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Abstract
Biodiversity study in northern Zagros is important in many aspects and provides appropriate strategies
for determining the potential of species and conservation status of species, and is also an effective
factor in assessing and evaluating the area for ecological capability. Mirabad protected area in the
Piranshahr-Sardasht axis is between the latitudes of 36° 23' and 36° 31' north, and the lengths 45° 15'
and 45° 25', with an area of 11435ha, in the elevation range 1177-2068 m above sea level. The average
rainfall and annual temperature of the area in the data of twenty years are 696 mm and 12.3°C,
respectively. By distributing random samples of Whitaker multi-size units in different plant types in
2017, 447 plant species were identified from 81 families and 301 genera. The largest families in terms
of species richness and genus were Asteraceae (57 species), Poaceae (48 species), Fabaceae
(37 species), Lamiaceae (24 species), Asteraceae families with 35, Poaceae with 32, Apiaceae with 21,
and Brassicaceae were with 19 genera. Hemi cryptophytes with 35.3%, Throphytes with 28.2%,
Geophytes with 14.4% and Phanerophytes with 13%, of the life forms of the region were recorded. In
terms of chorology, 210 species (47%) belong to the Iran-Turan zone. According to the IUCN criteria
in the region, there were 33 species in lower risks (LR), 23 species data deficient (DD), 7 species
vulnerable (VU), and one species endangered (EN) in this protected area. Also, there are 14 rare
species and 167 medicinal species.
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد زيستشناسی  -سیستماتیک اکولوژی گیاهی دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ايران
 2دانشیار گروه زيستشناسی (علوم گیاهی) ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ايران

چکیده
تنوع زيستی گیاهی در زاگرس شمالی از جنبههای مختلف اهمیت دارد و راهکارهای مناسبی برای تعیین قابلیتهای
عناصر گیاهی و وضعیت حفاظتی گونهها ارائه میدهد و عامل مؤثری در سنجش و ارزيابی منطقه برای بررسی توان
اکولوژيکی به شمار میرود .منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد در محور پیرانشهر  -سردشت بین عرضهای  36° 23و´31
 36°شمالی و طولهای  45° 15و  45° 25شرقی به مساحت  11435هکتار در محدودۀ ارتفاعی  1177تا  2068متری
از سطح دريا واقع شده است .میانگین بارندگی و دمای ساالنۀ منطقه باتوجهبه دادههای بیستساله بهترتیب 696
میلیمتر و  12/3درجۀ سانتیگراد است .به روش توزيع تصادفی قطعهنمونههای چنداندازهای ويتاکر در تیپهای
مختلف گیاهی در سال  ،1396تعداد  447گونه گیاهی از  81تیره و  301جنس شناسايی شدند .بزرگترين تیرهها
ازنظر غنای گونهای و جنس بهترتیب عبارتند از :تیرههای  57( Asteraceaeگونه) 48( Poaceae ،گونه)Fabaceae ،

( 37گونه) و  24( Lamiaceaeگونه) ،تیرههای  Asteraceaeبا  35جنس Poaceae ،با  32جنس Apiaceae ،با
 21جنس و  Brassicaceaeبا  19جنس .همیکريپتوفیتها با  35/3درصد ،تروفیتها با  28/2درصد ،ژئوفیتها با
 14/4درصد و فانروفیتها با  13درصد شکلهای زيستی منطقه هستند .ازنظر پراکنش جغرافیايی 210 ،گونه
( 47درصد) به عناصر ايرانی-تورانی تعلق دارند .بر اساس معیارهای  IUCNدر منطقه تعداد  33گونه در فهرست
گیاهان با تهديد کمتر ،تعداد  23گونه در فهرست کمبود اطالعات ،تعداد  7گونه در فهرست گیاهان آسیبپذير و
 1گونه در معرض انقراض قرار دارند .همچنین 14 ،گونه نادر و  167گونه دارويیاند.
واژههای کلیدی :پراکنش جغرافیايی ،شکل زيستی ،فلور ،منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد ،وضعیت حفاظتی.

مقدمه

تورانی ،اروپا  -سیبری ،صحرا  -عربستانی و سودانی)

ايران در میان کشورهای خاورمیانه موقعیت

قرار گرفته است .شواهد تاريخی بر مبنای مطالعههای

ژئوبوتانیکی ويژهای دارد؛ بهشکلیکه همچون پل

گردهشناسی ،تغییرات پوشش گیاهی منطقۀ زاگرس را

ارتباطی بین چهار منطقۀ مهم جغرافیای گیاهی (ايرانی -

از  14800سال پیش تاکنون آشکار میکنند .بر پايۀ اين
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مطالعهها ،پوشش گیاهی زاگرس در اواخر دورۀ

گیاهی و يافتن الگوهای انتشار گونهها بسیار مؤثر است؛

پلیستوسن از نوع استپ درمنهزار بوده است؛ حدود

همچنین دانستن ترکیب فلوريستیکی منطقه برای

 13000سال پیش ،استپ يادشده به درختچهزار بلوط و

دستیابی به قابلیتهای رويشی آن و برنامهريزی برای

پسته و حدود  5500سال پیش به جنگلهای بلوط تبديل

کاربردهای اقتصادی و اجتماعی و انجامدادن

شده و در حال حاضر به حالت کلیماکس درآمده است

فعالیتهای حفاظتی برای حفظ ذخیرههای ژنتیکی آن

).(Fatahi, 1995

ضروريست ) .(Saberi Moeen et al., 2010شکل

در دهههای اخیر ،توازن اکولوژيک جوامع گیاهی

زيستی هر گونۀ گیاهی ويژگیايست که آن گونه بر

بهعلت سرعت تأثیر انسان در دگرگونسازی و

اساس سازش و انطباق با محیط از خود بروز میدهد و

آسیبپذيری طبیعت در برابر فعالیتهای انسان و

تفاوت شکل زيستی در جوامع مختلف اساس ساختار

ناتوانی آن در بازگشت به کلیماکس بر هم خورده

آن و فیزيونومی گیاهی ويژۀ آن منطقه را نشان میدهد

است؛ ازاينرو ،بهمنظور پويايی اکوسیستمها الزم است

).(Neishabouri, 2009

بررسیهای فلوريستیکی دربارۀ پوشش گیاهی انجام

کشور پهناور ايران بهعلت داشتن شرايط اقلیمی

شوند .فلور هر منطقه يکی از مهمترين نمودهای سیمای

ويژه و اکولوژيکی متنوع (تفاوت  50درجۀ سانتیگراد

طبیعت و بهترين راهنما برای قضاوت دربارۀ عوامل

و  300ساعت روز آفتابی در سال) و همچنین داشتن

بومشناختی آن منطقه است؛ زيرا گیاهان موجودات

تنوع گونهای و ژنتیکی گیاهی (حدود  8000گونۀ

پابرجايیاند که تمام شرايط و رخدادهای محیطزيست

گیاهی) شرايط بسیار مطلوبی در جهان دارد (Assareh,

را در درازمدت تحمل کردهاند و سرانجام به وضع

 .(2006سازمان حفاظت محیطزيست ايران مناطق

موجود درآمدهاند و با تنشهای زيستمحیطی سازگار

چهارگانۀ تحتمديريت شامل  166منطقۀ حفاظتشده

شدهاند ).(Zarechahouki, 2015

به مساحت  9607092هکتار 29 ،پارک ملی به مساحت

جنگلهای زاگرس طی سالیان متمادی بهشدت

 2024005هکتار 44 ،پناهگاه حیاتوحش به مساحت

تخريب شدهاند و هماکنون نیز تحتتأثیر تهديدهای

 5426522هکتار و  37اثر طبیعی ملی به مساحت

فراوانی قرار دارند که روی پوشش گیاهی منطقه تأثیر

 40939هکتار را حفاظت میکند ).(Doe, 2018

میگذارند .منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد از مهمترين

هرکدام از اين مناطق بسته به موقعیت جغرافیايی و

مناطق زاگرس شمالی است که مانند ساير مناطق

ويژگیهای اقلیمی و اکولوژيکی حاکم بر آنها جايگاه

جنگلهای زاگرس در معرض تهديد قرار دارد.

ملی يا جهانی ويژهای دارند.

جنگلهای زاگرس تنوع گونهای زيادی دارند؛

در دههای اخیر ،پژوهشهايی در زمینۀ مطالعههای

بهطوریکه  64درصد تیرهها 51 ،درصد جنسها و

فلوريستیکی مناطق چهارگانۀ سازمان حفاظت

 31درصد گونههای گیاهی کشور را در خود جای

محیطزيست انجامشده است که ازجملۀ آنها عبارتند از:

دادهاند ) .(Hoersch et al., 2002جمعآوری گیاهان و

پژوهش  )2016( Hamzehدر منطقۀ حفاظتشدۀ

تهیۀ مجموعههای گیاهی در ارتقای دانش جغرافیای

بیستون Payandeh ،و همکاران ( )2016در منطقۀ

بررسی فلور ،شکل زيستی و پراکنش جغرافیايی عناصر گیاهی منطقۀ حفاظتشدۀ جنگلی میرآباد

75

حفاظتشدۀ بحر آسمان Naghipour Borj ،و

خاصیت سیکلونی آنها و ريزشهای جوی شديد در

همکاران ( )2014در منطقۀ حفاظتشدۀ میمند،

منطقه میشود .ازنظر زمینشناسی ،در بخش شرقی

 Sokhanvarو همکاران ( )2013در منطقۀ حفاظتشدۀ

گسل پیرانشهر تنوع پترولوژيک بیشتر از بخش غربی

هاللی و . ...

است و نفوذ تودههای آذرين در اين منطقه باعث
دگرگونی مجاورتی و ايجاد سنگهای مرمر و شیست

مواد و روشها.
منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد :در پژوهش

شده است .حجم زيادی از کنگلومرا در بخش میانی
منطقۀ حفاظتشده قرارگرفته است ).(Alavi, 1994

حاضر ،منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد در جنوب استان

خاکهای زاگرس شمالی در دو ردۀ انتیسول

آذربايجان غربی ،در محور پیرانشهر  -سردشت ،بین

) (Entisolو اينسپتیسول ) (Inceptisolقرار دارند.

عرضهای  36° 23و  36° 31شمالی و طولهای 15

خاکهای انتیسول تکامل پروفیلی ندارند و جزو افق

 45°و  45° 25شرقی به مساحت  11435هکتار انتخاب

سطحی اکريک ) (Ochricبدون هر گونه افق شناسايی

شد .اين منطقه در محدودۀ ارتفاعی  1177تا 2068

ديگر قرار دارند ).(Nemati Peykani et al., 2009

متری از سطح دريا قرار دارد ،کامالً جنگلیکوهستانی

خاکهای رويشگاههای منطقه بیشتر از خاکهای

است و رودخانۀ زاب از وسط آن میگذرد .پوشش

لپتوسول ) (Leptosolو ريگوسول ) (Rigosolآهکی

جنگلی در بخش اعظم آن بهشکل تودههای ناهمسان

در ناحیۀ خاکهای قهوهای و حاصلخیزند که روی

است و بیش از  70درصد آن را درختان بلوط تشکیل

سنگهای مادری متامورفیک آهکی قرار دارند .اين

داده است .اين منطقه از سال  1380حفاظتشده اعالم و

خاکها دانهبندی نیمهدرشت و قابلیت نفوذ خوب

جزو پوشش گیاهی جنگلهای خشک ايران

دارند و تااندازهای تکامليافتهاند.

تقسیمبندی شده است (شکل  .)1متوسط بارندگی اين

مطالعۀ حاضر با هدف شناسايی و بررسی تنوع

منطقه بر اساس دادههای بیستسالۀ ايستگاه هواشناسی

تاکسونومیکی بر اساس معیارهای  IUCNو پراکنش

سردشت برابر  696میلیمتر و متوسط ساالنۀ دما 12/3

جغرافیايی برای مديريت و حفاظت ذخاير توارثی و

درجۀ سانتیگراد است (شکل  .)2بارندگیهای منطقه

تنوع زيستی منطقه و همچنین دستیابی به اهداف برنامۀ

غالباً تحتتأثیر جريانهای جوی مديترانهای قرار دارند

کنوانسیون تجارت جهانی گونههای گیاهی و جانوری

که از غرب وارد منطقه میشوند .رشتهکوه زاگرس در

در خطر انقراض ) (Citesانجام شد.

مسیر حرکت جريانهای مديترانهای باعث تشديد
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شکل  -1منطقۀ موردمطالعه در کشور ،استان آذربايجان غربی

شکل  -2نمودار آمبروترمیک منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد

روش پژوهش :پساز بررسی میدانی منطقه و پیمايش

اراضی تعیین شدند؛ به اين منظور ،بر اساس پیمايش

زمین در سال  ،1396تیپهای گیاهی به روش

منطقه با استفاده از روش  Kuchlerو Zonneveld

فلوريستیک  -فیزيونومیک و به کمک نقشۀ کاربری

( )1988تیپهای گیاهی بر اساس غلبه و درجۀ چیرگی
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يک يا دو گونۀ گیاهی نسبتاً متجانس تشخیص داده

شدند .طیف زيستی گیاهان بر اساس روش Raunkiaer

شدند و تفکیک و کدگذاری انجام شد (شکل )3؛

( )1934بررسی و مناطق انتشار گونههای گیاهی با

سپس بهمنظور شناسايی گونههای گیاهی ،تعداد 20

مراجعه به فلورهای شناسايی گیاهان تعیین شدند؛ سپس

قطعهنمونۀ چنداندازهای ويتاکر به مساحت  250مترمربع

پراکنش جغرافیايی گونهها باتوجهبه مناطق انتشار آنها

بهطور کامالً تصادفی در هر تیپ مستقر شد (Pilehvar

در ايران و ساير کشورها و بر اساس تلفیقی از

 )et al., 2010و در هر قطعهنمونه ،گونههای گیاهی با

تقسیمبندیهای جغرافیايی رويشهای ايران (Asri,

مراجعه به منابع معتبر ازجمله فلورا ايرانیکا

 (2007و سیستم طبقهبندی رويشهای ايران (Zohary,

) ،(Rechinger, 1963-2010فلور ترکیه (Davis,

 )1973مشخص شد .طبقههای حفاظتی عناصر گیاهی

 ،(1965-1988فلور ايران ) (Assadi, 1988-2015و

موجود در منطقه نیز بر اساس طبقهبندی  IUCNبررسی

(Ghahreman,

شدند؛ طبق اصول  ،IUCNگونههای گیاهی ايران در

شناسايی شدند .طرح کلی قطعهنمونههای بهکاررفته در

چهار دستۀ گونههای در معرض خطر )،(Endangered

پژوهش حاضر در شکل ( )4نمايش داده شده است.

گونههای آسیبپذير ) ،(Vulnerableگونههای با خطر

فلور رنگی ايران

)1990-1999

نامهای گیاهان و مؤلفان آنها با نمايۀ بینالمللی
نامهای گیاهان ) (IPNI, 2017جستجو و يکسانسازی

کمتر ) (Low riskو گونههای با کمبود اطالعات
) (Data Deficientتقسیمبندی میشوند.

شکل  -3نقشۀ محدودۀ تیپهای گیاهی منطقه
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شکل  -4قطعهنمونههای چنداندازهای اصالحشدۀ ويتاکر )(Stohlgren et al., 1997

نتايج

منقطع و پراکنده به نظر میرسد و اکثراً از حالت

پوشش گیاهي :رشتهکوههای زاگرس که از

کلیماکس خارج و به جنگلهای شاخهزاد تبديل شده

شمالغرب تا جنوبغرب ايران گسترش دارند با جذب

است .منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد نمونهای از تیپ برودار

رطوبت ابرهای بارانزا از نواحی غربی با مبدأ دريای

است .بلوط دارمازو و بلوط لبنانی در ارتفاعات باالتر از

مديترانه ،شرايط الزم را برای استقرار و گسترش پوشش

 1800متر بهسمت مرز کشور عراق ،تودههای جنگلی

جنگلی به وجود آوردهاند ).(Marvi Mohajer, 2006

انبوهی با ارتفاع  12تا  15متر تشکیل میدهند؛ عمالً

باتوجهبه عوامل فیزيوگرافی ،خرداقلیمها و نوع خاک،

رطوبت نسبی هوا و میزان بارندگی ساالنه در اين

رويشگاههای متعددی در منطقۀ حفاظتشده میرآباد

شرايط جغرافیايی و اکولوژيکی بیشتر است .از

وجود دارند و از ديدگاه فیزيونومیکی و کاربری اراضی

درختچههای ديگری که گونههای چیره را در ارتفاع

میتوان پنج ريختار جنگل ،مرتع ،علفزار ،رويشهای

 1300تا  1750متر به باال از سطح دريا تشکیل میدهند

صخرهای و اراضی زراعی را در منطقه تشخیص داد.

تیپ رويشی بادام و همراه با آن ،زالزالک و گوجه

درختزارها با گونههای بلوط دارمازو (Quercus

است .گاهی اين تیپهای گیاهی در مناطق سنگی و

 ،)infectoriaبلوط برودار ) ،(Quercus brantiiبلوط

صخرهای ،جنگل خالص تشکیل میدهند و گاهی نیز

لبنانی  -يوول ) ،(Quercus libaniبلوط ايرانی

در زيراشکوب جنگلهای بلوط حضور دارند.

)Amygdalus spp ،(Quercus brantii var. persica

گونههای بنه ) (Pistacia sppبهطور نامنظم و انبوه

و  Pistacia sppبیشتر سیمای منطقه را تشکیل میدهند.

غالباً در ارتفاعات باالتر از  1350متر از سطح دريا

بلوط ايرانی از ارتفاع  1500تا  1850متر باالتر از سطح

مشاهده میشوند و معموالً عناصر همراه را تشکیل

دريا و در جهتهای شمالغربی ،شرقی و شمالی منطقه،

میدهند .تیپ گیاهی ) (Salix sppدر مسیر رودخانۀ

در خاکهای رسی سنگین مشاهده میشود .بلوط

زاب و بندشاخههای فرعی آن از درۀ پردانان شروع و

برودار گاهی بهطور پیوسته و نسبتاً انبوه و گاهی بهشکل

روی خاکهای آبرفتی و کمعمق با بافت شنی لومی و
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همراه با گونههای غالب Salix ،Salix acmophylla

جنسهای موجود در تیرهها Asteraceae ،با  35جنس

 elbursensisو  Salix albaبهشکل پیوسته و گاهی

بیشترين تعداد جنس را دارد و پسازآن ،بهترتیب

پراکنده وجود دارد.

 Poaceaeبا  32جنس Apiaceae ،با  21جنس،

اراضی زراعی و باغی قرارگرفته در منطقۀ

 Brassicaceaeبا  19جنس Lamiaceae ،با  17جنس،

حفاظتشدۀ میرآباد بهشکل پراکنده به زراعتهای آبی

 Fabaceaeبا  16جنس و  Rosaceaeبا  12جنس قرار

و ديم اختصاص دارند .غالت ،حبوبات ،نباتات

دارند (جدول  30 .)1تیره دارای  1جنس و  1گونه،

علوفهای و باغهای انگور از مهمترين محصوالت اين

 10تیره دارای  1جنس و  2گونه 1 ،تیره دارای  1جنس

اراضی به شمار میآيند.

و  3گونه و  1تیره دارای  1جنس و  4گونه هستند.

فلور :پساز بررسی میدانی منطقه با پیمايش زمین،

بیشترين تعداد جنسهای تکگونهای به تیرۀ Poaceae

تعداد  447گونۀ گیاهی از  81تیره و  301جنس

با  21جنس تعلق دارد و تیرههای ،Asteraceae

شناسايیشدند .از بین تیرههای گیاهی 1 ،تیره با  2جنس

 Apiaceaeو  Brassicaceaeبهترتیب با  19 ،20و

و  2گونه به پتريدوفیتها تعلق دارند و  80تیره شامل

 15جنس تکگونهای در رتبههای بعدی قرار دارند.

 11تیرۀ تکلپهای و  69تیرۀ دولپهای به گیاهان گلدار

در بین جنسها ،بیشترين تعداد گونه به جنسهای

متعلق هستند (پیوست  .)1ازنظر غنای گونهای ،بیشترين

 Astragalusو  Trifoliumهرکدام با  7گونه تعلق

گونهها به تیرههای  Asteraceaeبا  57گونهPoaceae ،

دارند و جنسهای  Cousinia ،Bromus ،Alliumو

با  48گونه Fabaceae ،با  37گونه Lamiaceae ،با

 Euphorbiaهرکدام با  5گونه در رتبۀ بعد قرار

 24گونه Apiaceae ،با  23گونه و  Brassicaceaeو

میگیرند 5 .جنس از تیرههای مختلف  4گونه و

 Rosaceaeهرکدام با  21گونه تعلق دارند .ازنظر تعداد

 18جنس  3گونه دارند (جدول .)2

جدول  -1غنیترين تیرههای گیاهی منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد (با بیش از  7گونه)
درصد

گونه

جنس

تیره

رديف

12/75

57

35

Asteraceae

1

10/74

48

32

Poaceae

2

8/28

37

16

Fabaceae

3

5/37

24

17

Lamiaceae

4

5/14

23

21

Apiaceae

5

4/7

21

19

Brassicaceae

6

4/7

21

12

Rosaceae

7

3/58

16

10

Caryophyllaceae

8

3/58

16

9

Liliaceae

9

1/79

8

6

Boraginaceae

10

1/79

8

6

Ranunculaceae

11
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جدول  -2غنیترين جنسهای منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد (با بیش از  3گونه)
تعداد گونه

جنس

تعداد گونه

جنس

تعداد گونه

جنس

3

Polygonum

4

Silene

7

Astragalus

3

Pistacia

3

Acer

7

Trifolium

3

Ranunculus

3

Amygdalus

5

Allium

3

Rosa

3

Echinops

5

Bromus

3

Salix

3

Lactuca

5

Cousinia

3

Salvia

3

Medicago

5

Euphorbia

3

Senecio

3

Onobrychis

4

Carex

3

Tragopogon

3

Orobanche

4

Centaurea

3

Verbascum

3

Papaver

4

Quercus

شکل زيستي :گونههای جمعآوریشده ازنظر

تعداد

کامفیتها

به

تیرۀ

Fabaceae

و

شکل زيستی بررسی شدند .همیکريپتوفیتها با

 Caryophyllaceaeهرکدام با  5گونه تعلق دارند و

بیشترين فراوانی ( 35/3درصد) به همراه تروفیتها با

 Lamiaceaeبا  4گونه و  Asteraceaeبا  3گونه

فراوانی  28/2درصد و ژئوفیتها با فراوانی  14/4درصد

بهترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند .بیشترين تعداد

پوشش گیاهی غالب زيراشکوب درختان منطقۀ

همیکريپتوفیتها به تیرۀ  Asteraceaeبا  35گونه تعلق

حفاظتشدۀ جنگلی میرآباد را تشکیل میدهند .طیف

دارند و تیرۀ  Poaceaeبا  18گونه و تیرههای Fabaceae

زيستی فانروفیتها با فراوانی  13درصد بیشترين

و  Apiaceaeهرکدام با  16گونه و تیرۀ  Lamiaceaeبا

تاجپوشش منطقه را با گونههای جنس  Quercusبه

 13گونه بهترتیب پساز آن قرار دارند؛ تیرههای بعدی

خود اختصاص و سیمای يکنواختی به منطقه داده است.

کمتر از  10گونۀ همیکريپتوفیت دارند .بیشترين تعداد

کامفیتها و پارازيتها بهترتیب با  5/6و  0/4درصد

ژئوفیتها به تیرۀ  Liliaceaeبا  16گونه اختصاص دارند

کمترين طیف زيستی منطقه را تشکیل میدهند

و تیرۀ  Poaceaeبا  11گونه در رتبۀ بعدی قرار دارد و

(شکل .)5

 55تیرۀ گیاهی گونههای ژئوفیت ندارند .بیشترين تعداد

تیرۀ  Rosaceaeبیشترين تعداد فانروفیتها

تروفیتها بهترتیب در  5تیرۀ گیاهی شامل  Poaceaeبا

(با  17گونۀ گیاهی) را به خود اختصاص داده است و

 19گونه Brassicaceae ،با  16گونه Fabaceae ،با

 Salicaceaeبا  6گونه ،تیرههای  Fabaceaeو

15

و

 Anacardiaceaeهرکدام با  4گونه ،تیرههای

 Caryophyllaceaeبا  10گونه قرار دارند 53 .تیرۀ

 Moraceae ،Aceraceaeو  Ulmaceaeهريک با

گیاهی گونههای تروفیت ندارند.

 3گونه بهترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند .بیشترين

گونه،

Asteraceae

با

11

گونه
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شکل  -5درصد طیف زيستی گیاهان منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد؛  :Phفانروفیت :Ch ،کامفیت :He ،همیکريپتوفیت :Ge ،ژئوفیت،
 :Thتروفیت :Pa ،پارازيت

پراکنش جغرافیايي گونهها :بررسی پراکندگی

تورانی /مديترانهای با فراوانی  9/4درصد ،عناصر

جغرافیايی گیاهان منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد نشان داد

جهانوطن با فراوانی  8/05درصد ،عناصر اروپا -

عناصر ايرانی  -تورانی  47درصد گونهها را تشکیل

سیبری با فراوانی  2/68درصد ،عناصر دو ناحیۀ رويشی

میدهند و ساير گونهها در نواحی رويشی ديگر نیز

ايرانی  -تورانی/صحرا  -سندی با فراوانی  2/2درصد،

يافت میشوند .پساز اين عناصر رويشی بهترتیب

عناصر متعلق به سه ناحیۀ رويشی ايرانی  -تورانی/اروپا

عناصر متعلق به سه ناحیۀ ايرانی  -تورانی/

 -سیبری/صحرا  -سندی با فراوانی  2/01درصد و

مديترانهای/اروپا  -سیبری با فراوانی  17/9درصد،

گونههای متعلق به ناحیه رويشی اروپا  -سیبری/

عناصر متعلق به نواحی ايرانی  -تورانی/اروپا  -سیبری با

مديترانهای با فراوانی  0/89درصد حضور دارند

فراوانی  9/89درصد ،عناصر متعلق به دو ناحیۀ ايرانی -

(شکل .)6

شکل  -6درصد پراکنش جغرافیايی گیاهان منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد؛  :ITايرانی  -تورانی :ES ،اروپا  -سیبری :M ،مديترانهای :SS ،صحرا -
سندی :Cos ،جهانوطن

1397  بهار، شماره سی و چهارم، سال دهم،تاکسونومی و بیوسیستماتیک

،Grammosciadium

platycarpum

و

،Allium

Ficus

carica

گونههای
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 نتايج بررسی طبقههای:وضعیت حفاظتي گونهها

ampeloprasum

حفاظتی عناصر گیاهی منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد نشان

 در ردۀ گیاهان دارويی وEpilobium hirsutum

 درصد) در لیست14/32(  گونه64 داد در منطقۀ مدنظر

،Centaurea gabrielae گونههای

،) و از اين تعداد3 گونههای حفاظتی قرار دارند (جدول

 وOrchis mascula ،Allium hirtifolium ،glabra

 گونه23 ،) (خطر کمترLR  درصد) در ردۀ50(  گونه32

 در ردۀ گیاهان دارويی وRhamnus cornifolia

 گونه7 ،) (کمبود دادههاDD  درصد) در ردۀ35/38(

.حفاظتی قرار دارند

 گونه1  (آسیبپذير) وVU  درصد) در ردۀ10/94(

Glycyrrhiza

 گونۀ167  تعداد،بر اساس نتايج مطالعۀ حاضر

 (گونههای در معرض خطرEN  درصد) در ردۀ1/56(

15/57(  گونه26 دارويی در اين منطقه شناسايی شد و
IUCN درصد) از گیاهان دارويی منطقه بر اساس معیار

.در ردههای طبقههای حفاظتی قرارگرفتند

.)7 انقراض) قرار دارند (شکل
 گونۀ گیاهی نادر14 ،در منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد
مشاهده شد که بیشترين تعداد آنها به تیرههای
 گونه) تعلق2  (هرکدام باLiliaceae وAsteraceae
،LR  در ردۀZoegea leptaurea  گونۀ گیاهی.دارند

 در منطقۀ حفاظتشدۀ میرآبادIUCN  فهرست گیاهان در ردههای حفاظتی بر اساس معیار-3 جدول
گونۀ گیاهي

وضعیت حفاظتي

گونۀ گیاهي

وضعیت حفاظتي

Achillea filipendula

LR

Zoegea leptaurea

LR

Ajuga chamaecistus

LR

Acantholimon aspadanum

DD

Althaea officinalis

LR

Allium chrysantherum

DD

Astragalus campylanthus

LR

Allium schoenoprasum

DD

Astragalus glumaceus

LR

Anchusa italica

DD

Astragalus microphysa

LR

Anthemis altissima

DD

Bromus tomentellus

LR

Cousinia aggregata

DD

Centaurea aucheri

LR

Cousinia calocephala

DD

Centaurea gabrielae

LR

Cousinia concinna

DD

Cephalanthera kurdica

LR

Cousinia lurorum

DD

Corydalis persica

LR

Echinops haussknechtii

DD

Erigeron acer

LR

Echinops kurdicus

DD

Echinophora cinerea

LR

Lactuca azerbaijanica

DD

Ferulago angulata

LR

Onobrychis andalanica

DD

Fraxinus rotundifolia

LR

Onobrychis megataphros

DD

Fumaria vaillantii

LR

Onobrychis persica

DD

Glycyrrhiza glabra

LR

Ononis arvensis

DD

Gypsophilla platyphlla

LR

Rhamnus cornifolia

DD

Helichrysum oligocephalum

LR

Rosularia globulariifolia

DD

Iris meda

LR

Scrophularia orientalis

DD

Iris reticulate

LR

Sedum callichroum

DD

Jurinea eriobasis

LR

Silene albescens

DD

Linum album

LR

Tanacetum polycephalum

DD
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وضعیت حفاظتي

گونۀ گیاهي

وضعیت حفاظتي

گونۀ گیاهي

DD

Tragopogon stroterocarpus

LR

Medicago coronate

VU

Acer monspesullanum

LR

Prangos cheilanthifolia

VU

Astragalus cyclophyllon

LR

Rosularia sempervivum

VU

Astragalus piranshahricus

LR

Saponaria bodeana

VU

Ferula ovina

LR

Scabiosa macrochaete

VU

Lathyrus hirsutus

LR

Thymus kotschyanus

VU

Orchis mascula

LR

Tribulus terrestris

VU

Satureja edmondi

LR

Trifolium pilulare

EN

Allium hirtifolium

LR

Viola odorata

شکل  -7وضعیت حفاظتی عناصر گیاهی منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد

بحث

گونهای اين منطقه در مقايسه با ساير پژوهشها نظیر

وجود  447گونۀ گیاهی شناسايیشده متعلق به 81

شناسايی  421گونۀ گیاهی در منطقۀ نوژيان لرستان

تیره و  301جنس در منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد غنای

) 590 ،(Mehrnia and Ramak, 2014گونه در منطقۀ

گونهای نسبتاً زياد منطقه را نشان میدهد .تنوع زياد در

زريوار مريوان )375 ،(Tabad and Jalilian, 2015

سطح تاکسونومیکی گونه ،جنس ،تیره و شکلهای

گونۀ گیاهی در منطقۀ حفاظتشدۀ بیستون (Hamzeh,

رويشی ارزشهای گوناگون اين منطقه را بهويژه ازنظر

 (2016و  211گونه در منطقۀ هشتاد پهلو استان لرستان

حفاظت ذخیرههای ارزشمند ژنتیکی آشکار میکند؛

به روش تعداد  21قطعهنمونۀ چنداندازهای ويتاکر نسبتاً

عالوهبراين ،تعداد زياد گونۀ شناسايیشده معرف تنوع

زياد است ) .(Pilehvar et al., 2016از ديدگاه

شرايط زيستگاهی و زيستمحیطی در منطقۀ

فلوريستیکی ،مقايسۀ منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد با برخی

موردمطالعه است و علت آن را میتوان در مواردی نظیر

مناطق حفاظتشدۀ ديگر که در ايران بررسی و مطالعه

موقعیت جغرافیايی منطقه و وضعیت توپوگرافی،

شدهاند ،مطالبی را دربارۀ موقعیت جغرافیايی اين مناطق

دخالتهای انسانی و تخريب عرصههای طبیعی از طريق

و ماهیت فلوريستیکی آنها روشن و داليل انتخاب اين

کشاورزی در زيراشکوب و دامداری که به هجوم

مناطق برای حفاظت فلور (گذشته از فون آنها) را

گونههای غیربومی منجر میشود جستجو کرد .تنوع

تقويت و بازبینی میکند .در مقايسۀ حاضر سعی شده
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است منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد با برخی مناطق

تکاملی خود بیشترين تعداد گونه را در مناطق ايران در

حفاظتشده در ساير نواحی رويشی ايران که بررسی

بر میگیرند.

فلوريستیکی جامعی دربارۀ آنها انجام شده است ،مقايسه

در هر دو منطقه ،جنس  Astragalusبیشترين تعداد

و اطالعات تأثیر اقلیم و شرايط اکولوژيکی مختلف بر

گونه را دارد و اين نشان میدهد ايران زير سیطرۀ گون

فلور و پوشش گیاهی مناطق مختلف ايران مقايسه شود.

است و گونستانهای ايران مهمترين عناصر رويشی را

در پژوهش حاضر ،از قطعهنمونههای چنداندازهای

تشکیل میدهند

(Maassoumi and Hamzeh’ee,

ويتاکر استفاده شد؛ درحالیکه در مطالعۀ منطقۀ

 .(2003بزرگترين جنسها پساز جنس گون در

ارسباران برای برداشت گونهها از روش پیمايشی

ارسباران بهترتیب عبارتند از :جنسهای ،Carex

استفاده شده است .استفاده از توزيع تصادفی

،Galium ،Centaurea ،Bromus ،Trifolium ،Silene

قطعهنمونهها در تیپهای مشخص در سطوح وسیع،

 Verbascum ،Viciaو  Papaverو در منطقۀ

امکان پوشش وسیعتر گونههای نادر را فراهم میکند؛

حفاظتشدۀ میرآباد بهترتیب عبارتند از :جنسهای

همچنین استفاده از اين روش باعث کاهش همپوشانی

،Trifolium

،Cousinia

میشود و تصوير بهتری از تغییرات پوشش گیاهی

،Quercus ،Centaurea ،Carex ،Euphorbia

منطقه نسبت به روش پیمايشی ارائه میدهد .منطقۀ

 Hordeumو  .Sileneجنس گون با  14گونه

حفاظتشدۀ ارسباران در شمالغرب ايران يکی از

بزرگترين جنس منطقه است و علت آن ،سازش زياد

مناطق بهنسبت دور از منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد است

اينگونه با مناطق کوهستانی است (Darvishnia et al.,

و مطالعۀ فلوريستیکی و جامعهشناسی بسیاری دربارۀ آن

.(2012

،Allium

،Bromus

انجام شده است (Assadi, 1987, 1988 Attar and

ازنظر شکل رويشی ،همیکريپتوفیتها در ارسباران

Hamzeh'ee, 2007 Hamzeh'ee and Naqinezhad,
 .(2009بر اساس نتايج مطالعهها ،منطقۀ ارسباران بیش از

چیرهاند و پساز آن بهترتیب تروفیتها ،ژئوفیتها،

 1000تاکسون دارد که در  451جنس و  89تیره قرار
دارند؛ اين تعداد گونه تقريباً دو برابر گونههای منطقۀ
حفاظتشدۀ میرآباد است که  301جنس و  81تیره در
آن قرار دارند .هرچند آمارهای اقلیمی دو منطقه مانند
میزان بارندگی و دما تا حدی به يکديگر شبیه است،
بديهی است ازنظر ويژگیهای اکولوژيکی بهويژه
گسترۀ ارتفاع از سطح دريا ،شیب و نوع خاک
تفاوتهای اساسی با يکديگر دارند .غنیترين تیرهها در
هر دو منطقه عبارتند از،Poaceae ،Asteraceae :
 Lamiaceae ،Fabaceaeو اين تیرهها بهعلت ماهیت

فانروفیتها و کامفیتها قرار دارند .منطقۀ حفاظتشدۀ
میرآباد نیز ازنظر رتبهبندی حضور شکلهای زيستی
کامالً مشابه منطقۀ ارسباران است و گونۀ چیره در هر دو
منطقه به فانروفیتها و جنس  Quercusتعلق دارد.
باتوجهبه اينکه فانروفیتها ردۀ چهارم شکل زيستی را
در منطقۀ موردمطالعه به خود اختصاص میدهند ،الزم
است شرايط توالی پوشش گیاهی برای استقرار بیشتر
اين گیاهان در منطقه فراهم و حفاظت از منطقه و
جلوگیری از تخريب انجام شود (Veiskarami et al.,

 .(2012وجود درصد زيادی از شکل زيستی
همیکريپتوفیت يکی از ويژگیهای مناطق معتدله است
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) .(Archibold, 1995در بررسی فلور پارک ملی

ناحیهای در رتبههای بعد قرار دارند .باتوجهبه اينکه

کیاسر ،همیکرپتوفیتها فراوانترين شکل زيستی

حدود  47درصد گونههای منطقه به عناصر رويشی

مناطق کوهستانی زاگرس معرفی شدهاند و پساز

ايرانی  -تورانی تعلق دارند ،نتیجه گرفته میشود اين

همیکريپتوفیتها ،تروفیتها بیشترين فراوانی داشتهاند

منطقه به ناحیۀ ايرانی  -تورانی تعلق دارد.

) .(Ghahremaninejad and Agheli, 2009از عوامل

پژوهشگران در تشخیص و معرفی گونههای نادر

قرارگیری گیاهان تروفیت در رتبۀ دوم ،قابلیت سازش

ايران از معیارهايی نظیر طول عمر ،شکل زيستی ،انتشار

سريع اين گیاهان با شرايط نامطلوب زيستی ناشی از

جغرافیايی و بهرهبرداری گیاه توسط انسان استفاده

تخريب ،چرای بیرويه ،مکانهای تفرجگاهی و

میکنند .گونههای نادر زادآوری کمی دارند و تغییر

مسیرهای توالی ثانويه در جوامع طبیعی منطقه (نه بهعلت

يک يا چند عامل اکولوژيک موجب حذف آنها از

شرايط نامساعد و خشکی) است ).(Cain, 1950

طبیعت میشود .به نظر میرسد گونههای نادر همچون

ژئوفیتها در شرايط دمايی سرد بهشکل ريزوم ،پیاز و

گونههای انحصاری دامنۀ بردباری محدودی در برابر

غده زير خاک باقی میمانند و وجود درصد کم

نوسانهای محیطی دارند Gurgin Karaji .و همکاران

ژئوفیتها در منطقه نشاندهندۀ کمبودن عمق خاک و

( )2014تعداد گونههای در معرض خطر منطقۀ سارال

فرسايش خاک است ).(Saberi Moeen et al., 2010

کردستان را  25گونه و  Naghipour Borjو همکاران

گیاهان ژئوفیت چرای شديد را تحمل میکنند؛ اگرچه

( )2014وضعیت حفاظتی گونههای گیاهی منطقۀ

ذخاير زمینیشان بر اثر تداوم آن کاهش میيابد

حفاظتشدۀ میمند را  30گونه گزارش کردهاندJalili .

) .(Roques et al., 2010در هر دو منطقۀ مقايسهشده،

و  )1999( Jamzadمعتقدند طبق اصول ،IUCN

کامفیتها در رتبۀ آخر قرار دارند و اين عناصر با

مشکالت و محدوديتهای مهمی در تعیین دقیق

شرايط سرد و يخبندان سازگارند و در بیشتر نقاط ايران

وضعیت گونههای نادر ايران وجود دارد که ازجملۀ

شامل گونها و گیاهان خاردار بالشتکی میشوند و

آنها تنوع گونهای و وسعت درخور توجه کشور است؛

گونههای چیره را در ارتفاعات تشکیل میدهند .در

آنها بیان کردهاند گونههای علفی چندساله  83درصد

بررسی فلور منطقۀ حفاظتشدۀ بیستون در رشتهکوه

گونههای آسیبپذير و  71درصد گونههای در معرض

زاگرس نیز نتايج مشابهی به دست آمده است

خطر انقراض کشور ايران را شامل میشوند.

).(Hamzeh, 2016

در بررسی فلوريستیک منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد

تفاوتهايی ازنظر پراکنش جغرافیايی بین دو منطقۀ

باتوجهبه منابع علمی ،کاربردهای محلی و مشاهدههای

يادشدهمشاهده میشوند؛ در ارسباران ،عناصر دو يا

میدانی ،گونههای دارويی شناسايیشده با فراوانی

چند ناحیهای بیشترين درصد حضور را دارند و عناصر

 37/36درصد بیشترين سهم را در فلور منطقه به خود

اروپا  -سیبری درصد حضور زيادی دارند؛ ولی در

اختصاص دادند .حضور گونههای دارويی در منطقه به

منطقۀ حفاظتشدۀ میرآباد ،عناصر گیاهی ايرانی -

تنوع آبوهوايی و ويژگیهای خاک مربوط میشود.

تورانی بیشترين حضور را دارند و عناصر دو يا چند
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از گونههای شناسايیشده 58 ،گونۀ درختی و

،Pistacia atlantica ،Acer monspesullanum

درختچهای (حدود  13درصد کل گونهها) در منطقه

Cerasus ،Amygdalus communis ،Ficus carica

حضور دارند .حضور نسبتاً درخور توجه فانروفیتها،

،Cotoneaster morulus ،mahleb

وجود رطوبت کافی و مناسب منطقه برای رويشهای

Sorbus ،Pyrus syriaca ،Prunus spinosa ،aronia

جنگلی را نشان میدهد .باتوجهبه اينکه Mozaffarian

،Lonicera nummulariifolia ،persica

( )2004حدود  538گونۀ درختی و درختچهای خودرو

 Berberis vulgaris ،sylvestrisو Daphne oleoides

را برای فلور ايران نام برده است؛ ازاينرو ،تعداد

از ديگر عناصر رويشی درخت و درختچهای ايرانی -

 58گونۀ درختی و درختچهای نسبت به مساحت 11435

تورانیاند که بهطور پراکنده در کنار اشکوب چیرۀ

هکتاری منطقه عدد نسبتاً زياديست .عنصر اصلی

درختان بلوط منطقه قرار دارند .تراکم گونههای درختی

جنگلهای زاگرس (بلوط) تیپ چیرۀ جنگلهای منطقۀ

و درختچهای و تاجپوشش جنگل بهعلت آفتها و

حفاظتشدۀ میرآباد است که دامنهها ،ارتفاعات و

بیماریهای

و

جهتهای مختلف مشرف به حوزۀ آبخیز زاب کوچک

آتشسوزی در حد تنک و سبک مانده است و در

را پوشانده است .در ارتفاعات و مناطق فوقانی ،گونۀ

بیشتر نقاط جنگلهای اين منطقه به درختزارهای

چیرۀ جنگل  Quercus libaniاست که باتوجهبه میدان

پراکنده و آسیبديده منجر شده است؛ بهطوریکه از

بردباری وسیعتر نسبت به ساير گونهها ،تیپ گیاهی

حالت پايدار خارج و به جنگلهای شاخهزاد تبديل شده

خاص منطقه را تشکیل میدهد؛ اين گونه ازنظر عوامل

است.

گیاهی،

شاخهزنی،

Crataegus

Vitis

زغالگیری

اقلیمی و خاکی محدوديت ارتفاع از سطح دريا را

بهطورکلی ،باتوجهبه اهداف اجرايی دفتر تنوع

ندارد .در دامنههای غربی ،گونۀ Quercus infectoria

زيستی زاگرس و همچنین درنظرگرفتن اينکه منطقۀ

بهشکل لکههای پراکنده غالب است .در دامنههای

يادشده از مناطق چهارگانۀ سازمان حفاظت

شمالی و شمالغربی Quercus libani ،و Quercus

محیطزيست است ،شناخت تنوع گیاهی آن

 infectoriaبا برگهای شفاف و براق گونههای چیرۀ

ضروريست .از سوی ديگر ،قرارگیری منطقه در محل

جنگل به شمار میآيند؛ درحالیکه روی دامنههای

برخورد اقلیمهای متعدد ،بررسی توان اکولوژيکی و

جنوبی و شرقی ،گونۀ  Quercus brantiiگاهی بهشکل

طرح مديريت توجیهی منطقه را ضروری میکند .اين

پیوسته و نسبتاً انبوه و گاهی پراکنده و تقريباً انحصاری

بررسی بايد بر اساس معیارها و شاخصهای مديريت

به نظر میرسد .بلوط ايرانی Quercus brantii Var.

پايدار جنگل مانند تنوع زيستی ،شرايط اکوسیستم و

 persicaبا برگهای کرکدار در تمام جهتها و

تولید آن ،آب و خاک ،منافع اقتصادی و اجتماعی و

ارتفاعات منطقه و روی انواع خاکها گسترش دارد و

معیارهای مربوط به قوانین و تشکیالت انجام شود؛

بردباری و نرمش اکولوژيکی بیشتری نسبت به

عالوهبراين ،الزم است اين يافتهها در قالب فرايندهای

گونههای

ديگر

بلوط

دارد.

گونههای

مختلف در سطوح جهانی و اقلیمی اجرا شوند.
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