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  چکیده

شگاه گونه آردوج ) سباران یکی از مهم.Juniperus foetidissima Willdروی شده ار شگاه( در منطقه حفاظت  شور ترین روی های این گونه در ک
وش رهبرداری بدر این منطقه بود. نمونهشووود، از این رو هدم مطاهعه حا،وور، معرفی ف ور، شووکل زیسووتی و پراکنا ی رافیایی گیاهان محسوووم می

 42گونه گیاهی متع ق به  46آردوج در محدوده شهرستان ک یبر انجام شد. در کل  های هرباریومی در تودهپیمایشی و با شناسایی، ثبت و برداشت نمونه
های رین گونه( بیشت04/13گونه )% 6با  Fabaceae( و 57/19گونه )% 9با  Asteraceaeهای خانواده در منطقه شناسایی شدند. خانواده 22ینس و 

( 4/44ها )%بندی رانکایر، تروفیتهای گیاهی منطقه معرفی شدند. از نظر شکل زیستی بر اساس طبقهترین خانوادهخود اختصاص داده و مهمگیاهی را به
( و 4/4ها )%(، کریپتوفیت7/6ها )%ترتیب فانروفیتها بهه بودند و بعد از آنهای زیسوووتی گیاهان منطقیشوووترین شوووکل( ب2/42ها )%کریپتوفیتو همی
  ( را نشان داد.2/42تورانی )%-های متع ق به ناحیه رویشی ایرانهای گیاهی، غ به گونه( قرار داشتند. بررسی پراکنا ی رافیایی گونه2/2ها )%ژئوفیت

  یکلیدکلمات 
 " Juniperus foetidissima "،"بندی رانکایرطبقه"، "پوشا گیاهی"، "پراکنا ی رافیایی"
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Abstract  
 

Arasbaran region is one of the valuable habitats of the foetid juniper trees as the precious species in 

Iran. Therefore, the main object of this study was to identify the list of flora, life form and geographical 

distribution of plant species in the Juniperus foetidissima habitat in Arasbaran protected reserved region, 

East Azerbaijan province, Northwest of Iran. Sampling was done by the survey method. Identification, 

recording and preparing herbarium samples of plant species were done in the foetid juniper stands in 

Kaleybar County. A total number of 46 plant species were identified belong to 42 genera and 22 

families. Asteraceae and Fabaceae families with 9 (19.57%) and 6 (13.04%) species had the most 

frequent species, respectively. The life form of the plant species in Raunkiaer's classification showed 

that Therophytes (44.4%) and Hemicrytophytes (42.2%) were the most frequent life forms and followed 

by Phanerophytes (6.7%), Cryptophytes (4.4%) and Geophytes (2.2%). The geographical distribution 

of plant species indicated that the Irano-Turanian floristic region was dominant (42.2%) in this study 

area.  
 

Keywords 
 

“Geographic distribution”, “Juniperus foetidissima”, “Raunkiaer's classification”, “Vegetation 

coverage”. 
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 مقدمه -1
کننده توان شناختی و بیانف ور هر منطقه نماینده عوامل مخت ف بوم

این ترتیب بهترین راهنمای قضاوت درباره طبیعی آن محیط است و به
به ف وریستیکشود. مطاهعه شناسی در هر منطقه محسوم میعوامل بوم

های یک منطقه است که امکان تعیین مفهوم شناسایی و معرفی رستنی
انواع  های گیاهی، شناساییپتانسیل رویشی منطقه، افزایا تراکم گونه

های یدید، بومی، مقاوم، مهایم و در حال انقراض، ها اعم از گونهگونه
ها نیتهای پوشا گیاهی کشور و شناسایی عوامل مخرم رستهیه نقشه

کند زیرا گیاهان مویودات پابریایی هستند که تمام شرایط را فراهم می
و رخدادهای محیط زیست را در مدت زمانی طوالنی تحمل کرده و در 

و  مناایراناند )های محیطی سازگار شدهنهایت به و،ع مویود و تنا
 های اخیر در(. اما با تویه به ت ییراتی که در قرن1396همکاران، 
یا  ها از طبیعت محوهای طبیعی ایجاد شده، بسیاری از گونهاکوسیستم

 هایاند، هذا هزوم بررسی و ارزیابی گونهدر معرض تهدید قرار گرفته
گیاهی هر منطقه و تعیین فهرست ف وریستیک آن از هر نظر الزم و 

کشور ایران با تویه (. 1395و همکاران،  ورپی هرسد )نظر می،روری به
به وسعت، موقعیت ی رافیایی و تنوع آم و هوایی از مناطق کم نظیر 
یهان از نظر تنوع گیاهی است. تنوع ف ور ایران مدیون گستره اق یمی، 
پیشینه پوشا گیاهی و پتانسیل تکام ی آن است اما از طرم دیگر 
موقعیت کشور در کمربند خشک زمین موقعیت حساسی را برای حفاظت، 

 آورد. بنابراین تحقیقات ف وریستیک و پراکنابویود میتوسعه و پژوها 
های گیاهی برای شناخت دقیق توان اکوسیستم، مدیریت و حفاظت گونه

تر و در های حیاتی پیچیدهمنظور برخورداری از شبکهاز ذخایر ژنتیکی به
و همکاران،  بخشنده ناورودپایدارتر ،روری است ) اکوسیستمی نتیجه
(. دهیل ایجاد ف ور ویژه برای هر 1388و همکاران،  نیاشریف ؛1395

 یبندی گیاهی و بررسی انتشار ی رافیامنطقه رویشی با مطاهعات رده
(. 1396و همکاران،  بردسیریگیاهان آن منطقه قابل درک است )

های پژوهشی و کاربردی از آن یهت گیاهان در زمینهشناسایی ع می
ای برای هر منطقه بوده و ویود گیاهان و مهم است که مانند شناسنامه

(. بنابراین 1388و همکاران،  نیاشریفدهد )ها را نشان میو،عیت آن
ف ور گیاهی برای درک موقعیت تنوع در حال حا،ر و حفاظت شناسایی 

شکل (. 1395و همکاران،  ناورودبخشندهآن در آینده ،روری است )
های زیستی هر گونه گیاهی ویژگی است که بر اساس سازش

ونه که هر گطوریشود، بهمورفوهوژیک گیاه با شرایط محیطی ایجاد می
گیاهی گستره اکوهوژیک منحصر به فردی دارد و میزان معینی از ت ییرات 

 ,Raunkiaer) رانکایربندی کند. ردهشرایط محیطی را تحمل می

بندی شکل زیستی گیاهان است های ردهن سیستمتری( از مهم1934
که بر اساس موقعیت یوانه رویشی پس از سپری کردن فصل نامساعد 

یپتوفیت کریپتوفیت، کرفیت، همیبرای رشد، در پنج گروه فانروفیت، کامه
و  ورپی ه ؛1388و همکاران،  آتشگاهیشوند )بندی میو تروفیت طبقه

های گیاهی یا (. کوروتیپReddy et al., 2002 ؛1395همکاران، 
ا های مهم در این بخبندیهای پراکنا ی رافیایی نیز از تقسیمعرصه
بندی، عرصه بر اساس این تقسیم (.1388و همکاران،  آتشگاهیاست )

پراکنا هر گونه ممکن است محدود یا وسیع باشد. با تویه به گستره 
های سی بهتر این عرصهمنظور برراکوهوژیک منحصر به فرد گونه به

پراکنا، دانشمندان کره زمین را به مناطق رویشی مخت فی تقسیم 
بندی نواحی ی رافیای گیاهی، ترین روش تقسیماند که از متداولکرده

و همکاران،  ورپی هتوان نام برد )( را میZohari, 1973) زهریروش 

های گاهذخیرهکسب اطالعات دقیق در زمینه پوشا گیاهی (. 1395
طبیعی، سرآغاز مطاهعات اکوهوژیک بوده و در ارزیابی مدیریت مربوط به 

رو مطاهعات ف وریستیک پایداری و تنوع زیستی بسیار مفید است. از این
های خاص در در های دارای گونهدر مناطق حفاظت شده و رویشگاه

قه، هتر منطهای اخیر بسیار مورد تویه قرار گرفته است تا شناخت بدهه
به اعمال مدیریت اثربخا منجر شود. مناطق مهم اکوهوژیکی در 
کشورهای مخت ف از نظر ف وریستیک، شکل زیستی و کوروتیپ مورد 

 وداماریگ اند، از آن یم ه منطقه ینگ ی حفاظت شدهپژوها قرار گرفته
، عصریگاه بیوسفر کویر )ذخیره ،(Reddy et al., 2002در هند )

 ,Batalha and Martinsدر برزیل ) سرادوشگاه روی ،(1382

و  ادهزاسماعیلرویشگاه سرخدار افرا تخته در استان گ ستان ) ،(2004
تاریک در رودبار استان گیالن  (، پارک ینگ ی سد1384همکاران، 

و همکاران،  قربانی(، حوزه آبخیز تهران )1390وربابائی، حقگوی و پ)
نژادحبیبدر استان آذربایجان غربی )(، منطقه حفاظت شده راژان 1393

(، 1395، حمزه(، منطقه حفاظت شده بیستون )1395و همکاران،  وش
و  حامدیمنطقه حفاظت شده کیامکی در استان آذربایجان شرقی )

های گونه شب خسب در استان مازندران (، رویشگاه1395، همکاران
 ایزده نور در استان(، رویشگاه گونه انجی ی در 1395و همکاران،  سخاوت)

های راش هیرکانی در (، ینگل1395و همکاران،  آخوندنژادمازندران )
(؛ 1395و همکاران،  بخشنده ناورودمنطقه ناو اساهم در استان گیالن )

( 1396و همکاران،  فردبحرانیرویشگاه زربین در فیروز آباد استان فارس )
 El-Shabasy andدر کشور عربستان )وادی تاشار و منطقه 

Kasem, 2018منطقه ارسباران با مساحتی در توان نام برد. ( را می
های کشور و یهان ویشگاههکتار یکی از ارزشمندترین ر 160000حدود 

اما این  قرار دارد،های هیرکانی شود که در ادامه ینگلمحسوم می
های مهم هیرکانی دهیل عدم حضور گونههای نیمه مرطوم بهینگل

هیل دشود که این مو،وع بهمنطقه رویشی منحصر به فردی محسوم می
تورانی  -ایرانزیست مرز بودن و داشتن حاهت بینابینی حوزه هیرکانی و 

است که از پوشا گیاهی و یانوری بسیار متنوعی برخوردار است 
 Sagheb؛1396و همکاران،  بردسیری ؛1395 ،پرتونیا و عصری)

Talebi et al., 2014 انتشار گونه .)Juniperus 

foetidisima Willd  در شرق و ینوم شرق اروپا و مرکز و غرم
گاه گستره نسبتاً وسیعی در ذخیرهآسیا گزارش شده است. این گونه در 

شگاه دهیل رویبنابراین این منطقه به ،زیست کره ارسباران انتشار دارد
(. پژوها 1382، عصری)ای است انحصاری این گونه دارای اهمیت ویژه

تنوع  های زیستی وحا،ر با هدم معرفی ف ور منطقه، به شناسایی شکل
 تا اطالعاتی را در قاهب فهرستی ی رافیای گیاهی این گونه مهم پرداخته
ها، های مقایسه با سایر رویشگاهمدون ارائه دهد و بدین ترتیب زمینه

ا حفاظت پوشا گیاهی این رویشگاه در آینده تحقیقات اکوهوژیک و ی
 تری فراهم شود. شکل مط ومبه

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   

منطقه مورد مطاهعه، رویشگاه گونه آردوج در ده کی ومتری یاده 
یانان و در شمال استان آذربایجان شرقی و شمال غرم  -شهرستان ک یبر 

 47شماهی و عرض دقیقه  56دریه و  38کشور، در موقعیت ی رافیایی 
شرقی بود که یکی از مناطق مهم پراکنا گونه طول دقیقه  2دریه و 

 (. 1شود )شکل محسوم میردوج در کشور آ

http://pec.gonbad.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://pec.gonbad.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://pec.gonbad.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://pec.gonbad.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://pec.gonbad.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
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 منطقه مورد مطالعه . موقعیت 1شکل 

 وهشپژوش ر 
تهیه فهرسووت ف وریسووتیک اسووتفاده از روش مناسووب بسوویار حائز  منظوربه

اهمیت است و براساس هدم مطاهعه، نوع پوشا گیاهی، بودیه و امکانات 
هیه منظور تترین نحوه بررسی پوشا گیاهی بهمویود متفاوت است. معمول

ایرانهای گیاهی یک منطقه، روش پیمایا زمینی اسووت )فهرسووت گونه
کاران،  منا کاران،  رحیمی دهچراغی؛ 1396و هم (. در این 1392و هم

متخصوووصوووین ،ووومن پیمایا تمام منطقه و  متشوووکل از روش یک تیم
های گیاهی و شووناسووایی آنها در محل و یا برداشووت نمونه گردآوری نمونه

باریومی عات تکمی ی و  هر طاه با م یه کرده و  یه فهرسوووت اوه به ته قدام  ا
و همکاران،  فردبحرانیشوووود )ای این فهرسوووت کامل و تدیید میکتابخانه

برداری شوووامل در مطاهعه حا،ووور نمونه(. 1395و همکاران،  ورپی ه ؛1396
 شامل تمامی  های هرباریومیشناسایی صحرایی گیاهان و برداشت نمونه

 

 

که  1398و  1397های های رویشی گیاه در اواسط فصل رویا سالبخا
و  رییگرگین کهای گیاه قابل رؤیت باشد )بخاشد تمامی بینی میپیا

های ( انجام شد. گونه1392مکاران، و ه رحیمی دهچراغی؛ 1392همکاران، 
گیاهی در سطح ینس، گونه و خانواده با نظرات متخصصین و مرایعه به 

( شناسایی و نام 1387ثابتی،  ؛1389، مظفریان ؛1382، عصریمنابع معتبر )
 زهریبندی ها براساس تقسیمپراکنا ی رافیایی گونهع می آنها ثبت شد. 

(Zohari, 1973و ش ) ایررانکروش ها نیز بهشکل زیستی گونهناسایی 
(Raunkiaer, 1934 .تعیین و ثبت شد ) 

 

   نتایج -3
شامل خانواده گیاهی  22نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطاهعه در مجموع 

 (. 1گونه شناسایی شد )یدول  46ینس و  42
 

 منطقه مورد مطالعههای گیاهی . فهرست گونه1جدول 

 نام علمی و خانواده شکل زیستی کوروتیپ

  Amaranthaceae 

COSM T Chenopodium album L. 

  Asparagaceae 

ES-IT-M C Muscari botryoides Mill. 

  Asteraceae 

IT H Achillea millefolium L. 

IT H Centaurea cyanus L. 

IT H Gundelia tournefortii L. 

ES-IT-SS T Matricaria chamomilla L. 

IT H Onopordum acanthium L. 

IT H Scariola orientalis Boiss. 

ES-IT T Senecio mollis Willd. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Asparagaceae
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IT H Taraxacum officinale L. 

IT T Tragopogon graminifolius DC. 

  Boraginaceae 

ES-IT-SS H Anchusa officinalis L. 

IT T Myosotis asiatica  

- - Myosotis propinqua Fisch. & C.A. Mey. ex Ledeb. 

  Brassicaceae 

IT T Alyssum alyssoides L. 

IT H Alyssum dasycarpum Stephan ex Willd. 

ES-IT H Cardamine pratensis L. 

ES-IT-M T Sisymberium irio L. 

  Caryophylaceae 

IT-M T Silene conoidea L. 

IT T Vaccaria pyramidata Medic. 

  Convolvulaceae 

COSM H Convolvulus arvensis L. 

  Cupressaceae 

IT-SS P Juniperus communis L. 

ES-IT-SS P Juniperus foetidissima Willd 

  Euphorbiaceae 

IT T Euphorbia sp.  

  Fabaceae 

ES-IT T Lathyrus aphaca L. 

COSM H Medicago lupulina L. 

IT T Onobrychis viciifolia Scop. 

ES-IT-M H Trifolium pretense L. 

ES-IT-M H Trifolium repens L. 

ES-IT-M T Vicia sativa L. 
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  Geraniaceae 

ES-IT-M T Erodium cicutarium L. 

  Lamiaceae 

IT H Phlomis olivieri Benth. 

IT H Scutellaria orientalis L.  

  Malvaceae 

ES-IT-M H Malva sylvestris L. 

  Papaveraceae 

IT T Papaver rhoeas L. 

  Poacea 

ES-IT H Alopecurus apiatus Ovcz. 

ES-IT-M T Setaria viridis L. 

  Polygonaceae 

COSM H Rumex acetosella L. 

  Ranunculaceae 

IT T Adonis aestivalis L. 

IT C Delphinium sp.  

ES-IT-SS T Ranunculus arvensis L. 

  Rhamnaceae 

ES-IT P Paliurus spina-christi Mill. 

  Rubiaceae 

COSM T Galium aparine L.  

  Solanaceae 

COSM T Datura stramonium L. 

  Urticaceae 

COSM H Urtica dioica L. 

: IT: ژئوفیت؛ G: کریپتوفیت، C : فانروفیت،P: تروفیت، Tکریپتوفیت، : همیHشامل  نشانه گذاری اختصاری

 : جهان وطنیCOSMسندی،  -: صحراSSای، : مدیترانهMسیبریایی،  -: اروپاییESتورانی، -ایران

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Ranunculaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
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 Asteraceaeهای خانوادههای گیاهی نشان داد که نتایج بررسی خانواده
ترین درصد( مهم 04/13گونه ) 6با  Fabaceaeدرصد( و  57/19گونه ) 9با 

 (.2های گیاهی در منطقه بودند )شکل خانواده

 

 
 های گیاهی در منطقه مورد مطالعههای مربوط به خانواده. تعداد گونه2شکل 

 

ها فیتروش رانکایر نشان داد که تروبندی شکل زیستی گیاهان بهنتایج طبقه
ترین گروه درصد مهم 2/42درصد و  4/44ها به ترتیب با کریپتوفیتهمیو 

(، 7/6ها )%ترتیب فانروفیتهای زیستی منطقه بودند و پس از آن بهشکل

های بعدی قرار داشتند ( در رتبه2/2ها )%( و ژئوفیت4/4ها )%کریپتوفیت
 (. 3)شکل 

 

 در منطقه مورد مطالعههای گیاهی فراوانی شکل زیستی گونهدرصد . 3شکل 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Asteraceae
Fabaceae

Brassicaceae
Ranunculaceae

Boraginaceae
Caryophylaceae

Cupresaceae
Lamiaceae

Poaceae
Rhamnaceae

Convolvulaceae
Euphorbiaceae
Amaranthaceae

Geraniaceae
Papaveraceae
Polygonaceae
Asparagaceae

Rubiaceae
Solanaceae
Urticaceae
Malvaceae

Amaryllidaceae

درصد فراوانی گونه

ده
وا

خان

44.44

42.22

6.67

4.44 2.22

تروفیت همی کریپتوفیت فانروفیت کریپتوفیت ژئوفیت
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 ط روش زهری نیز تس)کوروهوژیک( به پراکنا ی رافیاییمچنین بررسی ه
  (.4درصد در منطقه نشان داد )شکل  2/42تورانی را با -گیاهان منطقه ایران

 

 

 در منطقه مورد مطالعههای گیاهی گونه درصد فراوانی نواحی رویشی. 4شکل 

 
  یریگجهینتبحث و  -4

های ع فی بیشترین حضور در فهرست ف وریستیک منطقه مورد مطاهعه گونه
رود ای و وهای درختی و درختچهحا،ر را داشتند که ناشی از تنک بودن پایه

ی های گیاهها در اشکوم ع فی بود. گونهبرای حضور این گونهنور کافی 
قا ن و ای یک اکوسیستم شرکت دارندع فی تا حد زیادی در تنوع گونه

معموالً دارای بیشترین تنوع گیاهی  .کنندمهمی در چرخه مواد غذایی ایفا می
در کل اکوسیستم هستند و با شرکت در تشکیل مواد آهی خاک، تجزیه مواد، 

 اورودبخشنده نفظ مواد م ذی و چرخه آن نقا ک یدی در اکوسیستم دارند )ح
ترین مهم Fabaceaeو  Asteraceaeهای خانواده (.1395و همکاران، 

های مخت ف های گیاهی در این پژوها بودند. مقاوم بودن گونهخانواده
 های آن معرفیبه شرایط مخت ف، دهیل فراوانی گونه Asteraceaeخانواده 

های که با افزایا تخریب پوشا گیاهی، حضور گونهطوریشده است، به
این خانواده نیز بیشتر خواهد شد. همچنین بیان شده است که حضور خانواده 

Fabaceae خوراک نبودن برای دام سبب افزایا فراوانی آن دهیل خوشبه
(. بدین ترتیب حضور گسترده خانواده 1395و همکاران،  تبدعارمشود )می

Asteraceae دهیل وسیع بودن دامنه بردباری این خانواده، سبز شدن به
های آن و افزایا تخریب و فشار بر اکوسیستم است که های گونهسریع بذر

(. در 1396و همکاران،  کریمینشاندهنده هشداری برای منطقه است )
مطاهعاتی مشابه در مناطق نزدیک به منطقه مورد مطاهعه حا،ر مانند پوشا 

( و منطقه حفاظت 1395و همکاران،  تبدعارمدر کردستان ) گیاهی زریوار
(، حریم مشکین شهر 1395و همکاران،  حامدیشده کیامکی در ارسباران )

و  هحمز( و ف ور ارسباران )1393و همکاران،  قربانیدر استان اردبیل )
ترین مهم Fabaceaeو  Asteraceaeهای ( نیز خانواده1389همکاران، 

یک  شکل زیستیمعرفی شده است.  ،های گیاهی با بیشترین گونهخانواده
دهنده اهمیت اق یم، دریه حفاظت مبتنی بر یوانه و نحوه گذر منطقه نشان

و همکاران،  حامدی ؛1396و همکاران،  فردبحرانیاز فصل نامساعد است )
ی عوامل که وقت هستند های مقاومیها گونهکه تروفیتطوری(، به1395

های انسانی های تفریگاهی و تخریبمکانتخریبی همچون احداث یاده، 
ن آنها تر تروفیت یایگزیسبب نابودی گیاهان حساس شده باشد عناصر مقاوم

شوند و در این صورت فرصت برای افزایا گیاهان یکساهه و مهایم ایجاد می
ل تخریبی که سبب افزایا توان عامشود. عبور یاده از این منطقه را میمی

رایط ها در شکریپتوفیتها در منطقه شده است، دانست. همیحضور تروفیت
کوهستانی، مرطوم و سرد حضور فراوان دارند و در مناطق معتدهه نماینده 
اق یم معتدل نه چندان خشک است چرا که یوانه رویشی این گیاهان در 

گیرد و مقاومت زیادی ر میها قرافصول سرد در سطح خاک و در بین برگ
این عناصر گیاهی در مطاهعه حا،ر در رتبه  ،دهندبه شرایط سرد نشان می

کننده زیاد بودن عمق خاک و فرسایا ها بیاندوم قرار داشتند. کریپتوفیت
(. این عناصر در منطقه مورد 1395و همکاران،  تبدعارماندک خاک است )

دهیل مناسب نبودن شرایط خاک، کم مطاهعه حضور ناچیزی داشتند که به
بودن عمق و سنگالخی بودن خاک منطقه مورد مطاهعه بود. زیاد بودن غنای 

ها خواهد شد و نشاندهنده شرایط های چوبی سبب افزایا فانروفیتگونه
و همکاران،  تبدعارمهای ینگ ی است )مناسب و رطوبت کافی برای رویا

(، که درصد حضور کم این نوع شکل 1396و همکاران،  فردبحرانی؛ 1395
زیستی در منطقه مورد مطاهعه نیز نشان از عدم ویود شرایط مناسب برای 

ط دهیل سازگاری به عدم چرا توسها بهها بود. افزایا ژئوفیتحضور فانروفیت
ها در فیتدهیل قرارگیری یوانه انتهایی آنها در زیر خاک است و کامهدام و به

و  مناایرانهای مرتفع ویود دارند )ایی باال و کوههای ی رافیعرض
های زیستی در گیری از این نوع شکل( که حضور چشم1396همکاران، 

ی غاهب صورت شکل رویشها بهمنطقه ثبت نشد. به این ترتیب حضور تروفیت
که این گیاهان طوریهای خشک در منطقه است بهنشاندهنده ویود دوره
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http://pec.gonbad.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
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خود را در مدت کوتاهی کامل کرده و بذر توهید کنند و قادرند چرخه زندگی 
عدم ویود تاج پوشا متراکم و ویود فضای خاهی در تاج پوشا زمینه الزم 

؛ 1396و همکاران،  کریمیکند )یهت رویا بیشتر این عناصر را فراهم می
بازتابی از  . همچنین عناصر گیاهی تروفیت(1390و همکاران،  پورتقی

دوره خشکی، کوتاه بودن دوره رویشی، کاها بارندگی و طوالنی بودن 
ناکافی بودن میزان رطوبت در فصول گرم سال و سازگاری این گیاهان با 

و همکاران،  حامدی ؛1396و همکاران،  فردبحرانیفصل خشک است )
( و همچنین نشاندهنده فعاهیت انسان در منطقه و انتقال بذر از 1395
ایرانهای انسانی بیان شده است )بر اثر دخاهت ویژههای اطرام بهمحیط
( بیان کردند که گونه 1395) عصری و پرتونیا(. 1396و همکاران،  منا

آردوج مقاومت زیادی به شرایط نامساعد محیطی دارد. خاک رویشگاه این 
گونه را نیمه عمیق با بافت متوسط تا سنگین همراه با ق وه سنگ شناسایی 

رویه به درختزارهای تنک با خاک خشک و کم عمق و بیکردند که با قطع 
، برداری غیراصوهیاق یم گرم تبدیل شده است. عوامل تخریب مانند بهره

فرسایا خاک و کاها تدریجی عمق خاک سبب بهم خوردن اکوسیستم 
شده که این مو،وع مویب ،عف فیزیوهوژیک این گونه، هجوم و استقرار 

داده  رویشگاه گونه آردوج را در معرض تهدید قراگونه سیاه ت و شده است و ر
کریپتوفیت و همیکه از و،عیت مط وم فاص ه گرفته است. طوریبه

توصیف پوشا گیاهی ذخیره( در 1389و همکاران ) حمزهها توسط تروفیت
های رویشی غاهب معرفی شده بودند. نیز از شکل کره ارسبارانگاه زیست
ها را در ارسباران چیره معرفی کریپتوفیت( همی1395، حمزه) حمزههمچنین 

ها های عناصر رویشی مناطق معتدل است و تروفیتکرد که یکی از ویژگی
ه که اق یم ارسباران اینگونرا خاص مناطق خشک و بیابانی دانست، در حاهی

نیست اما قاب یت سریع این گیاهان به سازگاری با شرایط نامط وم زیستی از 
خریب، دهیل این وفور بیان شده است. همچنین تفاوت در انواع یم ه ت

ها های زیستی را نشان دهنده شرایط اکوهوژیک متفاوت مانند خرداق یمشکل
ی دگرگون های زیستی بیان کرد.های خاک در حضور شکلو تدثیر تفاوت

عوامل اق یمی در طول گرادیان ارتفاع و ایجاد میکروک یمای مخت ف دهیل 
(. 1388تایا و همکاران، چندین شکل زیستی در هر منطقه است ) حضور

کریپتوفیت در کنار هم نشاندهنده یک حضور عناصر گیاهی تروفیت و همی
های خشک و میزان کم بارندگی در منطقه است اق یم نیمه خشک با تابستان

تورانی با درصد باال  -حضور عناصر ایران(. 1390و همکاران،  دوهتخواهی)
( 1395و همکاران ) حامدی( و 1389و همکاران )حمزه در ارسباران توسط 

ر تورانی نشاندهنده تس ط این اق یم د-تدیید شده است. عناصر گیاهی ایران
منطقه است. نوسانات حرارتی زیاد، بارندگی کم و طوالنی بودن فصل خشک 

(. برای 1395و همکاران،  حامدیتورانی است )-رانهای مناطق ایاز ویژگی
 های زاگرسهای ینوبی اهبرز تا ارتفاعات رشته کوهق مرو رویشی از دامنه

 (.1395و همکاران،  تبدعارماین نوع ناحیه رویشی معرفی شده است )

و  Asteraceaeهای ( خانواده1396و همکاران ) فردبحرانیهمچنین 
Fabaceae تورانی دانستند که -ها در ناحیه ایرانرین خانوادهترا یزو غنی

ای در حضور عناصر دو یا چند ناحیه نیز مطابقت دارد.حا،ر با نتایج مطاهعه 
نشاندهنده همپوشانی چند ناحیه ی رافیایی در منطقه است.  حا،ر مطاهعه

 های انسانیهای مرطوم و مناسب برای عناصر گیاهی و فعاهیتویود مکان

و  تبدعارمشود )سبب ورود و استقرار گیاهان مخت ف در یک منطقه می
( منطقه ارسباران را محل تالقی 1395) عصری و پرتونیا (.1395همکاران، 

تورانی در  -ه ی رافیایی معرفی کردند که حضور بیشتر عناصر ایرانچند ناحی
و  حمزهتوان تحت غاهبیت اق یم این ناحیه دانست. رویشگاه آردوج را می

( نیز بیان کردند که منطقه حفاظت شده ارسباران یکی از 1389همکاران )
ای یکره در ایران است که محل تالقی چند ناحیه ی رافگاه مهم زیستذخیره

گیاهی در یک مکان است که سبب گوناگونی عناصر ف وریستیک آن شده 
دهیل مجاورت کریدور مناطق ی رافیایی مخت ف که نشاندهنده است. به

ای از گیاهان منطقه را چند ناحیههمپوشانی چند ناحیه است بیا از نیمی 
دهیل هب گزارش کرده و بیان کردند رویشگاه آردوج در گذشته متراکم بوده وهی

های های مرتعی و ع فینگل تراشی به مناطق تنک تبدیل شده است و گونه
 حمزه(. به بیان 1389و همکاران،  هحمزهرز از ف ور اص ی رویشگاه است )

( نیز یکی از دالیل تنوع زیاد گونه در ارسباران را برخورد سه ناحیه 1395)
ن ای در ایو مدیترانه تورانی، اروپا سیبری -ی رافیایی بزرگ شامل ایران

 -طوری که ارسباران محل اتصال ناحیه ایرانمنطقه رویشگاهی است. به
ز سیبری به سمت اروپا و قفقا -تورانی در نواحی مرکزی ایران به ناحیه اروپا

ها در این منطقه دارای یک است. این تنوع شامل این است که اغ ب خانواده
ی از ف ور غاهب هر منطقه ناشتدیید شد.  گونه هستند که در مطاهعه حا،ر نیز

آن  شناسیپراکنا ی رافیایی گیاهان، شرایط اکوهوژیک و ساختار زمین
( بنابراین مطاهعه پوشا گیاهی 1396و همکاران،  فردبحرانیمنطقه است )

راهکاری مناسب برای تعیین ظرفیت اکوهوژیک یک منطقه بوده و شناخت 
سنجا آن و در نتیجه اعمال مدیریت را میسر و،عیت مویود، ارزیابی و 

براساس نتایج مطاهعه حا،ر، بررسی (. 1390و همکاران،  پورتقیکند )می
های صورت دقیق و با استفاده از شاخصتنوع زیستی پوشا گیاهی منطقه به

از رویشگاه  دقیقیشود تا بدین ترتیب اطالعات کمّی تنوع زیستی توصیه می
ای هریزیارزشمند در اختیار قرار گیرد و تصمیمات و برنامهمهم این گونه 

مدیریتی با دقت و صحت بیشتری عم یاتی و ایرا شود تا حفاظت زیست بوم 
این گونه ارزشمند با دقت بیشتری انجام شود. عدم ویود دام در این منطقه 

فرصت بسیار مناسبی به گیاهان برای حضور فراوان  تواندمی حفاظت شده
های انسانی همچون زنبورداری در منطقه امکان تخریب را اما فعاهیت دهد

چنین  عالوه انجامکند که باید مدنظر مدیران منطقه قرار گیرد. بهبیشتر می
منظور پایا تدثیر ت ییرات زمانی عوامل های متواهی بهمطاهعاتی در سال

 ود.شمخت ف همچون عوامل اق یمی بر روی پوشا گیاهی پیشنهاد می
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