
   

 انهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایر

 1397اردیبهشت ماه  18-19

 نوشهر کجورمنطقه ورولوژی عناصر گیاهی در بررسی فلور، ساختار رویشی و ک 

 مدرس تربیت دانشگاه ،طبیعی منابع دانشکده مرتعداری رشته دانشجوی ،*افسانه فرهادی فر

 مدرس تربیت دانشگاه ،طبیعی منابع دانشکده دانشیار تیلکی، دیانتی قاسمعلی

 دانشگاه تربیت مدرس ،طبیعی بعاستادیار دانشکده منایحیی کوچ، 

 چکیده:

ن مازندران نوشهر استا شهرستان هدف اصلی این تحقیق بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان در مراتع کجور

مترمربعی  5/1 نمونهقطعه 24شدند. برای این مطالعه است. برای این تحقیق دو سایت براساس مطالعات میدانی انتخاب 

مورد  SPSSافزار ها با استفاده از نرمیستماتیک بود. دادهس-برداری تصادفیترانسکت مستقر شد. روش نمونه 8در طول 

طبقه بندی  باشد.ه میتیر 8از گونه  18 رفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که فلور این مراتع شاملتجزیه و تحلیل قرار گ

ترین فراوان  %36و گیاهان تروفیت با  %39کریپتوفیت با های زیستی گیاهان به روش رانکایر نشان داد گیاهان همیتیپ

ین تورانی بیشتر-دهنده این است که ناحیه ایراننشاناشکال زیستی منطقه هستند. پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه 

 ( را به خود اختصاص داده است.%33فراوانی)

 نوشهر ،جورک کورولوژی، زیستی،شکل فلور،کلمات کلیدی: 

 مقدمه:

گونه گیاهی  8000از  %22آید. نزدیک به حساب میگیاهی دنیای قدیم بهشور ایران یکی از مراکز مهم تنوعک
قهرمان و عطار، ) رسدنظر میگیاهی این پهنه ضروری بهتر پوششست لذا مطالعه هرچه دقیقایران، انحصاری افلور 
محیطی، شناختی، زیستستر الزم برای مطالعات مختلف بومعنوان یک بران بهاهمیت مطالعه فلور کشور ای (.1377

توجه به نین با(. همچ1388)آتشگاهی و همکاران،  باشدغیرقابل انکار می گلداری، آبخیزداری و کشاورزیمرتعداری، جن
توان امکان میجمله ای دارد که از آن اهمیت ویژهاهداف طرح جامع فلورستیک یک منطقه بطور اختصاصی و محلی 

های رویشی منطقه، امکان افزایش ها و قابلیتهای گیاهی خاص در محل و زمان معین، تعیین پتانسیلدسترسی به گونه
های حال انقراض، امکان دستیابی به گونه یا گونههای درهای مقاوم، مهاجم و گونههای منطقه، شناسایی گونهتراکم گونه

 .(Zohary et al, 1980-1993) سازدهای منطقه را میسر میجدید گیاهی و شناسایی عوامل مخرب رستنی
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های گیاهی گونه (.1389پور، فهیمی) فی نیستهای مرتعی، تصادحضور و پراکنش جوامع گیاهی در اکوسیستم 
 زیستیتنوع (.Nimis. 1985) یابندبراساس خواص، سرشت و نیز شرایط محیطی اطراف خود در هر اکوسیستم انتشار می

های گیاهی آن قرار دارد که همواره های رویشی و تنوع گونهاکوسیستم مرتع بطور مستقیم تحت تاثیر ویژگی در موجود
گیاهی بطور وسیع در (. تنوعCann, 2000) مقابل عوامل متغیر محیطی و زیستی استپایداری این اکوسیستم در متضمن

های مهم و سریع در تعیین وضعیت اکوسیستم عنوان یکی از شاخصمحیطی بهگیاهی و ارزیابی زیستمطالعات پوشش
 مهمترین از یکی عنوانهب ایگونهتنوع (.1383و همکاران،  پزها: کاشی1377قهرمان و عطار، ) گیردمورد استفاده قرار می

 باشد، بیشتر ایگونهتنوع هرقدر(. 1384پور، میرداوودی و زاهدی) است هااکوسیستم در تغییرات دهندهنشان هایپارامتر
 شده تشکیل مولفه دو از ایگونهتنوع(. 1389مصداقی، ) است بیشتری ارزش دارای غذاییتنوع نظر از و پایدارتر مرتع
است  †ی تنوع، یکنواختیگردد. دومین مولفهاطالق می *ایهاست و به آن غنای گونهاولی مربوط به تعداد گونه که است

ی و جنگلی هدف های مرتعزیستی در اکوسیستمحفظ تنوع (.1384مصداقی، ) شودها مربوط میکه به توزیع افراد گونه
تواند اطالعات ارزشمندی در خصوص حفاظت نتایج این پژوهش می (.1384مصداقی، ) استطبیعی غایی مدیریت منابع

تر اختیار قرار دهد و لزوم اهمیت مطالعات فلورستیک را در کل منطقه و انجام مطالعات گستردهرویشی منطقه در از عناصر
 دهد.کل این منطقه را مورد تاکید قراردر 

 ها:مواد و روش

 لعه:منطقه مورد مطا

 فاصله در و مازندران استان در و نوشهر شهرستان کجور منطقه در واقع کندلوس مرتعی اراضی در مطالعه این
 دریا سطح از طقهمن متوسط ارتفاعخشک و نیمهمنطقه مورد مطالعه دارای اقلیم . شد انجام شهرستان این کیلومتری 100

متر میلی 1300برابر با  پتانسیل تبخیر سالیانه آن. باشدمی مترمیلی 700 آن ساالنه متوسط بارندگی میزان و متر 1600
مراتع مورد باشد. گراد در مرداد ماه میدرجه سانتی 22گراد در بهمن ماه و حداکثر دما درجه سانتی 5است. حداقل دما 

 قرار دارد. دقیقه 31درجه و  51لی دقیقه و عرض شما 23درجه و  35مطالعه در طول شرقی 

 روش تحقیق:

 پوشش با گیاهیپوشش تیپ دو در میدانی هایبازدید و اولیه هایبررسی از پس گیاهی،پوشش بررسی منظوربه
 بررسی مورد مناطق در سپس شدند انتخاب مطالعه برای مرتع سایت در Stachys byzantina و Rhamnus pallasii غالب
 قطعه 3 ترانسکت، هر انتهای و وسط ابتدا، در که شد مستقر یکدیگر از متر 50 فاصله و متر 100 طول به ترانسکت چهار
 تراکم و پوشش درصد نمونه، قطعات از یک هر درها سپس گونه شناسایی به اقدام دا. ابتشد داده قرار مترمربعی 5/1 نمونه

 1396اوایل تیرماه ژیکی منطقه مورد مطالعه، در یک مرحله لووبا توجه به شرایط اکگیری شد. گیاهی اندازه گونه هر

                                                           
* Species richness 

† Evenness=Equitability 
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اطالعات  گیریاندازه برداری انجام شد، زیرا در این مقطع زمانی گیاهان در مرحله کامل گلدهی هستند. براینمونه 
 سیستماتیک-تصادفی گیرینمونه زیرا طرح شد، انتخاب سیستماتیک-تصادفی گیرینمونه طرح گیاهی،پوشش

 اعتماد قابل از نظرآماری که است این تصادفی روش مزیت. باشدمی سیستماتیک و روش تصادفی دو مزایای یگیرندهبردر
 روش مزیت و است ضروری واریانس، اریب نا برآورد به جهت نیل تصادفی روش به هاپالت محل تعیین نیز و است

 .(1389)مصداقی،  باشدمی اجرا قابل صحرا در آسانی به که این است سیستماتیک

ترانسکت به طول  8دست آمد. لذا تعداد مربع بهمتر 5/1با استفاده از روش حداقل، حداقل سطح قاب نمونه 
 3متر از یکدیگر در طول گرادیان محیطی شیب در عرصه مستقر و بر روی هر ترانسکت تعداد  50متر و به فاصله  100

همراه فراوانی نسبی هرگونه یادداشت گردید. های موجود بهفهرست گونه کوادرات در نظر گرفته شد. در هر کوادرات،
-1386)اسدی و همکاران،  (، فلور ایرانRechiger, 1963-2005) استفاده از فلورهای ایرانیکاهای گیاهی باشناسایی گونه

گیاهی برمبنای عناصرفت. پراکنش جغرافیایی و کورولوژی انجام گر (1377قهرمان و عطار، ) و فلور رنگی ایران (1367
لورهای نامبرده و ف( Zohary & Feindbrun, 1960-1986) بندی نواحی جغرافیایی و مناطق فلورستیک زهریتقسیم

های بندی شکلاز روش طبقه زیستی منطقه، با استفادهی موجود و نیز طیف گیاهزیستی عناصرتعیین گردید. شکل 
 ترسیم گردید.های مربوطه نیز تعیین و نمودارRaunkiaer  (Raunkiaer, 1934 )زیستی

 نتایج:

 (.1تیره گیاهی بود )جدول  8گونه گیاهی از  18آوری گیاهان، شناسایی ری و جمعبردانتایج حاصل از نمونه

 مورد مطالعهفهرست و مشخصات فلورستیک، کورولوژیک و اشکال زیستی عناصر گیاهی در منطقه  -1جدول 

 هتیر نام گونه یتزیسشکل کوریوتیپ
IT, ES, M Th Xanthium spinosum Asteraceae 

PL He Cirsium vulgare  

IT, M Th Allyssum minus Brassicaceae 

IT, ES Ge Carex stenophylla wahlenb. Cyperaceae 

IT Ch Asteragalus gossypinus Fabaceae 

IT, ES Th Medicago minima 
 

 

IT He Phlomis herba veneti Lamiaceae 

IT, ES He Stachys byzantina  

IT He Stachys laxa  

IT, ES He Teucrium polium  

IT Ch Thymus transcaspicus  
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 IT Th Bromus danthoniae Poaceae 

PL He Dactylis glomerata  

PL Ge Dicanthium annulatum  

IT, PL Th Festuca arundinaceae  

IT, PL Th Festuca ovina  

IT Ph Rhamnus pallasii Rhamnaceae 

PL He Sanguisorba minor Rosaceae 

 

های ترین تیرهگونه( از مهم 2) Fabaceaeگونه( و  2) Asteraceae گونهPoaceae (5 ،)گونهLamiaceae (5  ،)های تیره
هرکدام با  Brassicaceae, Cyperaceae, Rhamnaceae, Rosaceae یها( و تیره1 باشند )نمودارموجود در منطقه می

 (.1یک گونه حضور کمرنگ خود را در عرصه نمایش دادند )نمودار 

 
 مطالعههای موجود در هر تیره در منطقه مورد نمایش تعداد گونه -1نمودار 

 

های زیستی بر اساس روش رانکایر نشان داد که عناصر گیاهی همی نتایج حاصل از طبقه بندی شکل 
طیف زیستی  %6ها با و فانروفیت %11ها با ، ژئوتیپ%11 ها با، کریپتوفیت%36ها با وفیت، تر%39با  هاکریپتوفیت

 (.2)نمودار  دهندهای اقلیمی تشکیل میویژگی های رویشی منطقه را در رابطه باشکل
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: Geها، : کریپتوفیتChها، : تروفیتThها، کریپتوفیت: همیHeطیف زیستی عناصر گیاهی در منطقه مورد مطالعه ) -2نمودار 

 ها(.: فانروفیتPhها، ژئوتیپ

صورت موجود، استخراج و بهگیاهی منطقه با استفاده از منابع ولوژیک، عناصرمنظور بررسی کوربه
 6تورانی با تعداد  - گرفتند. بدین صورت که عناصر رویشی ایرانبندی و مورد مقایسه قرارزا گروههای مجفیتوکوریون

ترین ( از مهم%22)گونه  4ای با تعداد (، چند ناحیه%22گونه ) 4اروپا سیبری با تعداد  -تورانی  ، ایران(%33) گونه
گونه  2ای با تعداد یهچند ناح –تورانی  ایرانهای ها مربوط به گونهباشند و سایر گونهوژیک منطقه میولهای کورگروه

گونه  1ای با تعداد مدیترانه –اروپا سیبری  –تورانی  ( و ایران%11گونه ) 2ای با تعداد مدیترانه –تورانی  (، ایران11%)
 (. 3( هستند که از نظر اهمیت حضور در مراتب بعدی قرار دارند)نمودار 6%)

 
: چند pl سیبری، –: اروپا ESتورانی،  –: ایران ITگیاهی منطقه مورد مطالعه ) عناصرکورولوژیک  وضعیت -3نمودار 

 ای(.: مدیترانهMای، ناحیه
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 است(. 3اختصاری همانند نمودار ها ) عالیم نمایش حضور هریک از کوریوتیپ -4نمودار 

 گیری:بحث و نتیجه

گونه گیاهی  20باشد.شناسایی مطالعه حاضر از نخستین مطالعات فلورستیک از این دست در منطقه کندلوس می
باشد. در رابطه با نتایج مربوط به مطالعه طیف ای متوسط منطقه میدهنده غنای گونهمنطقه نشان نخانواده در مراتع ای 8از 

های زیستی غالب منطقه هستند و باال شکل %36ها با و تروفیت %39ها با کریپتوفیتزیستی گیاهی مشخص شد که همی
تجدیدکننده حیات در این گونه از گیاهان در  هایها بدلیل سپری نمودن فصل سرما توسط جوانهکریپتوفیتبودن همی

های یک های زیستی نامبرده شده نمایانگر ویژگیهای زمستانی است و نیز حضور غالب شکلسطح خاک و در میان برف
های خشک و کمبود میزان بارندگی است. طبق نظر آرچینولد های سخت و برفی و تابستانخشک با زمستاناقلیم نیمه

بندی . در تقسیم(Archibold, 1995انی در آن است )نشانگر اقلیم سرد و کوهست در یک منطقهها کریپتوفیتیفراوانی هم
ها در (. درصد باالی یکساله1385اردکانی، گیرد )کریپتوفیتی مناطق معتدله قرار میاقلیمی رانکایر منطقه در اقلیم همی

نحوی مرتبط با عوامل باشد و بهمستقیم و غیرمستقیم انسان در منطقه میهای دهنده فشار( نشان %36این تحقیق ) حدود 
 (.Archibold, 1995زای محیطی است )استرس

کریپتوفیت به چنین شرایط اقلیمی باعث شده که این دلیل عدم بارندگی در فصل تابستان سازگاری همیبه
ها تحمل کمتری که تروفیتحالی، دری منطقه معرفی شوندگیاهترین عناصرترین و غالبعنوان مقاومهای زیستی بهشکل

(. 1388، عباسی رضوی و حسنکنند )سرعت خزان میدهند و با شروع فصل تابستان بهبه شرایط اقلیمی سخت نشان می
، ه، شرایط نامساعد چرا و قرقتواند ناشی از تخریب منطقاین، حضور این نوع شکل زیستی در یک منطقه میبرعالوه

در مطالعات  (.1391اخیر و کوتاه بودن فصل رویشی است )عباسی و همکاران،  هایکاهش میزان بارندگی، خشکسالی
تورانی با   –( فیتوکوریون ایران Zohary et al, 1980-1993بندی به روش زهری )برمبنای تقسیم کورولوژی در منطقه

 بیشترین حضور را در منطقه دارند. %22ای با اروپا سیبری و چند ناحیه –حضور و پس از آن ایران تورانی  33%
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ای متوسطی به نمایش غنای گونهگونه،  18با  منطقه کندلوس نیزمراتع با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق،  
ریب منطقه و چرای ها در مقایسه با نواحی همجوار آن کمتر است که ناشی از شرایط جوی، تخگذاشته است و تعداد گونه

تواند از دالیل دیگر باشد. همچنین یکنواخت بودن تغییرات توپوگرافی، میزان بارندگی و رطوبت در ناحیه میمراتع می
احتماال ناشی از شرایط  Lamiaceae های(. حضور باالی تیره1391ها باشد )عباسی و همکاران، داد گونهپایین بودن تع

 Stachysو   Stachys byzantina(. در عین حال حضور1388ی، رضوی و حسن عباساشد )بمناسب ادافیکی منطقه می

laxa یوسفی، دهنده روند رو به تخریب مراتع در این منطقه و دخالت انسان است )های مهاجم احتماال نشانعنوان گونههب
های ناپدید شده با گرفته است و گونهاین وضعیت بیانگر این موضوع است که منطقه تحت فشار و تخریب قرار  (.1385

ها ممکن است به این عبارت دیگر، دلیل ناپدید شدن گونهزگاری ندارند. بهیجاد شده در اثر تخریب زیستگاه ساشرایط ا
 (.1386باشد )ایلون و همکاران، ها مناسب نمیین گونهرای ابعلت باشد که شرایط ادافیکی ایجاد شده 

این منطقه نشان داده است که بخش وسیعی از منطقه دچار تخریب شده است که این امر نتایج حاصل از بررسی 
در های حفاظتی تواند در کاهش میزان تنوع در این منطقه تاثیر داشته باشد.  البته این احتمال وجود دارد که سیاستمی

اری، دارویی و مرتعی قابل توجه در این های انحصدرستی اعمال نشده است، ولی با وجود این بعلت حضور گونهمنطقه به
برداری از پوشش نجا که امروزه تخریب وسیع و بهرهاز آمنطقه، این ناحیه از نطر وجود ذخایر ژنتیکی حائز اهمیت است. 

گذارد، از این های گیاهی نیز رو به افزایش میگیاهی و از طرفی فرسایش خاک منطقه شده است، بنابراین انقراض گونه
با توجه گردد. ناپذیر تلقی میورتی اجتناببررسی این عوامل مخرب، کنترل و جلوگیری از تخریب منابع حیاتی ضررو 

گردد برای های غیرخوشخوراک تشکیل شده است، بنابراین توصیه میهای گیاهی مورد مطالعه از گونهبه اینکه بعضی تیپ
های خوشخوراک بومی این منطقه اقدام دریج نسبت به کشت گونههای خوشخوراک، بتایجاد تعادل، بازگشت و حفظ گونه

 های مدیریتی همانند قرق لحاظ شود تا جایگزینی الزم انجام شود.شود، ولی باید سیاست
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Abstract: 
 

The main objective of this study was to investigate the flora, vegetation structure 
and chorology of plants in Kojour rangelands of Noshahr, Mazandaran province. 
For the purpose of this study two sites were selected based on field surveys. For 
this study 24 plots of 1.5m2  were stablished along 8 transects. The sampling 
method was randomaised – systematic. The data were analysed using SPSS 
software. The results of this study indicated that the flora of these rangelands 
includes 18 plant species which belong to 8 families. Hemicryptophytes (39%), 
therophytes (36%) were the most important life forms according to Raunkiaer 
classification. The chorotype studies showed that Irano-Turanian (33%) region 
are the most important chorologic groups of this study region 
 
Key words: flora, life forms, chorology, Endemic species, Kojour, Noshahr. 
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