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Abstract
In this research, a part of flora of Remin and Beris in Chabahar (South East Baluchestan) with an area
of 17155 Hectars, with altitude of 10 m above of the sea level, and with annual average of 124.7 mm
precipitation was investigated. Plant specimens were collected and determined according to scientific
procedures. A checklist of all species, including life forms, chorology and conservation status was
presented. Fifty six species belonging to 46 genera and 22 families of vascular plants were recognized
in the region. Poaceae with 7 species, Chenopodiaceae, Fabaceae and Boraginaceae each with 6
species, and Malvaceae with 5 species are the largest families of this region flora. The largest genera
were Abutilon, Heliotropium, Cyperus, Acacia, Tephrosia, and Cenchrus each with 4, 3, 3, 2, 2
species, respectively. The frequency of Chamaephytes, Therophytes and Phanerophytes were %30.4,
17.8% and 26.8%, respectively. The presense of 46.4% Sahara-Syndian, 30.4% Sahara-Syndian and
Irano-Turanian and 26.8% tropical shrubs indicates the vegetation of this region as "Extremely
xeromorphic woodlands (Pseudosavannas) formation".
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 5گروه زيستشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران  ،53931 – 9032ايران
 1گروه زيستشناسی دريا ،دانشکده علوم دريايی ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار ،چابهار ،ايران

چکیده
در پژوهش حاضر بخشی از فلور منطقه بِريس و رَمین در حوزه چابهار (جنوبشرقی بلوچستتان) بتا مستاحت حتدود
 52511هکتار ،ارتفاع  56متر از سطح دريا و متوسط بارندگی ساالنه  510/2میلیمتر مطالعه شتد نمونتههتای گیتاهی
جمعآوری و به روشهای علمی شناسايی شدند فهرستت گونتههتای گیتاهی ،فترم رويشتی ،پتراکنش جررافیتايی و
وضعیت حفاظتی آنها تهیه شد در مجموع 10 ،گونه متعلق به  00سرده و  11تیره در منطقه شناسايی شدند گندمیان
) (Poaceaeبا  2گونه ،اسفناجیان ) ،(Chenopodiaceaeبقوالت ) (Fabaceaeو گاوزبانیان ) (Boraginaceaeهرکتدام
با  0گونه و پنیرکیان ) (Malvaceaeبا  1گونه بهترتیب بزرگترين تیرههای گیاهی منطقه بودند سردههای گنتدکن
( )Abutilonبتتا  1گونتته ،آفتتتابپرستتت ( )Heliotropiumو اويارستت م ( )Cyperusهتتريتتک بتتا  9گونتته،Acacia ،
 Tephrosiaو  Cenchrusهريک با  1گونه بزرگترين سردههای منطقته بودنتد فراوانتی کامفیتتهتا ،تروفیتتهتا و
فانروفیتها بهترتیب  52/8 ،96/0و  10/8درصد بود حضور  00/0درصد عناصر صحرا  -ستندی 96/0 ،درصتد ايتران -
تورانی و صحرا  -سندی و  10/8درصد درختچههای گرمسیری ،معرف سیمای رستنیهای منطقه از نوع درختچهزار
بهشدت خشکیپسند (شبهساوانا) است
واژههای کلیدی :بلوچستان ،پراکنش جررافیايی ،چابهار ،رمین و بريس ،شکل زيستی ،فلوريستیک

مقدمه
موقعیت ژئوبوتتانیکی ويتژه ايتران در خاورمیانته و

مرکزی در قلمرو هوالرکتیک قرار دارد تنها بخشی از
جنوب ايران ،در امتداد سواحل خلیج فتار

و دريتای

تعلتتق فلوريستتتیکی آن بتته دو قلمتترو مهتتم جررافیتتای

عمان در قلمرو پالووتروپیک واقع شده است و به همین

گیاهی هوال رکتیک و پالووتروپیک شترايطی را فتراهم

علت فلور متفاوتی نسبت بته ستاير بختش هتای کشتور

کتترده استتت کتته تنتتوع و فراوانتتی نستتبی گونتتههتتای

دارد ((Assadi and Runemark, 1983؛ بنتتابراين

انحصاری فلور کشور همواره جالب توجه گیاه شناسان

مطالعات فلوريستیکی بیشتر در اين بخش از کشتور بته

قتترار گیتترد ( (Zohary, 1973; Takhtajan, 1986

شتتناخت کامتتل تتتر فلتتور ايتتران و درک بهتتتر روابتتط

بختتش عمتتده ايتتران شتتامل نتتواحی شتتمالی ،غربتتی و

فلوريستیکی اين منطقه منجر میشود
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به مطالعات فلوريستیک در استان سیستان و بلوچستتان

باهوک ت در جنوبغرب ايران (بلوچستان) را بررستی و

به دلیل شرايط اقلیمی سخت ،بارندگی کم ،دمتای زيتاد،

 10گونه متعلتق بته  11سترده و  50تیتره را از ايتن منطقته

فاصله زياد بین شهرها و پوشش گیاهی نستبتا تنتک کمتتر

گزارش کردند
در اين پژوهش ،بخشی از فلور منطقته رمتین و بتريس

توجه شده است در ستالهتای اخیتر در چتارچوب طتر
شتتناخت منتتاطق اکولوژيتتک کشتتور ،تیت هتتای رويشتتی

واقع در شرق خلیج چابهار و امتداد سواحل دريای عمتان

مناطق خاش ،ايرانشهر ،سراوان ،زابل ،نهبنتدان و زاهتدان

بررسی و دادههای فلورستیکی حاصل از آن تحلیتل شتد

در اين استان بررستی شتدهانتد ) (Salimi, 2014اگرچته

اين منطقه نستبت بته ديگتر منتاطق استتان دارای موقعیتت

اين مطالعات از نوع فلوريستیکی نیستتند ،چنتدين مطالعته

شتترقیتتتر و بارنتتدگی کمتتتری استتت و فلتتور آن تتتاکنون

فلوريستتتیکی در ايتتن استتتان انجتتام شتتده استتت  Nouriو

بررسی نشده است

همکاران ( )1650فلور ايرانشهر را بررسی کردنتد؛ نتتايج
کار آنها نشان داد که تروفیتتهتا ( 11/2درصتد) شتکل

مواد و روشها

رويشی غالب را در اين منطقته تشتکیل متیدهنتد و 18/0

اين مطالعه در ترانسکتی به طول  02کیلومتر و عتر

درصد گونهها از عناصر صحرا  -ستندی هستتند Salimi

میتتانگین  9/01کیلتتومتر ( 52511هکتتتار) در حدفاصتتل

( )1650نیز فلور منطقه سرگان در غرب چابهتار (واقتع در

بِريس و رَمین انجام شد منطقه بريس در دهستان نگتور و

جنوب بلوچستان) را بررسی و  28گونه گیتاهی متعلتق بته

در فاصتتله  11کیلتتومتری مرکتتز چابهتتار بتتا مختصتتات

 00سترده و  13تیتره را گتزارش کترد وی نشتان داد کتته

جررافیتتايی عتتر

 11°598′شتتمالی و طتتول 05°580′

تروفیتتتهتتا شتتکل رويشتتی غالتتب را در حتتوزه ستترگان

شرقی و ارتفتاع  56متتر از ستطح دريتا قترار دارد منطقته

تشکیل میدهند و  01درصد گونههتای ايتن منطقته منشت

رمین نیز در فاصله  2کیلومتری بندر چابهار و در موقعیتت

صحرا  -سندی دارند مقايسته فلتور ايتن دو منطقته نشتان

عر

 11°120′شمالی و طول  06°200′شرقی و ارتفتاع

میدهتد کته از لحتار ترکیتب گونتهای متفتاوت هستتند

 56متر از سطح دريا واقع شده است (شکل )5

 Keshavarziو همکاران ( )1651نیز فلور حوزه رودخانه

شکل  -5موقعیت جررافیايی منطقه مطالعهشده در ايران و در استان سیستان و بلوچستان مختصات جررافیايی و فاصله دو منطقه نشتان داده شتده
است ()Google Maps, 2015
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اين مناطق به دلیل قرارگرفتن در کنار دريتای عمتان

دو سیستم بارندگی موسمی و سیستماتیک بر منتاطق

جزء نواحی ساحلی محستوب متیشتوند و آب و هتوای

مطالعه شده ت ثیر میگذارنتد سیستتم موستمی در فصتل

گرم و خشک دارنتد طتی يتک دوره  2ستاله ،متوستط

تابستان و سیستماتیک اکثرا در فصلهای زمستان ،اوايل

دمای حداکثر (در خترداد متاه)  95درجته ستانتی گتراد،

بهار و اواخر پايیز رخ میدهد غالبا نواحی جنتوبشترق

متوسط دمای حداقل (در ديماه) 53درجه سانتی گتراد و

کشور در ماههای دی يا بهمتن و تیتر يتا مترداد بیشتترين

متوسط دما در طول ستال  10درجته ستانتی گتراد استت

بارندگی را دارند متوسط میزان بارندگی ستاالنه منطقته

کمینتته و بیشتتینه دمتتا در ستتالهتتای اجتترای ايتتن تحقیتتق

بررسیشده  510/2میلیمتر استت ) (IRIMO, 2015در

( 5939و  )5930بهترتیب در ماههای دی ( 15/02درجته

شکل  ،1نمودار دما  -باران منطقته چابهتار ترستیم شتده

سانتیگراد) و خترداد ( 91/50درجته ستانتیگتراد) بتود

است و بر اسا

ايتن منحنتی ،حتوزه مطالعتهشتده جتزء

))IRIMO, 2015

مناطق گرم و خشک محسوب میشود

شکل  -1منحنی دما  -باران (آمبروترمیک) ايستگاه سینوپتیک چابهار (نزديکترين ايستگاه به منطقه رمین و بتريس) بتر مبنتای میتانگین دمتا و
بارندگی در يک دوره  16ساله از  5309تا )IRIMO, 2015( 1650

پس از مشخص کردن موقعیتت و محتدوده منطقته

ايرانیکتتا ( ،(Rechinger, 1963-2012فلتتور ايتتران

مطالعه روی نقشه ،طر جمع آوری نمونه های گیاهی

) ،(Assadi et al., 1988-2013فلتتور پاکستتتان

تتتدوين شتتد بتته دلیتتل شتترايط آب و هتتوايی منطقتته،

) (Nasir and Ali, 1968-2002و فلتتور فلستتطین

جمع آوری گیاهتان در شتش متاه از ستال (از آار تتا

) (Zohary, 1966-1986انجتتتتام شتتتتد ترییتتتترات

اواخر ارديبهشت) امکان پذير بود اط عات به صورت

نامگتتذاری و نتتام نويستتندگان نیتتز از طريتتق نمايتته

پیمايشی و در سال های  5939و  5930در امتداد مسیر

بین المللی نام های گیاهی ) (IPNI, 2016کنترل شتد

رمین تا بريس (حدود  02کیلومتر) جمع آوری شدند

مجموعه ای از نمونه های هرباريومی جمتع آوری شتده

شناستتايی نمونتته هتتای جمتتع آوری شتتده بتتر استتا

د ر هرباريوم دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان نگهداری

روش های رايج در تاکسونومی و با استتفاده از فلتورا

می شود
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شکل زيستی گونههتا بتر استا

طبقتهبنتدی رانکیته

نتایج

) (Raunkiaer, 1934تعیین و با شر گونتههتا در منتابع

در تحقیق حاضر ،در مجمتوع  10گونته گیتاهی متعلتق

زيستتتی گیاهتتان

به  00سرده (جنس) و  11تیره شناسايی شدند (پیوستت )5

منطقه (فراوانی هر شکل زيستی نسبت به کتل گونتههتا)

تمتتام گونتتههتتای مشتتاهدهشتتده در ايتتن حتتوزه متعلتتق بتته

تعیین شد پراکنش جررافیايی تاکستونهتا بتا استتفاده از

ماگنولیوفیتها (نهاندانگان) بودند و از بین آنهتا  55گونته

فلتتورا ايرانیکتتا ) (Rechinger, 1963-2012و نتتواحی

( 16درصتتتد) 8 ،ستتترده ( 52/0درصتتتد) و  9تیتتتره (50/9

جررافیتای گیتاهی )(Zohary, 1973; Leonard, 2003

درصد) متعلق به لیلیوپسیدا (تکل هایهتا) و بقیته متعلتق بته

مشخص شتد وضتعیت حفتاظتی تاکستونهتا بتر استا

ماگنولیوپسیدا (دول هایها) هستند  Poaceaeبا  2گونته و 0

فهرستتتتت  Jaliliو  )5333( Jamzadبررستتتتی شتتتتد

ستتتترده بتتتتزرگتتتتترين تیتتتتره ايتتتتن منطقتتتته استتتتت و

ويژگی های ترکیب فلوريستیک کل مناطق بررسیشتده

 Chenopodiaceaeبا  0گونته و  0سترده Fabaceae ،بتا 0

از جمله بزرگترين سردهها ،تیرهها و تعتداد گونتههتای

گونتته و  1ستترده Boraginaceae ،بتتا  0گونتته و  0ستترده و

هر سرده با استفاده از آمار توصتیفی ) (Turner, 1994و

 Malvaceaeبا  1گونته و  1سترده بتهترتیتب در رتبتههتای

نترمافتزار  (Microsoft office, 2010) Excelتحلیتل و

بعدی قرار دارند (شکل  )9بزرگترين سردههتا بتهترتیتب

شباهت فلوريستیک منطقه مطالعه شده با منطقه مجاور از

 Abutilonبا  0گونه Heliotropium ،و  Cyperusهرکدام

طريتتق ضتتريب شتتباهت سیم ستتون )(Simpson, 1960

با  9گونه Acacia ،Cenchrus ،و  Tephrosiaهريک بتا 1

تعیین شد (رابطه )5

گونه هستند (شکل  )0و ساير سردهها ( 83درصد) تنها بتا 5

استتتفادهشتتده تطبیتتق داده شتتد و طی ت

رابطه :5

C
min a, b 

SC 

 SCضريب سیم سون C ،تعداد گونههای مشترک بتین
دو منطقه مقايسهشده ،حتروف  aو  bبتهترتیتب تعتداد کتل
گونههای هريک از دو منطقه و  minمخف

مینیمم است

گونه در منطقه حضور دارند فلور اين منطقه با فلتور منطقته
سرگان در غترب چابهتار (واقتع در جنتوب بلوچستتان) 19
گونه مشتترک دارد و بتر استا

ضتريب سیم ستون تشتابه

فلوريستیکی آنها  05درصد است

شکل  -9تعداد گونههای تیرهها و سردههای فلور منطقه رمین و بريس شکل  -0تعداد گونههای بزرگترين سردههتای فلتور منطقته رمتین و
چابهار ،جنوبشرقی سیستان

بريس چابهار ،جنوبشرقی سیستان
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شکل  - 1فراوانی نسبی (درصد) اشکال زيستتی (طیت

1

زيستتی) شکل  -0فراوانی نسبی (درصد) کوروتیت هتای فلتور منطقته رمتین و

فلور منطقه رمین و بتريس چابهتار ،جنتوب شترقی سیستتان  : Chبريس چابهار ،جنوبشرقی سیستان  :SSصحرا  -سندی؛  :ITايتران -
کامفیتتتت؛  : Thتروفیتتتت؛  :Phفانروفیتتتت؛  :Crکري توفیتتتت و  :Heتورانی؛  :ESاروپا  -سیبری؛  :Mمديترانهای و  :Cosm.همهجازی
همیکري توفیت

طی

زيستی منطقه رمین و بريس در شتکل  1نشتان

داده شده است و همانطور که م حظته متیشتود 96/0

 2/1درصد گونهها را شامل میشوند
بر اسا

معیارهای ستازمان جهتانی حفاظتت محتیط

درصد گونههتا ( 52گونته) کامفیتت 52/8 ،درصتد (56

زيستتت ( )IUCNتعتتداد  9گونتته ( 1/0درصتتد) شتتامل

گونتته) تروفیتتت 10/8 ،درصتتد ( 51گونتته) فانروفیتتت،

گونتتتتههتتتتای ،Grantia discoidea

 51/1درصد ( 2گونه) همتیکري توفیتت و  51/1درصتد

 purpureaو macrostachyus

( 2گونه) کري توفیت هستند

وضتتتعیت ( DDکمبتتتود اط عتتتات) و  0گونتتته (56/2

Tephrosia

 Aeluropusدر

عناصر صحرا  -ستندی بتا  10گونته ( 00/0درصتد)

درصد) شامل گونتههتای Lotus ،Capparis decidua

ايتتن منطقتته هستتتند (شتتکل )0

،Abutilon fruticosum ،Abutilon hirtum ،laricus

عناصتر دو ناحیته ايتران  -تتورانی و صتحرا  -ستندی بتتا

 Cenchrus setigerusو  Tamarix indicaدر وضعیت

52گونه ( 96/0درصد) در رتبه بعدی قرار دارند عناصر

( LRکم خطر) قرار دارند

فتتراوانتتترين کوروتیت

صتتحرا  -ستتندی و مديترانتتهای  9گونتته ( 1/9درصتتد)،
ايران  -تورانی و مديترانهای  9گونه ( 1/9درصد) ،ايران

بحث

 -تورانی و اروپا  -سیبری  5گونه ( 5/8درصد) ،ايران -

اگرچتته شتترايط ستتخت اقلیمتتی استتتان سیستتتان و

تتتورانی ،صتتحرا  -ستتندی و مديترانتتهای  5گونتته (5/8

بلوچستان باعث شده است فلور آن تعداد گونه کمتتری

درصد) ،ايران  -تورانی ،مديترانه ای و اروپا  -ستیبری 5

نسبت به ديگتر منتاطق ايتران داشتته باشتد ،وستعت ايتن

گونتته ( 5/8درصتتد) را شتتامل متتیشتتوند (شتتکل )0

استتان و تنتوع آب و هتتوايی آن موجتب تنتوع گونتتهای

گونتتههتتای Solanum ،Desmostachya bipinata

چشتتمگیری در فلتتتور آن شتتده استتتت؛ بررستتیهتتتای

 Chenopodium opulifolium ،nigrumو Cyperus

فلوريستیکی مناطق مختل

اين استان مؤيد اين موضتوع

 rotundusبه ترتیب متعلتق بته ،Solanaceae ،Poaceae

است در پژوهش حاضتر تعتداد  10گونته متعلتق بته 00

 Chenopodiaceaeو  Cyperaceaeهمهجازی هستند و

ستترده و  11تیتتره از منطقتته مطالعتتهشتتده جمتتعآوری و

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،زمستان 5931

0

شناستتايی شتتدند  )1650( Salimiفلتتور حتتوزه آبخیتتز

نظیتر کوتتتاه بتودن فصتتل رويشتی و کمتتی بارنتتدگی در

سرگان واقع در  06کیلومتری غرب چابهار را بررستی و

منطقه نسبت داد همچنین فراوانتی ايتن اشتکال رويشتی

 28گونه متعلق به  00سرده و  13تیتره را گتزارش کترد

میتواند اقلیم بیابانی و کوهستانی بختشهتايی از منطقته

مقايسه نتايج پژوهش اکرشده بتا نتتايج تحقیتق حاضتر،

رمین و بريس را ت يید کند

تفتتاوت ترکیتتب گونتتهای دو منطقتته را بتتهختتوبی نشتتان

حضور فانروفیتها با فراوانی  10/8درصد در منطقته

میدهد اين دو منطقه حدود  26تا  566کیلتومتر فاصتله

مطالعتتهشتتده جالتتب توجتته استتت ايتتن گونتتههتتا اغلتتب

دارند ولی تنها  19گونه مشترک بین آنها وجتود دارد؛

درختچههای خشکیپسند و گرمادوست از قبیل آکاستیا

بنتتابراين طبتتق شتتاخص تشتتابه سیم ستتون ( (Simpson,

(nilotica

،)Acacia

 ،1960تشتتابه فلورستتتیکی دو منطقتته  05درصتتد استتت

استتتبرق ( )Calotropis proceraو کنتتار ( Ziziphus

تعداد تاکسونهای موجود در بتريس و رمتین نستبت بته

 )spina-christiهستتتند کتته حضورشتتان بیتتانگر اقلتتیم

منطقتته ستترگان کمتتتر بتتود نوستتانات بارنتتدگی ستتالیانه

استوايی است بوبک اين عناصر را عناصر شتبه ستاوانای

دادههتای هواشناستی در ستال

جنتتوب کشتتور متتیدانتتد و  )5329( Zoharyآنهتتا را از

انجام اين تحقیق میزان بارندگی منطقه چابهار نستبت بته

شاخصتتههتتای تی ت

رويشتتی ستتودانی در ايتتران معرفتتی

سال های قبل کمتتر بتوده استت ايتن کتاهش بارنتدگی

میکنتد  Freyو  )5380( Probstنیتز رويتشهتای ايتن

بیشترين ت ثیر را بر رويتش گونتههتای تروفیتت داشتته و

منطقه را از نوع است های درختچهای کوتاه شتبهستاوانا

شايد به همتین دلیتل فراوانتی تروفیتت هتای ايتن منطقته

می دانند نزديکی به دريا و داشتن رطوبت نسبی و دمای

نسبت بته منتاطق مشتابه (Nouri et al., 2014; Salimi,

نسبتا زياد از عوامل مؤثر در افزايش فراوانی اين تیت

از

 )2014کمتتر استتت در حتتوزه آبخیتز ستترگان واقتتع در

فانروفیت ها در اين منطقه و مناطق مشابه است در حوزه

غرب چابهار ،تروفیتهتا بتا فراوانتی  10درصتد ،شتکل

آبخیز سرگان واقع در غرب چابهار فراوانی فانروفیتهتا

رويشی غالب را تشکیل میدهند و کامفیتها با فراوانتی

 51درصد گزارش شده است )(Salimi, 2014

بیت ثیر نبوده و بتر استا

 Acaciaو ehrenbergiana

 51درصتتد در رتبتته بعتتدی قتترار متتیگیرنتتد (Salimi,

در منطقه مطالعهشده فراوانی همیکري توفیتها برابر

) 2014در منطقتته ايتترانشتتهر نیتز شتترايط مشتتابه حتتوزه

کري توفیتها و  51/1درصد بود نتتايج مطالعتات ديگتر

آبخیز سرگان است ))Nouri et al., 2014

Soltanipoor, 2006؛  Arya et al., 2011؛ (Nouri et

زيستتتتی هتتتر منطقتتته بازتتتتابی از شتتترايط

 )al., 2014نشان داده است کته ايتن دو شتکل رويشتی

طیتتت

اکولتوژيکی و اقلیمتی آن استت (Mueller-Dombois

کمترين فراوانی را در نواحی جنوب کشور دارند اخیرا

 (and Ellenberg, 1974; Archibold, 1995نتتتايج

در مطالعه ای که  )1650( Salimiدرباره پوشش گیتاهی

بررسی اشکال رويشی در منطقه رمین و بريس بهترتیتب

منطقتته جنتتوب بلوچستتتان انجتتام داده استتت نیتتز درصتتد

فراوانی کامفیت ها ( 96/0درصتد) ،فانروفیتتهتا (10/8

پايینی از گیاهان ژئوفیت ( 51درصد) گزارش شتدهانتد

درصد) و تروفیتها ( 52/8درصتد) را نشتان متیدهنتد

اين دو شکل رويشی اغلب با شرايط سترد و کوهستتانی

فراوانی کامفیتها و تروفیتهتا را متیتتوان بته عتواملی

و يا خاکهای عمیق ستازگارند ) (Archibold, 1995و
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اين شترايط کمتتر در منتاطق گرمستیری جنتوب کشتور

نتتواحی پیوستتتگی بیشتتتری وجتتود دارد؛ نتتتايج پتتژوهش

فراهم است

حاضر اين نظر را ت يید میکند به نظر میرسد مکانیستم
نتايج ايتن پتژوهش  00/0درصتد گونتههتا

جدايی مکانی باعث شده است از نفتوا عناصتر ايتران -

بر اسا

منش صحرا  -سندی و  96/0درصد منش صحرا  -سندی

تورانی به اين جزيره ممانعت شتود و عناصتر گرمستیری

و ايران  -تورانی دارند فراوانی عناصر صتحرا  -ستندی

متعلق به حوزه صحرا  -سندی در آن غالب باشند

در حوزه آبخیتز سترگان واقتع در جنتوب بلوچستتان01

 Jaliliو  )5333( Jamzadتعداد گونه های انتدمیک

درصتتد ) ،(Salimi, 2014در منطقتته ايتترانشتتهر 18/1

صحرا  -سندی را  11گونه گزارش کردهاند که در بتین

درصتتد ) ،(Nouri et al., 2014در حتتوزه رودخانتته

آنها  50گونه ( 96/8درصد) مربوط به استان سیستتان و

باهوک ت بلوچستان حدود  16درصد (Keshavarzi et

بلوچستان هستند در بین  10گونه گیاهی منطقه رمتین و

) al., 2015و در منطقه بشاگرد در استتان هرمزگتان 96

بتتريس گونتته انحصتتاری (انتتدمیک) وجتتود نداشتتت

درصد ) (Arya et al., 2011گزارش شده است

 )1650( Salimiدر بررستتی فلتتور منطقتته ستترگان تنهتتا0

دربتتاره تعلتتق نتتواحی جنتتوبی کشتتور بتته قلمتترو

گونه انحصاری را گزارش کرده استت فقتر گونتههتای

پالووتروپیک ترديتدی وجتود نتدارد ؛ (Zohary, 1973

انحصاری از ويژگیهتای کلتی منطقته صتحرا  -ستندی

 Hedge and Wendelbo, 1978؛)Leonard, 2003

است )(Zohary, 1973; Leonard, 2003

يکی از زيرقلمروهتای پالووتروپیتک زيرقلمترو افريقتا و

بر استا فهرستت گونتههتای در معتر

خطتر ايتران

يکی از نتواحی ايتن زيرقلمترو ناحیته ستودان  -زامبتزی

) ،(Jalili and Jamzad, 1999هیچيک از گونههتای فلتور

) (Sudano-Zambezian regionاستت (Takhtajan,

منطقه رمین و بريس در زمتره گونتههتای در معتر

خطتر

 (1986که بخشهتای جنتوب ايتران در امتتداد ستواحل

( )ENو آسیبپذير ( )VUنیستند تعتداد  0گونته بتا خطتر

و دريای عمان جزء آن محسوب میشتوند

کمتر ( )LRو  9گونه در وضعیت کمبتود اط عتات ()DD

 )5395-5391( Eigجنتتوب ايتتران را جزئتتی از حتتوزه

قتترار دارنتتد بتتا توجتته بتته زمتتان انتشتتار منبتتع يتتادشتتده و

صحرا  -سندی دانست  )5329( Zoharyبختش شترقی

بهروزنشدن دادههای آن ،تعیین وضعیت حفاظتی گونههتای

جنوب ايران را در حوزه نوبتو  -ستندی و بختش غربتی

موجود در فلور منطقته بررستیشتده بتهطتور دقیتق مقتدور

آن را در حتتتوزه ستتتودانی قلمتتتداد کتتترد Takhtajan

نیست و قضاوت درباره آن اعتبار علمی کافی ندارد

خلیج فار

( )5380نتتوار گرمستتیری جنتتوبی ايتتران را حتتوزه ايتتران
جنوبی از زيرناحیه رويشی عمان  -سندی (ناحیه ستودان

سپاسگزاری

 -زامبزی) نامید در طر فلور ايتران ( (Assadi et al.,

نويسندگان برخود الزم میدانند که بتهطتور ويتژه از

 1988-2013نوار ساحلی جنوب کشور منطقته خلتیج -

مستتاعدتهتتا و راهنمتتايیهتتای بتتیدري ت آقايتتان دکتتتر

عمتتانی نامیتتده شتتده و  )1669( Leonardايتتن ناحیتته را

علیاصرر م زهی استاد دانشگاه سیستتان و بلوچستتان و

زونناحیه صحرا  -سندی نامیده است به عقیده وی بتین

دکتر ابراهیم ستابکی معتاون پژوهشتی مرکتز تحقیقتات

فلور ايران  -تورانی و صتحرا  -ستندی نستبت بته ستاير

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان تشکر کنند

5931  زمستان، شماره بیست و نهم، سال هشتم،تاکسونومی و بیوسیستماتیک
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، اشکال زيستی و پراکنش جررافیتايی در منطقته رمتین و بتريس در شترق چابهتار، سردهها و تیرههای شناسايیشده، فهرست گونهها-5 پیوست
: همیکري توفیت پراکنش جررافیتايی:He  کري توفیت؛:Cr  فانروفیت؛:Ph  تروفیت؛:Th  کامفیت؛:Ch :استان سیستان و بلوچستان شکل زيستی
 همهجازی:Cosm.  مديترانهای؛:M  سیبری؛-  اروپا:ES  تورانی؛-  ايران:IT  سندی؛-  صحرا:SS
نام آرايه
Amaranthaceae
Aerva javanica Juss.
Asclepiadaceae
Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton
Periploca aphylla Decne.
Asphodelaceae
Asphodelus tenuifolius Cav.
Asteraceae
Grantia discoidea Bunge ex Boiss.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Boraginaceae
Arnebia hispidissima DC.
Ehretia obtusifolia Hochst. ex DC.
Heliotropium bacciferum Forssk.
Heliotropium brevilimbe Boiss.
Heliotropium remotiflorum Rech. f. & Riedl
Heterocaryum szovitsianum (Fisch. & C.A. Mey.) A. DC.
Capparaceae
Capparis decidua Edgew.
Maerua arenaria Hook.f. & Thomson
Caryophyllaceae
Sphaerocoma aucheri Boiss.
Chenopodiaceae
Atriplex leucoclada Boiss.
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz
Cornulaca monacantha Delile
Halocnemum strobilaceum M. Bieb.
Hammada salicornica (Moq.) Iljin
Salsola cyclophylla Baker
Convolvulaceae
Convolvulus fatmensis Kunze
Cressa cretica L.
Cucurbitaceae
Citrullus colocynthis (L.) schrad.
Cyperaceae
Cyperus bulbosus Vahl
Cyperus conglomeratus Hochst. & Boeckeler
Cyperus rotundus Benth.
Fabaceae
Alhagi camelorum Fisch.
Astragalus eremophilus Boiss. subsp. makranicus Podlech
Lotus laricus Rech. f., Aellen & Esfand.
Tephrosia apollinea Guil. & Perr.
Tephrosia purpurea (L.) Pers.
Trigonella uncata Boiss. & Noe
Lamiaceae
Mentha longifolia L.
Malvaceae
Abutilon fruticosum Guill. & Perr.
Abutilon hirtum Cordem.
Abutilon pannosum (G. Forst.) Schltdl.
Abutilon theophrasti MediK.
Malva verticillata L.
Mimosaceae
Acacia nilotica (L.) Delile

شکل زيستی

پراکنش جررافیايی

Ch

SS,IT

Ph
Ph

SS
SS

Th

SS,M

Th
He

SS
SS,IT

Th
Ph
Ch
Ch
Ch
Th

SS
SS
SS,IT
SS
SS,IT
IT,M

Ph
Ph

SS
SS

Ch

SS

Ch
Th
Ch
Ph
Ph
Ch

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

Ch
He

SS
SS,IT

He

SS,IT

Cr
Cr
Cr

SS
SS
Cosm

Ch
Th
Ch
Ph
Ch
Ch

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

Cr

SS,IT

Ph
Ch
Ph
Th
Th

SS
SS
SS
IT,ES
SS,IT

Ph

SS
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Acacia ehrenbergiana Hayne
Prosopis cineraria Druce
Poaceae
Aeluropus macrostachyus Hack.
Aristida adscensionis L.
Cenchrus pennisetiformis Hochst. & Steud.
Cenchrus setigerus Vahl
Chloris barbata Sw.
Desmostachya bipinnata (L.) Stapf
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Resedaceae
Ochradenus baccatus Delile
Rhamnaceae
Ziziphus spina-christi (L.) Willd.
Scrophulariaceae
Cistanche tubulosa Wight
Solanaceae
Lycium shawii Roem. & Schult.
Solanum nigrum L.
Tamaricaceae
Tamarix indica Willd.
Zygophyllaceae
Peganum harmala L.

شکل زيستی

پراکنش جررافیايی
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Ph

SS
SS
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He
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