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 مطالعه لیست فلورستیک و شکل زیستی گیاهان منطقه حفاظت شده شاسکوه، خراسان جنوبی 

 مسلم رستم پور

 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

 

 چکیده

منابع طبیعی تجدید شوووو،دام امر زا مومط مطا عه   شوووناق  طای  ارام می گیرطم ریع   م   گیاهان هر منطقه به عنوان یکی از

اطالعات گیاا شناسی منطقه   اشکال م یشی   زیستی گیاهانم مورب شناق  توا،ایی ها  با فعل   با قوا پوشش گیاهی منطقه می 

شکال م ی سکوا شوط. این تحقی م به منظوم تهیه  یس  فلومستیک   تعیین ا شا شدا  شگاا ها  منطقه حفاظ   ستی طم م ی شی   زی

ا،جام شدا اس . پس از ریع   م  ،یو،ه ها  گیاهی   شناسایی  ن ها بر اساس منابع موروط گیاا شناسیم اشکال زیستی گیاهان 

(   پسوووته  حشوووی Amygdalus scopariaبه م ش ما،کیایر تعیین شووود. ،تایش ،شوووان طاط  ه تی  یا ب این منطقهم باطام  وهی  

 Pistacia atlantica  گو،ه گیاهی مشوواهدا  58رنس    48گیاهیم  تیرا 21( اسوو . از مجیوگ گو،ه ها  گیاهی موروط طم منطقه

ها ما طمصوود  ل گو،ه 17طمصوود    24گو،ه( بوط،د  ه به ترتیب  Poaceae  10گو،ه(    Asteraceae   14ها شوود. بگمگترین تیرا

شکالشامل می شامل  شو،د ا ستی گیاهان منطقه  ژئوفی   %7فا،ر فی     %7فی م %  امه 9تر فی م %29  ریپتوفی مهیی %48زی

 باشد. می

 

 واژگان کلیدی

 فلور، شکل رویشی، شکل زیستی، منطقه حفاظت شده شاسکوه

 مقدمه

برمسی م ابط موروط بین ارگا   ن می حفاظ  از منابع طبیعی   تنوگ زیستی مستلگم شناق  ارگا   امل ا وسیستم ها  طبیعی   

 به گیاهی  امبرط م پوشش مطا عات باشد. یکی از ارگا  مهم ا وسیستم ها  طبیعیم پوشش گیاهی   فلوم یک منطقه می باشد. طم

سائل ا و وژیکی حل برا  اطالعاتی به ،یل منظوم ستم حفاظ    طبیعی منابع مدیری  با امتباط طم م سی  مومط طبیعی ها  از ا و

برمسی فلومیستیک هر منطقه یکی از مؤثرترین م شها ره  مدیری    حفاظ  از  (.1380میگیرط  مصداایم  ارام مطا عه   برمسی

سایی شنا س .  ستی موروط ا ستیندان تنوگ زی ستنی معرفی   ذقائر توامثی زی سیل تعیین طم یک منطقه ها  م  ها  اابلی  پتا،
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سایی  شنا شیم  سی امکان هام  ن حفظ به    یک ا،قراض حال طم  مم مقا ها  گو،ه م ی ستر سان ط  امکان گیاهیم ها  به گو،ه  

 (.1389 هیکامانم   طامط  بایستا،ی میبد  ا   یژا اهیی   ن از اصو ی   استفاطا ها گو،ه تعداط افگایش

امط م زیرا محیط ،یگ میتوا،د طم شکل شکل زیستی گیاهان عال ا بر  ابسته بوطن به قصوصیات ژ،تیکی به عوامل محیطی ،یگ بستگی ط

ساس گیاهان میتوا،ند طم ارتیاعات مختلف   االییها   شد . بر این ا شته با شکال مختلف حیاتی گیاهان اثر ا،کام ،اپذیر  طا گیر  ا

سازش گیاهان به ستی یا ب طم یک االیم معرف  چگو،گی  شکل زی شند . طیف  ستی گو،اگو،ی برقوطام با شکل زی این  متفا ت از 

(. مطا عات زیاط  طم قصوص برمسی فلوم   اشکال زیستی طم مناط  مختلف  شوم 1386االیم قاص اس   زامگ زاطا   هیکامانم 

س . باارزاطا   هیکامان   شدا ا شی   پرا نش رغرافیایی گیاهان منطقه چلپو  1393ا،جام  شکل ها  م ی ستیکم  س  فلوم (م  ی

 گو،هم گندمیان 17با  (Asteracaea) مسووی  رط،دم ،تایش ،شووان طاط  ه تیرا م  اسوونی اشوویر طم اسووتان قراسووان م ووو  ما بر

(Poaceae)  ناگ 13با ،ه   ،ع ،د 9با  (Lamiaceae) گو قه بوط ها  موروط طم منط ،ه مهم ترین تیرا  باال  هیی  .گو فرا ا،ی 

(م  یس  فلومستیکم شکل زیستی 1392هیکامان  گرگین  رری    . ریپتوفی  ها ،شان طهندا االیم سرط    وهستا،ی  ن منطقه بوط

بیشترین تعداط گو،ه موروط  Asteraceae   وم  وژ  گیاهان منطقه سامال استان  رطستان ما مطا عه  رط،د. ،تایش ،شان طاط  ه تیرا 

حقی م مطا عه  یسوو  هدف از این ت طم منطقه ما شووامل می شوود   هیی  ریپتوفی  ها ،یگ فرا ان ترین اشووکال زیسووتی منطقه بوط،د.

 فلومستیک   فرم ها  م یشی   زیستی گیاهان موط طم منطقه حفاظ  شدا شاسکوام استان قراسان رنوبی می باشد.

 

 مواد و روش ها

 منطقه مورد مطالعه

شاسکوا با  شدا  شاسکوا با مساح  منطقه حفاظ   شدا  شرای    6000   5930هکتام بین  70300منطقه حفاظ      3335طول 

شوودا متر از سووطد طمیا اسوو . االیم منطقه حفاظ  2850(. باالترین امتفاگ منطقه 1عرض شوویا ی  ااع شوودا اسوو   شووکل  3355

سکوا به م ش ط مامتن از ،وگ ،ییه ساال،ه طم حد ط شا سرط با میا،گین بام،دگی  شکل متر میمیلی 250قشک  شد. طم  م امتفاگ 2با

 سا ه ،شان طاطا شدا اس . 43طماز مدت    1391متر( طم سال تجیعی بامش میلی

طهندا مشته  وا شاسکوا مربوط به ط مان  رتاسه پایین مواط تشکیل .شدا شاسکوا اسیتی از مشته  وا  هنگران اس منطقه حفاظ 

شوودا  ها  منطقه حفاظ باشوودم  ه بیشووتر از رنس  هک بوطا   بر م   یک الیه مربوط به ط مان ژ ماسوویک ارام طامط. قا می

سنگ سکوا از تخریب  شداشا شکیل  سه(ت سوبی ا اقر ط مان ط م   رتا ها   هکی ها  منطقهم قا ا،د. گر ا عیدا قا ها  م
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ستند. این قا   سطد   طامنه امتفاعات  هکی موروط طم منطقه طیدا میه ستقیم   ییرها طم  شاء  ن به طوم م ستقیم از شوط   من م

 باشد.تاسه باالیی میها  متعل  به  رها   فلیش هک

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه نسبت به نقشه کشور و استان خراسان جنوبی -1شکل 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

 1397اردیبهشت ماه  18-19

  

 
 (1391تا  1347ساله )از سال  43و دراز مدت  1391متر( در سال مقایسه ارتفاع تجمعی بارش)میلی -2شکل 

 

 

 روش تحقیق

شگاا ها  موروط طم منطقهم از گو،ه  سایی م ی شنا شدن پس از  شک  شد   پس از پرس  رطن   ق ها  گیاهی موروطم ،یو،ه تهیه 

ها  موروط طم ،یو،ه هام طم هربامیوم طا،شکدا  شا مز  طا،شگاا بیررند توسط منابع گیاا شناسی معتبر شناسایی شد. فهرس  گو،ه

ستفاطا از فلومها  مختلف از ریله فلوم م،گی ایران  اهرمانم  سد م 1363-86پوشش گیاهی منطقه با ا ( 1367-84(م فلوم ایران  ا

بند  ما،کایر استفاطا شد. شکل زیستی ها  زیستی گیاهان از طبقهبند  شکل( شناسایی شد. برا  طبقه1379  فلوم یگط  مظفریانم 

ستم بر مبنا  مواعی  روا،ه سی سال بعد بخشطم این  ن   به پنش طبقه  نندم تعییها  مختلف گیاا ما حاصل میها  احیا  نندا  ه طم 

 (.1388گرطط  مقدمم ها تقسیم میها   تر فی هام ژئوفی  ریپتوفی هام هییفی هام  امهفا،ر فی 
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 نتایج 

گو،ه گیاهی ا،تشام  58رنس    48گیاهیم  تیرا 21 شدا شاسکوامنطقه حفاظ شناسایی فلوم این منطقه ،شان طاطم  ه طم مراتع 

ها ما طمصد  ل گو،ه 17طمصد    24گو،ه( بوط،د  ه به ترتیب  Poaceae  10گو،ه(    Asteraceae   14ها طامط. بگمگترین تیرا

 (.3شو،د  شکل شامل می

سامی گو،ه 1طم رد ل  شکال  4ها  گیاهی این منطقه به ترتیب حر ف ا فبایی تیرا گیاهی تنظیم شدا اس . با توره به شکل ا ا

 باشد. ژئوفی  می %7فا،ر فی     %7فی م %  امه 9تر فی م %29  ریپتوفی میهی %48زیستی گیاهان منطقه شامل 

 
 شده شاسکوههای گیاهی متعلق به هر تیره گیاهی منطقه حفاظتنمودار فراوانی گونه -3شکل 
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 شده شاسکوه )بر حسب درصد(های مرتعی منطقه حفاظتنمودار فراوانی اشکال زیستی گونه-4شکل 

 

 شده شاسکوههای گیاهی منطقه حفاظتهای زیستی و رویشی و دوره رویش گونهفهرست نام علمی، شکل -1جدول 

ط ما 

 م یش

شکل 

 م یشی

شکل 

 زیستی
 ،ام تیرا ،ام گو،ه

 PH Pistacia atlantica Desf Anacardiaceae طمق  پایا

 HE Eryngium bungei Boiss. Apiaceae علفی پایا

 GE Ferula ovina L Apiaceae علفی پایا

 HE Prangos ferulacea L. Apiaceae بوته پایا

 CH Achillea tenuifolia Lam. Asteraceae علفی یکسا ه

 TH Achillea wilhelmsii C. Koch Asteraceae علفی یکسا ه

 HE Artemisia aucheri Boiss. Asteraceae بوته پایا

 HE بوته پایا
Artemisia scoparia Waldst. 

et Kit. 
Asteraceae 

 HE Artemisia sieberi  Besser Asteraceae بوته پایا

 HE Cirsium arvense L Asteraceae بوته پایا

7%
9%

7%

48%

29%
فانروفیت

کامه فیت

ژئوفیت

همی کریپتوفیت

تروفیت
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 HE Echinops robustus Bunge Asteraceae بوته پایا 

 HE Gundelia tournefortii L. Asteraceae علفی پایا

 TH Launaea acanthodes Kuntze Asteraceae بوته پایا

 TH علفی یکسا ه
Carthamus oxyacantha M. 

Bieb. 
Asteraceae 

 HE بوته پایا
Matricaria matricarioides 

(Less.) Porter 
Asteraceae 

 CH بوته پایا
Onopordon heteracanthum 

C. A. Mey. 
Asteraceae 

 HE بوته پایا
Scariola orientalis (Boiss.) 

Soják 
Asteraceae 

 GE Scorzonera cinerea Boiss. Asteraceae علفی یکسا ه

 TH Echium italicum L. Boraginaceae بوته پایا

 TH Alyssum minus L. Brassicaceae علفی یکسا ه

 TH Malcolmia strigosa Boiss Brassicaceae علفی یکسا ه

 HE Acanthophyllum herateens Caryophyllaceae بوته پایا

 HE Dianthus orientalis Rech.F. Caryophyllaceae بوته پایا

 TH Silene conoidea L. Caryophyllaceae علفی یکسا ه

 HE بوته پایا
Noaea mucronata Asch. & 

Schweinf. 
Chenopodiaceae 

 HE بوته پایا
Ephedra procera Fisch. & 

C. A. Mey. 
Ephedraceae 

 TH Euphorbia falcata L. Euphorbiaecea علفی یکسا ه

 TH Euphorbia helioscopia L. Euphorbiaecea علفی یکسا ه

 HE بوته پایا
Alhagi persarum Boiss. & 

Buhse. 
Fabaceae 

 HE بوته پایا
Astragalus albispinus Sirj. 

& Bornm. 
Fabaceae 

 CH Astragalus gossypinus fisch Fabaceae علفی پایا

 HE بوته پایا
Sophora pachycarpa 

Schrenk  
Fabaceae 
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 TH Astragalus spp. Fabaceae علفی یکسا ه 

 HE Marrubium vulgare L. Lamiaceae علفی یکسا ه

 CH Teucriom polium L. Lamiaceae بوته پایا

 CH علفی یکسا ه
Thymus pubescens Boiss. & 

Kotschy ex celak 
Lamiaceae 

 TH Ziziphora tenuir L. Lamiaceae علفی یکسا ه

 GE علفی یکسا ه
Tulipa stylosa Fisch. ex 

Fisch. & C.A.Mey. 
Liliaceae 

 HE Malva neglecta Wallr. Malvaceae علفی یکسا ه

 TH Papaver rhoaes L Papaveraceae علفی یکسا ه

 HE بوته پایا
Acantholimon erinaceum 

(Jaub. & Spach) Lincz 
Plumbaginaceae 

 TH Agropyron cristatum L Poaceae گراس یکسا ه

 TH گراس یکسا ه
Agropyron desertorum 

Fisch. ex Link 
Poaceae 

 HE گراس پایا
Agropyron intermedium 

(Host) P. Beauv 
Poaceae 

 TH Avena fatua L Poaceae گراس یکسا ه

 TH Bromus tectorum L Poaceae گراس یکسا ه

 HE Bromus tomentellus Boiss. Poaceae گراس یکسا ه

 HE Festuca ovina L. Poaceae گراس یکسا ه

 HE Melica persica Kunth. Poaceae گراس پایا

 GE Poa bulbosa L Poaceae گراس یکسا ه

 HE Stipa barbata Desf Poaceae گراس پایا

 TH Polygonum aviculare L. Polygonaceae علفی یکسا ه

 TH Ceratocephalus falcatus L. Ranunculaceae علفی یکسا ه

 PH Amygdalus lycioides Spach Rosaceae طمقتچه پایا

 PH Amygdalus scoparia Spach Rosaceae طمقتچه پایا
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 HE Scrophularia striata Boiss علفی یکسا ه

Scrophulariacea

e 

 HE Peganum harmala L. Zygophyllaceae بوته پایا

 PH طمقتچه پایا
Zygophyllum atriplicoides 

Fisch. & C.A.Mey. 
Zygophyllaceae 

 

PH  فا،ر فی :CHفی م ه:  امHEریپتوفی م: هیی TH تر فی م :GE ژئوفی : 

 

 بحث و نتیجه گیری

شان طاط  ه  شتند  ه Asteraceae   Poaceae ها  گیاهی تیرا،تایش تحقی  ، شترین فرا ا،ی ما طم منطقه طا شابه  ن ،تیجهمای بی م

 ( طم  اشیر بوط. 1393طم مراتع یرب بیررند   باارزاطا   هیکامان  ( 1385االسی موط   هیکامان  ،تیجه 

  با منطقه  وهستا،ی   سازگام  بیشتر طهند. این فرممها تشکیل میا شدا شاسکوا ما فرم بوتهها  گیاهی منطقه حفاظ ا ثر گو،ه

ها  سب  به سایر فرمم  سهم بیشتر  ما ،ها  م یشی طامط   از اینقشک منطقه طم مقایسه با سایر فرمشرایط االییی قشک   ،ییه

 طهد.م یشیم طم تر یب گیاهیم به قوط اقتصاص می

ها ما ا ا،ی تر فی (م فر1385طهند. االسووی موط   هیکامان  ل میها تشووکیها   تر فی  ریپتوفی فرم زیسووتی یا ب منطقه ما هیی

ها  اقیر   شکسا یطا،ند  ه طم مراتع یرب بیررند صومت گرفته اس . عال ا بر اینم  یی ،گ الت  سیا،یم قهایی می،اشی تخریب

شان ،سب  به گرما حیله  م بوطن  ستا،ه تطم ،تیجه  وتاا بوطن فصل م یش باعث شدا این گیاهان طم منطقه یا ب گرط،د   با توره ب

 سیکل حیاتی قوط ما به سرع  تکییل ،یوطا   هیگمان با ا ج گرما قگان  نند.

سد  ه یا بی  تر فی طم مجیوگم به ،ظر می سایر فرمم سب  به  شرایط االییی گرم   قشک   ها ، سخی به  ستیم یک ،وگ پا ها  زی

شد. امطقا   سان   حیوا،ات با شدا(م ها  ا، سان  منطقه حفاظ   صون بوطن منطقه مومط مطا عه از چرا  طام   طقا   ا، ا به ط یل م

ستا،یم این توزیع فرمم احتیاالً تح  تاثیر توپوگرافی ،یگ  س .   ی طم مناط   وه شرایط االییی منطقه مومط مطا عه مرتبط طا، تنها به 

طم  2010  هیکامانم  2طم منطقه قا ممیا،ه   شووولتوت 1973م  1زهر گیرط. طب  گگامش ا ثر محققین طم مناط  قشوووک  ارام می

 شیال  فریقا(م توزیع فرم زیستی گیاهان امتباط ،گطیکی با توپوگرافی طامط. 

 

                                              
1. Zohary 

2. Shaltut 
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 Study of the floristic and life form of plants in Shaskouh protected area, South Khorasan 
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Abstract 

Nowadays, Plants of each region as one of the most renewable natural resources were studied and identified. The 

collection of botanical information of the region and the vegetative and life forms of plants make it possible to 

understand the actual and potential abilities of vegetation in the region. This research was carried out in order to 

prepare a floristic list and to determine the vegetative and life forms in Shaskouh protected area habitats. After 

collecting plant samples and identifying them based on existing sources of botany, the life forms of plants were 

determined by the Raunkaiaer method. The results showed that the dominant vegetation type of this region is 

Amygdalus scoparia and Pistacia atlantica. In total, 21 families, 48 genera and 58 plant species were observed. 

The largest family were Asteraceae (14 species) and Poaceae (10 species), representing 24% and 17% of the total 

species. Life forms of plants in the region include 48% Hemicryptophytes, 29% Terophytes, 9% Chamaephytes, 

7% Phanerophytes and 7% Geophytes. 
Key words: Flora, vegetative form, life form, Shaskouh protected area 


