مناس ا

باارای تعیااین قابلیااتهااای منطقااه از

 Vajariو  Dehshiri ،)9221( Veiskaramiو

جنبههای مختلاف اسات و نیاز عااملی ماثرر در ارزیاابی

Vajari ،)9221( Goudarzi

وضعیت کناونی و پایش بینای وضاعیت آن در آیناده باه

( Yarahmadi ،)9227و همکاااااران ( Abasi ،)9223و

شاامار ماایرود و بااا توجااه بااه آرااار عواماال مخاارب در

همکاااااااااران ( 9223و  )9251و  Mehrniaو Ramak

انقراض برخی از گونه های باا اهمیات ،شناساایی هرچاه

( )9252انجام گرفته است.

سریعتر آنها در مناطق مختلف و برناماه ریازی در جهات
حفظ آنها ضرورت مییابد ).(Ghahreman, 1994

 Abrariو همکااااااران

از آنجاااا کاااه بررسااایهاااای فلوریساااتیک مانناااد
شناسنامهای نشااندهناده وضاعیت حاال و گذشاته یاک

استان لرستان به عنوان یکی از مهم ترین کاانون هاای

منطقااه اساات ،بنااابراین در پایشبینایهااای آینااده نقااش

گیاهااان بااومزاد ناحیااه رویشاای ایراناای-تااورانی حااوزه

بهسزایی دارد .با توجه باه احادا بزرگاراه خارمآبااد-

جنگلهای زاگرسی به شامار مایرود (Abrari Vajari

اندمیشک در ساالهاای اخیار ،تاا حاال حاضار در کاوه

) .et al., 2007این استان از یکسو دارای تنوع اقلیمای و

خرگوشان کار عمده ،دقیق و متمرکزی بارای مشاخ

تنوع گیاهی باالیی است که نیااز باه شناساایی دارد و از

نمودن ترکی فلوریستیک صاورت نگرفتاه اسات .ایان

سوی دیگر توسعه چشامگیر اساتان در دهاه هاای اخیار،

کوه با خا الارسس حادود  92کیلاومتر باه عناوان یاک

تغییرات کاربری اراضی مرتعی و عدم تعاادل باین دام و

دیواره کوهستانی و بخشای از سیساتم زاگارس در مارز

مرتااع ،خطرکاااهش تنااوع زیسااتی و انقااراض برخاای

لرستان و خوزستان واقع شده اسات کاه از یاک ساو باه

گونههای گیاهی را افازایش داده اسات (Abasi et al.,

فالت داخلی مرتب است و از سوی دیگر به جلگه هاای

).2009

خوزسااتان منتهاای ماایشااود؛ بنااابراین ،منطقااه کاااوه

پوشااش گیاااهی مناااطق کوهسااتانی ایااران توساا

خرگوشان در آخرین قسمت ناحیه ایرانی-تاورانی قارار

پژوهشااگران مختلفاای مطالعااه شااده اساات .نخسااتین

دارد .از آنجااا کاه مطالعااه مناااطق ماارزی باین دو ناحی اه

جمع آوری گیاهان از مناطق کوهستانی زاگارس توسا

رویشی حاایز اهمیات اسات و باه نظار مایرساد از نظار

 )5731( Olivierانجاااام گرفااات .پاااس از وی ساااایر

پوشااش گیاااهی و رُسااتنیهااا از ویژگاایهااای خاصاای

گیااااااهشناساااااان از جملاااااه ،)5891( Aucher-Eloy

برخوردار است و میزان بومزادی در این قبیل مناطق بااال

-5883( Bornmuller ،)5867-5861( Haussknecht

باشد ،مطالعه حاضر تالش میکند تا عناصر رویشی کوه

 Cowan ،)5352( Nabelek ،)5393و Darlington

خرگوشان را در مقیاس کوچک به تصاویر بکشاد و باه

(-5393( Maleki ،)5393-5392( Trott ،)5393

معرفی شکل های زیستی و پاراکنش جغرافیاایی گیاهاان

 )5321( Koie ،)5323-5393( Rechinger ،)5372و

این کوه بپردازد.

 )5311( Gentryاز ایااان منااااطق نموناااههاااای گیااااهی
روش بررسی.

جمعآوری کردهاند ).(Parsa, 1978
در اسااتان لرسااتان مطالعاااتی در مناااطق کوهسااتانی
دیگااار توسااا  Asriو ،)9229( Mehrnia

Abrari

موقعی ت ک وه خرگوش ان :کااوه خرگوشااان ب اا

مساااحت  6222هکتااار بااا مختصااات  27º 16تااا 28º 23

11

بررسی فلور کوه خرگوشان ،استان لرستان

طول شارقی و ʹ 99º 21تاا  99º 23عارض شامالی ،جازو

خرم آباد که نزدیکترین ایستگاه های هواشناسی باه کاوه

کوههای زاگرس به شمار میرود که در شرق شهرساتان

خرگوشااان اساات ،میااانگین بااارش سااالیانه در پلاادختر و

پلاادختر و جنااوبغرباای شهرسااتان خاارمآباااد در اسااتان

خرمآباد باه ترتیا  962و  296میلایمتار طای ساالهاای

لرستان واقاع شاده اسات (شاکل  .)5دسترسای باه کاوه

 5989تااا  5939بااوده اساات .بیشااترین میاازان بااارش در

خرگوشان از طریق بزرگراه خرم آباد-اندیمشاک اسات

پلاادختر و خاارمآباااد بااه ترتیا در آذر ( 79میلاایمتاار) و

که از کنار آن میگاذرد .ایان کاوه ،باا حاداقل ارتفااع

فروردین ماه ( 82میلی متر) است و اغلا بارنادگیهاا در

حدود  5979متر و حاداکثر ارتفااع  9993متار از ساطح

شش ماهه دوم سال رخ میدهد .متوسا دماای حاداکثر

دریا و در جهت جنوبشرقی-شمالغربی که روند کلی

گرمتاارین ماااه ،متوس ا دمااای حااداقل سااردترین ماااه و

ارتفاعات زاگارس اسات ناحیاهای کاامالً کوهساتانی باا

متوسا دمااای سااالیانه پلاادختر بااه ترتی ا  56/7 ،98/1و

دره های کموبیش عمیاق و یاال صاخره ای را باه وجاود

 99/6درجااه سااانتیگراد اساات .متوساا دمااای حااداکثر

آورده است کاه در بسایاری از عرصاه هاا فاقاد پوشاش

گرمتاارین ماااه ،متوس ا دمااای حااداقل سااردترین ماااه و

خاکی و یا دارای پوشش خاکی کم عمق است Jafari,

متوس دمای سالیانه خرم آباد به ترتی  3 ،91و  57درجه

)1989؛ N.G.O., 2000؛ .(Judaki, 2013

سانتیگراد است .طبقه بندی اقلیمی دومارتن نشان مایدهاد

باار اس ااس آمااار ایسااتگاههااای هواشناساای پلاادختر و

که اقلیم منطقه کوه خرگوشان نیمهخشک است.

شکل  -5موقعیت کوه خرگوشان (مقیاس )5 :922222
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روش تحقیق.

گونههای ایران ) (Ghahreman and Attar, 1998و Red

بااه منظااور معرفاای فلااور کااوه خرگوشااان ،از روش

 (Jalili and Jamzad, 1999) data bookبارای شناساایی

پیمایشااای کا اه یکااای از روشهاااای مرساااوم مطالعاااات

گونه های بومزاد ،نادر و در معرض خطار اساتفاده گردیاد.

تاکسونومیک منطقهای اسات ،اساتفاده شاد (Mesdaghi,

گونااههااای گیاااهی شناسااایی شااده در هرباااریوم مرکاازی

) .2001در ای ان روش ،جمااعآوری نمونااههااای گیاااهی بااا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد نگهداری شد.

مراجعه به نواحی مختلف کاوه خرگوشاان طای دو فصال
رویشاای بااین سااالهااای  5939تااا  5939صااورت گرفاات.

نتایج.

گون اههااای گی ااهی موجااود در کااوه خرگوشااان ،پااس از

در مجماوع ،در کااوه خرگوشااان  955گونااه از 512

جمع آوری ،خشک و پرس شادند .نموناه هاا باا اساتفاده از

جنس و  12تیره گیاهی شناساایی شاد .از ایان تعاداد9 ،

فلااورا ایرانیک اا ) ،(Rechinger, 1963-2015فلااور عااراق

گونه نهانزاد آوندی 5 ،گونه بازدانه 95 ،گونه تکلپاه و

) ،(Townsend and Guest, 1960-1985فلاور فلساطین

 576گونه دولپه هستند که فهرست تیرههاا و گوناههاای

)،(Zohary and Feinbrun-Dothman, 1966-1986

شناسااایی شااده در کااوه خرگوشااان و همچنااین ناحیااه

فلااور ترکیااه ) ،(Davis, 1965-1988گااونهااای ایااران

رویشی ،شکل زیستی ،وضعیت حفاظتی و پراکنش آنها

) ،(Maassoumi, 1986-2011فلاااور ایا اران (Assadi,

در پیوست  5آمده است.

) ،1988-2016فلااور رنگاای ایااران (Ghahreman, 1975-

تیاااارههااااای  Apiaceae ،Asteraceae ،Fabaceaeو

) ،2006ردهبناااادی گیاااااهی ) (Mozaffarian, 2005و

 Lamiaceaeبه ترتیا

باا  57 ،99 ،97و  56گوناه گیااهی

کورموفیاااتهاااای ایاااران )(Ghahreman, 1990-1994

دارای بیشترین ساهم از نظار غناای گوناهای و  92تیاره هار

شناسایی و در پایگاه  IPNIجستجو و مقابله شاد .باه منظاور

یک با یک گونه گیاهی کمترین سهم را در غنای گوناهای

تعیین پراکنش جغرافیایی و پراکنش جغرافیاایی گوناههاای

کوه خرگوشان داشتند .بزرگترین جنسهاای گیااهی کاوه

گیاااهی شناسااایی شااده از کااوه خرگوشااان ،از فلورهااای

خرگوشان عبارتند از Astragalus :باا  59گوناه Salvia ،و

نامبرده و منابع موجود در زمیناه جغرافیاای گیااهی ایاران از

 Sileneهر یک با  6گونه و  Galiumبا  2گونه.

جملاااه  )5386( Takhtajan ،)5379( Zoharyو Léonard

همااان طااور کاه در شاکل  9نشااان داده شااده اساات

( )5339-5335استفاده شد .شکل زیستی گیاهان بر اسااس

گیاهان علفی چندساله دولپه با  73گونه ( 97/22درصد)

و طیف زیساتی آنهاا

بیشااترین شااکل رویش ای گونااههااای شناسااایی شااده را

به صورت هیساتوگرام ترسایم شاد .شاکل زیساتی در ایان

تشکیل میدهند .این در حالی است که فق یاک گوناه

سیستم بار مبناای جواناههاای احیااکنناده کاه در ساال بعاد

درختچهای بازدانه  2/27( Ephedra ciliataدرصد) در

شاخه ها و برگ های جدید را ایجاد می کنند ،بنا شده اسات

کوه خرگوشان دیده شد.

سیستم  )5392( Raunkiaerمشخ

و به پنج طبقه فانروفیتها ،کامفیتها ،همیکریپتوفیاتهاا،

نتایج مربوط به طیف زیساتی گوناه هاای گیااهی کاوه

کریپتوفیتها و تروفیتها تقسیم میگردد (Ghahreman,

خرگوشان نشاان داد کاه تروفیات هاا باا  77گوناه (96/23

1994؛  .(Moghadam, 2001از مرجاااع تناااوع زیساااتی

درصااد) ،فااراوانتاارین و کامفیااتهااا بااا  55گونااه (1/95
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درصد) کمترین شکل زیستی منطقه را باه خاود اختصاا

* در پیوساات  5نشااان داده شااده اساات .در میااان آنهااا،

دادهاند (شکل .)9

پااااراکنش چهااااار گونااااه (،Astragalus lurorum

نتایج مربوط به پراکنش جغرافیای گیااهی گوناه هاای

 Hedysarum gypsophilum ،Dionysia gaubaeو

کوه خرگوشان ،نشاندهنده غلبه گوناه ای ناحیاه رویشای

 )Phlomis lurestanicaبااه اسااتان لرسااتان محاادود

ایرانی-تورانی است .این گونه ها  61/2درصاد فلاور کاوه

می شاود .بار اسااس وضاعیت حفااظتی 92 ،گوناه جازو

خرگوشان را تشکیل میدهند (شکل .)2

گیاهاان باا تهدیاد کمتار ) ،(LRساه گوناه آسای پاذیر

از  955گونه شناسایی شاده  99گوناه باومزاد ایاران
است ) (Ghahreman and Attar, 1998که باا عالمات

) (VUو  3گونه اطالعات اندکی در ماورد آنهاا وجاود
دارد ).(Jalili and Jamzad, 1999) (DD

شکل  -9تعداد گونههای متعلق به هر یک از شکلهای رویشی در

شکل  -9هیستوگرام درصد فراوانی شکلهای زیستی گیاهان کوه

کوه خرگوشان

خرگوشان

شکل  -2هیستوگرام درصد فراوانی نواحی رویشی گیاهان در کوه خرگوشان ( =ITایرانی-تورانی =M ،مدیترانهای =ES ،اروپاا-سایبری=SS ،
صحرا-سندی =PL ،چند ناحیهای (بیش از سه ناحیه) =Cosm ،جهانوطن).

بحث و نتیجهگیری. .

 Abrari Vajariو  )9221( Veiskaramiدر مطالعااااه

در کوه خرگوشان 955 ،گونه گیاهی متعلق باه 512

فلوریسااتیک منطقااه هشااتادپهلو خاارمآباااد کااه یکاای از

جنس و  12تیره شناساایی شاد کاه باا توجاه باه وساعت

کوه های نزدیک به کاوه خرگوشاان اسات 921 ،گوناه

اندک ،بیاانگر غناای گوناهای بااالی ایان منطقاه اسات.

گیاهی متعلق به  511جنس و  23تیاره را معرفای کردناد
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که از نظر تعداد تاکسونها با نتایج حاضر تشاابه زیاادی

در کوه خرگوشان گوناه هاای ( Astragalusجانس

دارد .تیاارههااای  97( Fabaceaeگونااه) و Asteraceae

گون) تقریباً نیمی از گیاهان تیاره  Fabaceaeرا تشاکیل

کاوه خرگوشاان هساتندکه باا

میدهد ( 59گونه از مجموع  97گونه این تیره) .گونهاا

مطالعاات پیشاین (Abrari Vajari and Veiskarami,

بزرگترین جنس گیاهان مرتعی ایران هستند .از  59گونه

Dehshiri؛

گون موجود در کوه خرگوشان 6 ،گوناه باوم زاد ایاران

Yarahmadi et al., 2009؛ Mehrnia and Ramak,

است که نشاان دهناده شارای مناسا

کاوه خرگوشاان

) 2014در مااورد سااایر رویشااگاههااای اسااتان لرسااتان

برای گسترش گونههای این جنس است.

( 99گونه) گیاهان غالا
2005؛ 2005

Goudarzi,

and

 57گونه درختی و درختچاه ای در کاوه خرگوشاان

مطابقت دارد.
از گونههای با ارزش مرتعی گراسهاای کاوه ساری

دیده میشود که با افزایش ارتفاع از تراکم و تناوع آنهاا

در کوه خرگوشان میتوان به انواع گوناههاای Melica

کاسااته شاااده و در عااوض گیاهاااان علفاای و بوتاااهای

 persicaو  Bromus sterilisاشاااره نمااود .همچنااین،

جایگزین آنها می گردد .از جمله این درختان می توان به

گیاهان پیاازی مانناد،G. gageoides ،Gagea dubia :

گونه بلوط ایرانی ) (Quercus brantiiاشااره کارد کاه

 Muscari neglectumو  Tulipaدر قسمت کاوهساری

پوشش غال را در ارتفاعات پایین کوه خرگوشاان ،باه

حضور دارد .بهره برداری و استفاده خوراکی گونه هاایی

ویژه شی شامالی آن ،همانناد ساایر کاوه هاای لرساتان

Smyrniopsis

تشکیل می دهد .در بسیاری از عرصه ها ،با توجه به عماق

 aucheriموج تخری رویشگاه و کاهش بسیار زیااد

اندک خاک ،گیاهان درختای و درختچاه ای باا کااهش

جمعیت آنها شده است ،به طوری که نمونههای آنهاا باه

رشااد رویشاای مشاااهده ماای شااود و اغل ا

در البااهالی

صورت پراکنده و در البالی صخره هاا یافات مای شاود.

صخرهها رویش دارند.

نظیااار ریاااواس ( )Rheum ribesو

شکل های کوتوله بوتهای خااردار و بالشاتکی (همچاون

شکل زیستی گیاهان ،صرف نظر از این کاه ویژگای

جاااااااانسهااااااااای  Acantholimon ،Astragalusو

تاکسااونومیک آنهااا را نشااان م ایدهااد ،بی اانگر سااازش

 )Acanthophyllumگونههای پایا و چند ساله ارتفاعات

گیاهان با شرای زیست محیطی نیز است .طیف زیساتی

کوه خرگوشان را تشکیل میدهند.

گیاهان کوه خرگوشاان بیاانگر فلاور منااطق کوهساتانی

تعداد اندک گونه های خاردار و یا بالشتکی در کاوه

کم ارتفاع و نیماه خشاک اسات کاه در آن تروفیاتهاا

خرگوشاااان (از قبیااال ،Acantholimon ،Astragalus

( 96/23درصااد) و پااس از آنهااا هماایکریپتوفیااتهااا

 Acanthophyllumو  )Echiumمی تواناد باه دالیلای از

( 95/98درصد) بیشترین و کامفیت ها با  55گونه (1/95

قبیل ارتفاع کمتر از  9122متر آن ،برداشت کوتاهمادت

درصد) کمترین سهم را دارند.

از گونههاای چاوبی ،چارای کام دام و تغییارات انادک

تخریاا ا

بخااااشهااااایی از کااااوه خرگوشااااان و
شاده اسات تاا ایان

کااربری اراضای مرتعای باشاد (Asri and Mehrnia,

خشکسالی های چند سال اخیر سب

2002؛ Abrari Vajari and Veiskarami, 2005؛

منطقه با هجوم گیاهان یکساله (با توجه به کوتاه باودن

Akhani, 2005؛ ).Noroozi et al., 2008

فصاال رویااش) ،مواجااه شااوند و تروفیااتهااا (96/23
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درصد) غال تارین شاکل زیساتی عناصار گیااهی کاوه

( 61/2درصد) متعلق به ناحیه ایرانی-تورانی است .علت

خرگوشان را تشکیل دهند .ایان نتاایج باا گازارش هاای

اصلی غالبیت عناصر ایرانی-تورانی ممکن اسات دوری

فراوانی تروفیت ها در اکوسیستم های

ای ان ناحیااه رویش ای از مناااطق دیگاار و شاارای محیط ای

دیااده کوهسااتانی اسااتان لرسااتان مطابقاات دارد

(اقلیم نیمه خشک) حاکم بر منطقه باشد .همچنین

پیشین در خصو
آساای

خا

)Asri and Mehrnia, 2002؛ Mehrnia and Ramak,

حضااور جاانسهااایی نظیاار،Allium ،Acantholimon :

2014؛ .(Abasi et al., 2015

،Ferula ،Echinops ،Astragalus ،Amygdalus

همی کریپتوفیت ها و کریپتوفیات هاا حادود نیمای از

،Silene ،Scrophularia ،Pistacia ،Phlomis

طیف زیستی عناصر گیاهی کاوه خرگوشاان را تشاکیل

 Stachysو  Tulipaکه عناصار آنهاا باه طاور عماده در

می دهند .طبق نظر  )5331( Archiboldفراوانی گیاهاان

ناحیه رویشی ایرانی-تورانی تجمع یافتاه اسات ،نشاان از

هماایکریپتوفیااتهااا و کریپتوفیااتهااا در یااک منطقااه

غالبیت رویش های ایرانای-تاورانی در کاوه خرگوشاان

نشان دهنده اقلیم کوهستانی است .همی کریپتوفیت هاا باا

دارد .این ویژگی باعث شده اسات کاه فراوانای عناصار

سازوکارهایی (از قبیل ذخیره سازی آب ،کااهش تبخیار

مشترک نیز کاهش یابد؛ به طوری کاه بیشاترین عناصار

آب توس ا ک ارکهااا و کاااهش فاااز رویشاای) قادرنااد

مشترک مربوط به ایرانی-تورانی/مدیتراناه ای اسات کاه

شرای سخت محی مانند کمباود آب را تحمال نمایناد

تنهااا  52/3درصااد گونااههااا را بااه خااود اختصااا

داده

) .(Mehrnia and Ramak, 2014فراوانی کریپتوفیتها

است .در مطالعات انجام شده در سافیدکوه (Asri and

(همانند  )Liliaceaeرا میتوان ناشای از ساازگاری ایان

) ،Mehrnia, 2002هشاتادپهلو (Abrari Vajari and

گیاهاان در برابار عادم چارای دام (باه علات قرارگیاری

) Veiskarami, 2005و اشااترانکوه (Abasi et al.,

جوانههای انتهاییشان در زیر خاک) دانست (Roques

) 2015نیز حضور عناصر ایرانی-تورانی با غالبیت بسایار

) .et al., 2001همچنااین ،باار اساااس نظاار  Sharifiو

باااال و پااس از آن عناصاار مشااترک مربااوط بااه ایراناای-

همکاااااران ( )9259حضااااور درصااااد نساااابتاً زیاااااد

تورانی و مدیترانه ای با درصد حضور کمتر ،تأییاد شاده

همیکریپتوفیتها و کریپتوفیاتهاا در کاوه خرگوشاان

اسات .کمبااود عناصاار رویشاای صااحرا-سااندی در کااوه

نشااانگر حفااظ رطوباات خاااک ناشاای از ذوب باارف در

خرگوشان ،مبین این مهم است که شرای اقلیمای بارای

مدت فصل رویش گیاهان است.

حضور عناصار مرباوط باه ایان ناحیاه رویشای نامسااعد

پراکنش جغرافیایی مجموعه گونه های گیااهی یاک

است ،بدیهی است حضور عناصر گیاهی مربوط باه ایان

منطقه ،بازتاب تأریرپاذیری از ناحیاه یاا ناواحی رویشای

منطقه رویشی نشانگر قدرت بردباری و ساازگاری آنهاا

مختلف است ) .(Asri, 1998کوه خرگوشان جزو پهناه

نسبت به شرای نامناس

اقلیم کوهستانی است.

رویشای هوالرکتیااک اساات کاه باار اساااس طبقااهبناادی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کاوه خرگوشاان،

 )5379( Zoharyجاازو ناحیااه رویش ای ایراناای-تااورانی

با اقلیم نیمه خشاک ،مای تواناد از جنباه ذخاایر ژنتیکای

اساات .نتااایج حاصاال از مطالعااه حاضاار نشااان داد کااه

حایز اهمیت باشد ،زیرا  955تاکسون در محدوده ارتفاع

بیشترین درصد عناصر شناسایی شده در کوه خرگوشاان

 317متر ( 5979تا  9993متر) انتشاار یافتاه اسات کاه از
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این تعداد 99 ،گونه ( 51/56درصد) بوم زاد ایران اسات.

امید بازگشت و استقرار مجدد آنها افزایش می یاباد .اماا

باار اساااس فهرساات  )9225( IUCNو مطالعااه  Jaliliو

گیاهانی کاه باه ناحیاه رویشای خاصای تعلاق دارناد در

 69/1و  3/97درصااد ایاان

صورتی که این گیاهان با خطر انقاراض روباه رو شاوند،

گونااههااا در طبقااهبناادی ( LRبااا نگراناای کمتاار) و VU

احتمااال اسااتقرار مجددشااان ک ااهش خواهااد یافاات .از

(آسی پذیر) قرار می گیرند .از میان گوناههاای باومزاد،

راهکارها ،سازوکارها و ابزارهای اقتصاادی و اجتمااعی

پااااراکنش چهااااار گونااااه (،Astragalus lurorum

برای حفاظت از گونه های در حال انقارض مای تاوان باه

 Hedysarum gypsophilum ،Dionysia gaubaeو

تصوی حفاظت از گونه هاای در حاال انقاراض توسا

 ،)5333( Jamzadبااه ترتیا

ساااازی در میاااان

 )Phlomis lurestanicaبااه اسااتان لرسااتان محاادود

مسااثوالن محااای زیسااات ،فرهناا

میشود و گونه  H. gypsophilumتا کنون فق از کاوه

مسثوالن سایر سازمان هاا و ماردم ،واگاذاری بخشای از

خرگوشااان گاازارش شااده اساات (Dehshiri and

مسثولیت ها و بودجه های حفاظتی به تشکل های مردمای

) .Goodarzi, 2016طبق تعریف ،مناطقی از کاره زماین

کاردان به ویژه جوانان و کمک گرفتن از مشاوران امین

که دارای گونه های بوم زاد فراوان باشد ،نقاط داغ تناوع

و درستکار اشاره نمود.

زیساتی ) (biodiversity hotspotsنامیاده مایشاود .باا
استناد به نتایج پژوهش حاضر می تاوان گفات کاه کاوه

سپاسگزاری.

خرگوشان یکی از نقاط داغ گونه زایی و پناهگاه گیاهان

گزارش حاضر با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی

بوم زاد در کشور اسات .از طرفای ،هرچاه گیاهاان یاک

واحد بروجرد به انجام رسیده و کلیه حقاوق آن مرباوط

منطقااه نقاااط اشااتراک بیشااتری بااا سااایر نااواحی عمااده

به این دانشگاه است .از آقای دکتر ولی الاه مظفریاان باه

انقراض

خاااطر مساااعدت در شناسااایی تعاادادی از نمونااههااای

رویشی جهان داشته باشند ،نگرانی در خصو

گونه های گیاهی آن منطقه کاهش خواهاد یافات ،زیارا

گیاهی قدردانی میگردد.
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 وضاعیت حفااظتی و پاراکنش، شکل زیساتی، فهرست تیرهها و گونههای شناسایی شده در کوه خرگوشان و همچنین ناحیه رویشی-5 پیوست
گونههاای باومزاد

 * و ** به ترتی،) (اطالعات اندکی از آنها وجود داردDD =3 ،) (گیاهان با تهدید کمترLR =2 ،) (آسی پذیرVU =1 ،آنها

 چند ناحیه ای (بیش از ساه:PL ،سندی- صحرا:SS ، مدیترانه ای:M ،تورانی- ایرانی:IT ،سیبری- اروپا:ES .و نادر موجود در منطقه مورد مطالعه
. فانروفیت:Ph ، کریپتوفیت:Cr ، همیکریپتوفیت:He ، کامفیت:Ch ، تروفیت:Th ، جهانوطن:Cosm ،)ناحیه
تاکسون
Pteridophyta
Adiantaceae
Adiantum capillus-veneris L.
Cheilanthes fragrans (L.f.) Sw.
Woodsiaceae
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Pinophyta
Ephedraceae
Ephedra ciliata Fisch. & C.A.Mey.
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Anacardiaceae
Pistacia atlantica Desf.
Apiaceae
Bunium luristanicum Rech.f. 3,*
Bunium rectangulum H.Wolff
Bupleurum gerardii All.
Chaerophyllum macropodum Boiss.
Ferula behboudiana (Rech.f. & Esfand.) D.F.Chamb. 3,*
Haussknechtia elymaitica Boiss. 3*,**
Korshinskia assyriaca (Freyn & Bornm.) Pimenov & Kljuykov
Malabaila porphyrodiscus Stapf & Wettst. ex Stapf. 2,*
Physocaulis nodosus W.D.J.Koch
Pimpinella barbata Boiss.
Pimpinella eriocarpa Banks & Sol.
Prangos acaulis (DC.) Bornm.
Prangos uloptera DC.
Scandix pecten-veneris L.
Smyrniopsis aucheri Boiss.
Torilis leptophylla Rchb.f.
Zosima absinthifolia Link
Apocynaceae
Nerium oleander L.
Asteraceae
Aegopordon berardioides Boiss.
Cephalorrhynchus microcephalus (DC.) Schchian
Cnicus benedictus L.
Crupina crupinastrum Vis.
Echinops ritrodes Bunge
Garhadiolus angulosus Jaub. & Spach
Garhadiolus papposus Boiss. & Buhse
Gundelia tournefortii L.
Lactuca glauciifolia Boiss.
Lasiopogon muscoides DC.
Pulicaria arabica Cass.
Psychrogeton persicus (Boiss.) Grierson
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Scorzonera flaccida Rech.f.
Scorzonera luristanica Rech.f. 3,*

شکل زیستی

پراکنش جغرافیایی
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تاکسون
Scorzonera radicosa Boiss.
Senecio glaucus L.
Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss.
Steptorhamphus tuberosus (L.) Grossh.
Taraxacum montanum DC.
Tragopogon caricifolius Boiss. 2,*
Tragopogon montanus S.A.Nikitin
Berberidaceae
Bongardia chrysogonum Boiss.
Boraginaceae
Mattiastrum luristanicum (Nábělek) Riedl 3,*
Myosotis refracta Boiss.
Onosma asperrima Bornm. 2,*
Onosma elwendicum Wettst.
Solenanthus circinatus Ledeb.
Brassicaceae
Alyssum szovitsianum Fisch. & C.A.Mey.
Biscutella didyma L.
Erophila verna (L.) DC.
Erysimum repandum L.
Fibigia macrocarpa Boiss.
Isatis raphanifolia Boiss. 2,*
Lepidium persicum Boiss.
Malcolmia africana (L.) W.T.Aiton
Malcolmia behboudiana Rech.f. & Esfand.
Matthiola longipetala (Vent.) DC.
Neslia apiculata Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.
Sameraria stylophora Boiss.
Sisymbrium irio L.
Sisymbrium septulatum DC.
Thlaspi perfoliatum L.
Campanulaceae
Campanula cecilii Rech.f. & Schiman-Czeika
Campanula erinus L.
Legousia falcata Fritsch
Clusiaceae
Hypericum hirtellum Boiss.
Hypericum scabrum L.
Capparaceae
Capparis spinosa L.
Cleome iberica DC.
Caryophyllaceae
Acanthophyllum microcephalum Boiss.
Cerastium dichotomum L.
Dianthus crossopetalus Fenzl ex Boiss.
Gypsophila polyclada Fenzl ex Boiss.
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.
Minuartia meyeri Bornm.
Minuartia picta Bornm.
Silene austroiranica Rech.f., Aellen & Esfand.
Silene chlorifolia Sm.
Silene conoidea L.
Silene dichotoma Ehrh.
Silene farsistanica Melzh. 3,*
Silene propinqua Schischk.
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شکل زیستی

پراکنش جغرافیایی
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تاکسون
Stellaria media (L.) Vill.
Chenopodiaceae
Atriplex aucheri Moq.
Crassulaceae
Rosularia elymaitica A.Berger 2,*
Umbilicus tropaeolifolius Boiss.
Dipsacaceae
Scabiosa palaestina L.
Euphorbiaceae
Euphorbia condylocarpa M.Bieb.
Euphorbia denticulata Lam.
Euphorbia peplus L.
Fabaceae
Astragalus campylanthus Boiss. 2,*
Astragalus campylorhynchus Fisch. & C.A.Mey.
Astragalus crispocarpus Nábělek
Astragalus curvirostris Boiss.
Astragalus dactylocarpus Boiss.
Astragalus fasciculifolius Boiss. subsp. fasciculifolius 2,*
Astragalus gossypinus Fisch.
Astragalus ibicinus Boiss. & Hausskn. ex Boiss. 2,*
Astragalus lurorum Bornm. 1,*,**
Astragalus ovinus Boiss.
Astragalus rhodosemius Boiss. & Hausskn. 2,*
Astragalus siliquosus Boiss.
Astragalus vanillae Boiss. 2,*
Coronilla scorpioides W.D.J.Koch
Glycyrrhiza glabra L.
Hedysarum gypsophilum Dehshiri 3,*
Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi
Medicago minima (L.) Bartal.
Onobrychis crista-galli Lam.
Onobrychis lunata Boiss. 2,*
Onobrychis melanotricha Boiss. 2,*
Pisum sativum L.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trigonella filipes Boiss.
Vicia sativa L. subsp. sativa
Vicia variabilis Freyn & Sint. ex Freyn
Fagaceae
Quercus brantii Lindl.
Gentianaceae
Gentiana olivieri Griseb.
Geraniaceae
Biebersteinia multifida DC.
Illecebraceae
Pteranthus dichotomus Forssk.
Lamiaceae
Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. subsp. chamaecistus 2,*
Lamium persepolitanum (Boiss.) Jamzad 2,*
Micromeria persica Boiss.
Nepeta kotschyi Boiss. 2,*
Nepeta petraea Benth.
Phlomis caucasica Rech. f.

شکل زیستی

پراکنش جغرافیایی
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تاکسون
3,*

Phlomis lurestanica Jamzad
Phlomis olivieri Benth.
Salvia bracteata Banks & Sol.
Salvia limbata C.A.Mey.
Salvia multicaulis Vahl
Salvia persepolitana Boiss. 2,*
Salvia reuteriana Boiss.
Salvia spinosa L.
Stachys inflata Benth.
Teucrium polium L.
Lythraceae
Punica granatum L.
Malvaceae
Alcea koelzii I.Riedl 3,*
Moraceae
Ficus rupestris (Hausskn. ex Boiss.) Azizian
Morus nigra L.
Oleaceae
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. persica (Boiss.) Azadi var. persica 2,*
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. syriaca (Boiss.) Yalt. var. pilosa Azadi 2,*
Papaveraceae
Corydalis verticillaris DC.
Papaver dubium L.
Plantaginaceae
Plantago psyllium L.
Plumbaginaceae
Acantholimon blakelockii Mobayen
Polygalaceae
Polygala monspeliaca L.
Polygonaceae
Rheum ribes L.
Primulaceae
Dionysia gaubae Bornm. 1,*,**
Ranunculaceae
Clematis orientalis L.
Ranunculus sceleratus L.
Thalictrum isopyroides C. A.Mey.
Resedaceae
Reseda lutea L.
Rosaceae
Amygdalus arabica Olivier
Amygdalus haussknechtii C.K.Schneid. ex Bornm. 2,*
Cerasus mahaleb Mill.
Cerasus microcarpa Boiss.
Crataegus azarolus L.
Rubus anatolicus Focke
Sanguisorba minor Scop.
Rubiaceae
Callipeltis cucularia (L.) DC.
Gaillonia bruguieri A.Rich. ex DC.
Galium aparine L.
Galium nigricans Boiss.
Galium setaceum Lam.
Galium tricornutum Dandy
Scrophulariaceae
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شکل زیستی

پراکنش جغرافیایی
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تاکسون
Bungea trifida C.A.Mey.
Linaria chalepensis (L.) Mill.
Linaria fastigiata Chav.
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Scrophularia nervosa Benth.
Veronica fragilis Boiss. & Hausskn. ex Boiss. 2,*
Urticaceae
Parietaria judaica L.
Valerianaceae
Valerianella lasiocarpa Steven ex Betcke
Violaceae
Viola occulta Lehm.
Liliopsida
Alliaceae
Allium affine Ledeb.
Allium eriophyllum Boiss.
Allium stamineum Boiss.
Araceae
Eminium intortum Kuntze subsp. heterophyllum (Blume) Riedl
Cyperaceae
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Hyacinthaceae
Bellevalia glauca Kunth
Dipcadi unicolor Baker
Muscari comosum (L.) Mill.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Ornithogalum persicum Hausskn. ex Bornm.
Iridaceae
Gladiolus atroviolaceus Boiss.
Gladiolus kotschyanus Boiss.
Liliaceae
Fritillaria assyriaca Baker
Gagea dubia Terracc.
Gagea gageoides (Zucc.) Vved.
Gagea stipitata Merckl. ex Bunge
Tulipa humilis Herb.
Tulipa montana Lindl. var. montana 3,*
Tulipa stylosa Fisch. ex Fisch. & C.A.Mey.
Orchidaceae
Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen.
Orchis anatolica Boiss.
Poaceae
Aegilops triuncialis L.
Agropyron tauri Boiss. & Balansa
Avena clauda Durieu
Bromus danthoniae Trin. ex C.A.Mey.
Bromus sterilis L.
Hordeum spontaneum K.Koch
Lolium rigidum Gaudin
Melica persica Kunth
Stipa lagascae Roem. & Schult.
Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski

شکل زیستی

پراکنش جغرافیایی

He
Th
He
Th
He
He

IT
IT-M
IT
IT-M
IT
IT

Cr

IT-M-ES

Th

IT

Th

IT

Cr
Cr
Cr

IT-M-ES
IT
IT

Cr

IT

Cr

PL

Cr
Cr
Cr
Cr
Cr

IT
IT
IT-M-ES
IT-ES
IT

Cr
Cr

IT
IT

Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr

IT
IT-ES
IT
IT
IT
IT
IT

Cr
Cr

IT
IT

Th
He
Th
Th
Th
Th
Th
Cr
He
Th

IT-M
IT
IT-ES
IT
IT-M-ES
IT-M
IT-M-ES
IT-M
IT-M-ES
IT

68

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال هشتم ،شماره بیست و هشتم ،پاییز 5931

