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 چکیده   
دقیقه طول شرقی و عرر   37رجه ود 46دقیقه تا  51درجه و  45ل قرار دارد.این منطقه در طو کیلومتری شهرستان گیالنغرب 3ه منطقه میاندار در فاصل  مقدمه:

 متر از سطح دریا است. 810طقهو ارتفاع من میلی متر 384میزان متوسط بارندگی سالیانه  .دقیقه شمالی واقع شده است 28درجه و  34دقیقه تا  49درجه و  33

 .بوده است اهی منطقه میاندار در شهرستان گیالنغرببررسی فلوریستیک و جغرافیای گی هدف از این تحقیق  هدف پژوهش:
ستان و گیاهان در اواخر زم ( و مشاهده عکس ها و تعیین محدوده جغرافیایی منطقه، جمع آوری1:25000پس از تهیه نقشه) مقیاس:  شناسی تحقیق:روش

 روی مقواهای هر باریومی وشده طبق روش مرسوم تحت پرس خشک انجام گرفت. نمونه های جمع آوری  1390همچنین تمام ماه های فصول بهار و تابستان 
( و انتشار 1934نکایر)بر اساس را گیاهان الصاق شدند. نمونه های هر باریومی شناسایی و در هر بار یوم دانشگاه پیام نور گیالنغرب قرار داده شده تیپ رویشی

 .ن( تعیین شدجغرافیایی گونه ها بر اساس تقسیم بندی رویشی توسط )تاختاجا
 ت.رار گرفته اسقمنطقه میاندار در شهرستان گیالنغرب به عنوان قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر مورد بررسی و مطالعه  :قلمروجغرافیایی پژوهش

، درصد( 41/14گونه،  33)Asteraceaeهایتیره جنس است. 148تیره و  41گونه گیاهی متعلق به  229بالغ بر  ،های این منطقهمجموعه رستنی ها و بحث:یافته

papilionaceae(22  ،6/9گونه )درصدpoaceae(19  ،3/8گونه  )درصدApiaceae(16  ،99/6گونه)درصد،Lamiaceae (15  ،و 55/6گونه )درصد
Liliaceae(12بعنوان مهمترین تیره 24/5،گونه )شوند. از ا را شامل میهونهدرصد از کل گ 09/51های گیاهی موجود در منطقه هستند که درمجموعدرصد
ونه( اشاره کرد. از نظر شکل گ 5)Euphorbia، گونهSilene(5 ) گونهAstraglus(10 ،)های توان به جنسهای گیاهی منطقه مورد مطالعه میجنس بزرگترین
 درصد ژئوفیت هستند. 44/0ت و  رصد کامفید 94/3، درصد فانروفیت3/8درصد کریپتوفیت،36/11درصد تروفیت،38/35ها همی کریپتوفیت، درصد گونه6/40زیستی

 برا ایمدیترانه/ تورانی –درصد( و ایرانی 27/53گونه ) 122 با تورانی –بررسی انتشار جغرافیایی فلور منطقه نشان داد که بیشترین پراکنش جغرافیایی به ناحیه ایرانی  :نتایج

 درصد( مربوط است. 85/14(گونه 34

 

ژه :کلیدوا  .میاندارمنطقه پراکنش جغرافیایی، ستی، شکل زیفلور،  ها
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  مقدمه
 رایط محیطیو نیز ش سرشت ،ند. گونه های گیاهی بر اساس خواصدههای طبیعی را تشکیل میپوشش گیاهی بخش مهمی از اکوسیستم

ای جامعه هتیجه واکنشناحیه نر هامند. فلور نهای گیاهی هر منطقه را فلور میفهرست گونه یابند.اف خود در هر اکوسیستم انتشار میاطر
هرست فمله تعیین جه از قزیستی در برابر شرایط محیط کنونی و تکامل گیاهان در دوران گذشته است. بررسی و ارزیابی فلور هر منط

یت می حایز اهابع طبیعهای گیاهی آن از نظر شناخت تنوع زیستی و مدیریت منرافیایی گونهطیف زیستی و انتشار  جغ ،فلوریستیک
 بند که موجکادل ایجاد میزندگی آنها نوعی تع های گیاهی و محیطبین گونه ،منطقه های رویشی موجود در هر( شکل1385 ،است)یوسفی

های جوانه ونگی حفاظتیت و چگبه موقع های رویشی با توجهزیستی رانکایر براساس معرفی شکل شود. طیفسازگاری گیاه با شرایط محیط می
یشی بیانگر وضعیت ر منطقه روت و در ههای گوناگون متفاوزیستی گیاهان در اقلیمبنا شده است. با توجه به اینکه طیف  ول نامساعدگیاه در فص

)واثقی و  خوردار استیشتری بربآن گونه از سطح انتشار  اگر عوامل اکولوژیک برای یک گونه مناسب باشد، اقلیمی و آب و هوایی آن است،
ختلف و نیز میر عوامل ثآن در پی تأ ها و تغییراتیین عرصه انتشار گونه، در تعنتشار جغرافیایی گیاهان هر منطقهبررسی ا .(1387همکاران ،

یعی هستند کوسیتم( طبازگان )اای از بوم سهای بکر و دست نخوردهادی دارد. مناطق حفاظت شده نمونههای بوم زاد اهمیت زیتشخیص گونه
شوند. یمشور محسوب کملی هر  ی فرهنگی وهاو متنوع از میراثهای استثنایی رزش گیاهی و جانوری و سایر ویژگیا که به دلیل ذخایر با

منظور بررسی  ن منطقه بهآلوژیک بررسی فلور، به ویژه برای یک منطقه حفاظت به لحاظ فراهم ساختن اطالعات زیر بنای در مورد ظرفیت اکو
ر و همکاران، شبانکایرهت)نجفی تایز اهمیت فراوان اسپذیر حهای در خطر انقرا  و آسیبامکان حفظ گونه ت حاکم بر منطقه،کارایی مدیری

وده و بی وحوش اپناهگاهی بر های وحشی و اهلی،های سطحی و زیرزمینی، تأمین کنند. غذای دامپوشش گیاهی تنظیم کننده جریان. (1387
ناظر بدیعی مکند و می ا حفظست که زمین رسایش آن دارد. در واقع پوشش گیاهی مانند چتری ااهمیت زیادی در حفظ خاک و جلوگیری از فر

ین موهبت ادارد که یا بر آن مرهای پوشش گیاهی، ما ها و سایر مزیتدهد این چنین ارزشر مقابل را در چشم انسان قرار میاز طبیعت د
-ای میناطق مختلف اهمیت ویژهم ( از این جهت شناخت فلور و پوشش گیاهی1384اقی، خدادادی را ارج نهیم و به مطالعه آن بپردازیم )مصد

ناطق مختلف مالعه فلور ابد. مطیای میر و پوشش گیاهی مناطق اهمیت ویژه. مطالعه فلور مناطق مختلف ایران از این جهت شناخت فلویابد
ش فلوریستیک ختلف به رومشگران طق متعددی از کشور پهناورمان توسط پژوهایران سابقه ای نسبتاً طوالنی دارد و تاکنون پوشش گیاهی منا

کی یسیار باالیی است و در نتیجه بکیلومتر مربع دارای تنوع اقلیمی  1648000( کشور پهناور ایران با مساحت 1385بررسی شده است )یوسفی، 
یاهی رآیندهای مهم سیستماتیک گمطالعات فلوریستیک یکی از ف. (1383ای در جهان است )مصداقی، اطق پوششی مهم از لحاظ تنوع گونهاز من

طقه آشکار یاهی آن منو پوشش گ های سیمای فلورپوشش گیاهی، زوایایی از ناشناختههای کمی و کیفی ترکیب است که با ارائه دادن ویژگی
هانی ج ا در شبکهیت آن منطقه رهای هر منطقه، موقعیگیاهی و بررسی فلوریستیک رُستن ، مطالعه جغرافیای( همچنین1388سازد)یوسفی، می

ها و حفاظت از شناخت ظرفیت برایترین روش ( یکی از موثر1380ی و همکاران ، تر ساخته است )ایران نژاد پاریزمشخصحفاظت از طبیعت 
ه ویژه برای یک منطقه حفاظت به سی فلور، ببرر. (1383شود)اکبری نیا و همکاران، مندان تنوع زیستی موجود محسوب میذخایر توراثی زیست 

مکان حفظ ر منطقه، ااکم بحت لحاظ فراهم ساختن اطالعات زیر بنای در مورد ظرفیت اکولوژیک آن منطقه به منظور بررسی کارایی مدیری
   24640ان کرمانشاه با وسعتی حدودتاس (.1387پذیر حایز اهمیت فراوان است)نجفی تیره شبانکار و همکاران، های در خطر انقرا  و آسیبگونه

لیل دگیالنغرب به  تانشهرس یکی از مناطقی که در مجاورت درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. 1/5کیلومتر مربع حدود
ز ارتفاع نسبتاً زیاد، الف اه اختبا توجه اندازی زیبا بسیار مورد توجه است منطقه میانداراست. این منطقه برخورداری از پوشش جنگلی بلوط چشمب

 ی و پراکنششکل زیست های گیاهی و بررسیعمده این پژوهش، شناخت دقیق گونهاز اهداف . وبی برخوردار استتنوع گیاهی بسیار خ
 .استها در منطقه میاندار جغرافیایی آن

 

 شناسی پژوهشروش
اواخر زمستان و  آوری گیاهان دروده جغرافیایی منطقه، جمعیین محدها و تع( و مشاهده عکس1:25000ه) مقیاس: پس از تهیه نقش
آوری شده طبق روش مرسوم تحت پرس خشک و روی های جمعنمونه انجام گرفت. 1390های فصول بهار و تابستان همچنین تمام ماه

، رچینگرهای فلورایرانیکا)ده از مجموعهاده شده پس با استفامقواهای هر باریومی الصاق شدند. به هر نمونه یک برچسب هرباریومی اختصاص د
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ایران )قهرمان ، فلور رنگی (1367-1389ان)اسدی، ، فلور ایر(1966ر1980، فلور عراق)تونسند ،(1965ر1988، ، فلور ترکیه )داویس(1963
  .گیاهان انجام گرفت( شناسایی 1383بندی گیاهی )مظفریان،( و رده1377-1358،

( و 1934انکایر)رن بر اساس شی گیاهانور گیالنغرب قرار داده شده تیپ روییی و در هر بار یوم دانشگاه پیاماهای هر باریومی شناسنمونه
 .بندی رویشی توسط )تاختاجان( تعیین شدها بر اساس تقسیمانتشار جغرافیایی گونه

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
دقیقه طول  37درجه و 46قیقه تا د 51درجه و  45در طول  این منطقه، داردقرار کیلومتری شهرستان گیالنغرب  3منطقه میاندار در فاصله 

سالم ااب و کرند و از شرق به ذهاز طرف شمال  به سرپل دقیقه شمالی واقع شده است. 28درجه و  34دقیقه تا  49درجه و  33شرقی و عر  
ال زاگرس ز سلسله جبستانی امنطقه کوه شیرین واقع شده است.در مغرب آن نفت شهر و قصر آباد و از طرف جنوب به ایوان غرب و سومار و

دگی سالیانه محدوده انگین بارنهند. میدمی ها تشکیلالب و انواع گندمیان و انواع گونکه پوشش گیاهی آن را درخت بلوط ایرانی بعنوان گونه غ
 متراست. 810ه از سطح دریا وارتفاع منطقر محاسبه شده میلی مت 384منطقه مورد مطالعه بر اساس نقشه خطوط هم باران سالیانه معادل 

انگین دمای افتد. میدرت اتفاق میماهه دی، بهمن و اسفند بوده، در فصل تابستان بارندگی به ن 3بیشترین بخش از بارندگی سالیانه در طی 
 .است درصد 24/47درجه سانتی گراد است و میانگین سالیانه رطوبت نسبی  13-49سالیانه 
 

 ها و بحثیافته
های . تیره(1ول )جدجنس گردید 148و  تیره 41 گونه متعلق به 229 مطالعه پوشش گیاهی در منطقه منجر به شناسایی تعداد

Asteraceae(33  ،41/14گونه  ،)درصدpapilionaceae(22  ،6/9گونه )درصدpoaceae(19  ،3/8گونه )درصدApiaceae(16  ،گونه
موجود در منطقه  های گیاهیدرصد( بعنوان مهمترین تیره 24/5گونه،12)Liliaceaeدرصد( و 55/6گونه،  15)Lamiaceaeدرصد(99/6

پراکنش  شکل زیستی و نام علمی گیاهان شناسایی شده، (.1)شکل شوندها را شامل میرصد از کل گونهد 09/51مجموع هستند که در
گونه  8است که دارای  Astragalusدر منطقه مورد نظر از نظر تعداد گونه جنس  ارائه شده است بزرگترین جنس 1جغرافیایی آنها در جدول 

عدی: بدر مراتب  رار گرفتههای قین جنسرود بیشترتعیین پوشش گیاهی منطقه بشمار میهای بارز و غالب در است این جنس یکی از جنس
Silene  گونه و  5باEuphorbia  نطقه ادکه در بین گیاهان مدیستی گیاهان به روش رانکایر نشان بررسی شکل ز (.2)شکل گونه هستند 5با

درصد کامفیت و 94/3،تنروفیدرصد فا3/8درصد کریپتوفیت،  36/11درصد تروفیت، 38/35ها همی کریپتوفیت، درصد گونه 6/40مورد بررسی 
 ای،مدیترانه /تورانی ـد ایرانی درص 85/14 ورانی،ت ـدرصد عنصر ایرانی  27/53از نظر پراکنش جغرافیایی  (.3)شکل هستن درصد ژئوفیت44/0
درصد پراکنش چند  42/7 و هستند یبریس ـ/ اروپا  تورانی ـدرصد عنصر ایرانی  29/8 سیبری، ـای / اروپا درصد ایرانی تورانی/ مدیترانه 6/9

 .(4 )شکلای دارندناحیه
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 های موجود در منطقه آنها با سایر تیره نطقه و مقایسهتیره بزرگ در م 10درصد تعداد گونه  .1شکل 

 

 

 های بزرگ با بیشترین تعداد گونه  گیاهی منطقهنمودار جنس . 2شکل 
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 های زیستی گیاهان منطقه مورد مطالعهدرصد فراوانی شکل .3شکل 

 

 

 درصد فراوانی پراکنش جغرافیایی گیاهان موجود در منطقه. 4شکل 
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: ITجغرافیایی) پراکنشوفیت (، : ژئ G،  : کامومفیت Ch، :تروفیت T: همی کریپتوفیت ، H،  : کریپتوفیتcr،ت:فانروفی Phهای زیستی)شکل
 ای (ه: چند ناحی1P، سندی : صحرا،SS،  :صحرا عربیSA،  ای:مدیترانه M،  :اروپا، سیبری Es،  ایرانی، تورانی

 
 رافیاییها، شکل زیستی و پراکنش جغتیره ،هافهرست گونه .1 جدول

 جغرافیایی پراکنش شکل زیستی و گونه های گیاهی تیره
Aceraceae   

Acer cinerascensBoiss Ph IT 

Amaranthaceae   

Amaranthusgraecizansl T IT 

AmaryLLidaceae   

Ixioliriontataricum Herb Cr IT 

Apiaceae   

BuniumluristanicumRech f Cr IT 

Buniumrectangulum H Wolff Cr IT 

Bupleurumexaltatum M  Bieb H IT 

BupleurumLancifoliumHornem T IT 

Eryngiumbillardieri F Delaroche H IT /M 

EryngiumnoeanumBoiss H IT 

EryngiumthyrsoideumBoiss T IT /M 

Ferula haussknechtii Wolff ex Rech f H IT /ES 

FerulagoangulataSubsp.carduchorum(Boiss&Hausskn)D.F chamb H IT /ES 

Johreniopsisseseloides (C.A.Mey)Pimenov T IT /M 

Lagoeciacuminoides L T IT /SS 

PimpinelladeverroidesBoiss H IT 

PimpinellatragiumVill H IT 

PrangosferulaceaLindl H IT /M 

Prangosuloptera DC H IT /M 

Scandix Pectin-Venerisl T IT /ES 

Araceae   

Arum giganteumGhahre  cr IT 

Aristolochiaceae   

 جغرافیایی پراکنش شکل زیستی و گونه های گیاهی تیره

Aristtolochiabottaejaub&Spach H IT 

Asteraceae   

AchilleabiebersteiniiAfanasiev H IT 

Achilleaeriophora DC H IT 
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AchilleawilhelmsiiK.Koch G IT /M/ES 

AnthemisodontostephanaBoiss H IT /M 

Anthemistinctoria L H M 

Artemisia aucheriBoiss H IT /ES 

Artemisia haussknechtiiBoiss H IT 

Calendula PersicaC.A.mey T IT 

CarthamusglaucusMbieb T IT/M/ES 

CarthamusoxyacanthaM.bieb  T IT 

Centaureagaubae (Bornm) wagenitz H IT 

CentaureasosnowshkyiGrossh T IT 

Centaureasolstitialis L T IT /M/ES 

Centaureavirgata Lam H IT 

Cirsiumarvense (L) scop H IT 

Cirsiumcongestumfisch&C.A.mey.exDC. H IT 

Cirsiumspectabile DC H IT 

CnicusbenedictusL T IT 

CousiniacylindraceaBoiss H IT 

Cousiniahaussknechtii C winkl H IT 

Cousiniajacobsii Reach f H IT 

Cousinia Multi Loba DC H IT 

EchinopskotschyiBoiss H IT 

Gundeliatournefortii L H IT 

Picnomonacarna (L)Cass T IT/M 

Scariolaorentalis (Boiss)sojak H IT /M 

Scoyzoneratortusissimaboiss H IT 

SeneciovernalisWaldst .&Kit T IT /M/ES 

Silybummarianum(L)Gaerten H P1 

 جغرافیایی پراکنش شکل زیستی و گونه های گیاهی تیره

TanacetumpolycephalumSch.Bip H IT /M/ES 

Tragopogonbuphthalmoides(DC)Boiss H  

Xanthium spinosum L T P1 

Xanthium strumarium L T IT 

Boraginaceae   

Anchusa  italic Retz H IT /ES 

Asperugoprocumbens L. T IT /M/ES 
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Echiumitalicum L T IT /ES 

Heliotropiumeuropaeum L T IT /ES 

HeliotropiumnoeanumBoiss T IT 

NoneapersicaBoiss H IT 

Onosmabulbotrichum DC H IT 

Onosmamicrocarpum DC H IT 

Onosmamicrocarpum DC H IT 

OnosmaplatyphyllumBornm  H IT 

SolenanthuscircinatusLedeb T  IT 

Brassicaceae   

Brassicaceaenigra (L)W.D.J.Koch T M 

Capsella bursa-pastoris(L)Medik T P1 

Crambeorientalis L Ph IT /ES 

ConringiapersicaBoiss T IT 

Descurainia Sophia (L) webb ex prantl T P1(cosm) 

Erophila minima C.A Mey Ch IT /ES 

Erucastiva Mill T IT /M/ES 

Nasturtium officinale R.Br Cr   IT /M/ES 

SamerariastylophoraBoiss T IT 

Sinapisarvensis L T IT 

Thlaspiperfoliatum L T IT /M 

Campanulaceae   

Campanula humillima A.DC H  IT /M 

 جغرافیایی پراکنش شکل زیستی و گونه های گیاهی تیره

Campanula perpusilla A.DC                               H IT 

Capparidaceae   

Capparisspinosal Ch IT /M/ss 

Cleome iberica DC H IT 

Cleome quinquenervia DC H IT /M 

LonicerapersicaJaub&Spach Ph IT /M 

Caryophyllaceae   

AcanthophyllummicrocephalumBoiss C IT 

Dianthus orientalissubspaphanoneurusRech H IT 

Dianthus szowitisianusBoiss H IT 
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SileneararaticaSchischkin H IT /M 

SileneaucherianaBoiss T IT /M 

SilenecaesareaBoiss&Balansa H IT /M/Es 

SileneconoideaL T P1 

SileneLagenocalyxFenzlexBoiss T IT 

VaccariaoxyodontaBoiss H IT /M/ES 

Chenopodiaceae   

AtriplexlasianthaBoiss T I 

Chenopodium album L T P1 

Chenopodiumfoliosum Asch T IT 

SalsolacanescensBoiss T IT 

Salsola kali L  T IT /ES 

Convolvulaceae   

Convolvulus arvensis L T P1 

Convolvulus pilosellifoliusDesr T IT /M 

Convolvulus gonocladus-Boiss H IT 

Dipsacaceae   

PterocephaluskurdicusVatke T IT /M/ES 

Euphorbiaceae   

Euphorbia amygdaloides L. H ES/M 

Euphorbia cheiradeniaBoiss&Hohen  H IT 

 جغرافیایی پراکنش شکل زیستی و گونه های گیاهی تیره

Euphorbia denticulate Lam T IT 

Euphorbia macrocladaBoiss H IT /M 

Euphorbia macrostegiaBoiss  H IT 

Fagaceae   

QuercusbrantiiLindl Ph IT 

Fumariaceae   

Corydalis verticullaris DC. Subspverticullaris Cr IT 

FumariabracteosaPomel T P1 

Hypericaceae   

Hypericumperforatuml H IT /ES 

Hypericumscabrum L H IT 

HypericumtriquetrifoliumTurra H IT 

Iridaceae   

Crocus haussknechtiiBoiss&Reut ex Boiss T IT 
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GladioLussegetumkerGawl Cr IT 

GynandririssisyrinchiumParl Cr IT /M 

Lamiaceae   

Eremostachyslaevigata Bunge H IT 

Lamiumamplexicaule L T IT 

Menthalongifolia L Huds H P1 

NepetapersicaBoiss T IT 

PhlomisolivieriBenth H IT 

PhlomispersicaBoiss H IT 

Salvia bracteata Banks & Sol   H IT 

Salvia virgataJacq H IT 

Scutellaria condensate Rech  F H IT /M/ES 

StachysbenthamianaBoiss T IT 

StachysMulticaulisBenth H IT 

StachyssetiferaC.A.Mey Cr IT 

Thymus daenensisCelak Ch IT 

Ziziphoraclinopodioides Lam H IT /M 

 جغرافیایی پراکنش شکل زیستی و گونه های گیاهی تیره

Ziziphoratenuir L T IT /ES 

Liliaceae   

Allium schoenoprasuml Cr IT 

Allium stamineumBoiss Cr IT 

Colchicum kotschyiBoiss Cr IT 

Fritillariaimerialis L Cr IT /M 

Fritillariapersica L Cr IT 

Fritillariazagricastapf Cr IT 

Muscaricaucasicum Baker Cr IT /M/ES 

MuscarineglectumGuss ex Ten Cr IT /M 

Ornithogalumbrachystachys K .Koch Cr IT /M 

ScillabisotunensisSpeta Cr IT 

Tulipaclusiana DC Cr IT 

TulipastylosaFisch ex Fisch&C.A.Mey Cr IT 

Malvaceae   

Alceakurdica (Schlen)Aleff T IT 

Malvarotundifolia L H P1 

Moraceae   
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Ficusrupestris (Husskn ex Boiss)Azizian Ph IT 

Oleaceae   

Fraxinusrotuidfolia Mill Ph IT 

Orchidaceae   

OrchidaceaeCollina Bank & Sol H IT 

Papaveraceae H IT 

PapaverbornmuelleriFedde   

Papaverdubium L T IT /M 

Roemeria hybrid (L)DC T IT 

Papilionaceae   

AstragalusabnormalisRech f T IT 

AstragalusmicrocephalusWilld T IT /M/ES 

AstragalusmyriacanthusBoiss T IT 

 جغرافیایی پراکنش شکل زیستی و گونه های گیاهی تیره

Astragalus octopus C.C Towns H IT 

AstragalusovinusBoiss H IT 

AstragalusovinusBoiss H IT /M/ES 

AstragalusrhodosemiusBoiss&Hausskn H IT /ES 

AstragalussiliquosusBoiss H IT 

Astragalusverus Olivier C IT 

EbenusstellataBoiss Ph IT /ss 

Glycyrrhizaglabra L H IT /M/ES 

Lathyruscicera L T IT 

Lathyrus inconspicuous L T IT 

Lotus corniculatus L H IT /M/ES 

MedicagoLaciniata(L) Mill T IT 

Medicagoscutellata Mill T IT 

Onobrychis (L) Desv H IT /SA 

TrifoliumcampestreSchreb H IT /M 

TrifoliumechinatumM.Bieb H IT /ES 

TrifoliumgrandiflorumScherb H                                     IT /ES 

Trifoliumrepens L H IT 

TrigonellapersicaBoiss H IT 

Viciastival  T IT /M/ES 

Plumbaginaceae   

AcantholimonbrachystachyumBoiss ex Bunge Ch IT 
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AcantholimonbromifoliumBoiss ex Bunge Ch IT 

Acantholimonerinaceum (Jaub&Spach)Lincz Ch IT 

Acantholimonscorpius(Jaub&Spach)Boiss Ch IT 

Poaceae   

Aegilopstriuncialis L T IT /M 

Agropyrumrepens (L).P.Beauv T IT 

AlopecurusarundinaceusPoir T IT /ss 

ArrhenatherumkotschyiBoiss H IT /ES 

AvenawiestiiSteud T P1 

 جغرافیایی پراکنش شکل زیستی و گونه های گیاهی تیره

Bromusdanthoniaetrin ex C.A.Mey T IT 

Bromussterilis L T IT /M 

Bromustectorum L T IT /M 

BromustomentellusBoiss T IT /M 

Cynodondactylon(L).Pers H P1 

EnneapogonpersicusBoiss H IT 

Festucaovina L H IT /M 

Hordeumbulbosum  L   T IT /M/ES 

Hordeumvulgare L T IT 

MelicapersicaKunthSubsp .persica Cr IT 

Poaannua L  Cr IT /M 

Poabulbosa  L Cr IT /M/ES 

Stipapennata L H IT 

Taeniatherumcrinitum (Schreb) Nevski T IT /M 

Polygonaceae   

Atraphaxisspinosa L Ph IT 

PolygonumalpestreC.A.Mey T IT /ES 

Polygonumaviculare L T P1 

PolygonumluzuloidesJaub&Spach T IT /ES 

PolygonumparonychioidesC.A.Mey H IT 

Rheum ribes L Cr IT /M 

RumexephedroidesBornm H IT/M/ES 

Ranunculaceae   

Adonis aestivalis L T IT 

Anemone biflora DC T IT /M 
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Ceratocephalus falcate (L) Pers T IT/M/ES 

Consolidarugulosaschrodgr T IT 

Delphinium jacobsiiIranshahr H IT 

Ranunculus oxyspermusWilld T IT 

ThalictrumsultanabadenseStapf H IT /M/ES 

Rhamanaceae   

 ییجغرافیا پراکنش شکل زیستی و گونه های گیاهی تیره

RhamnuspallasiiFisch&C.A.Mey Ph IT 

Rosaceae   

Amygdalus Arabica Olivier Ph IT 

Amygdaluselaeagnifoliasubsp .leiocarpa (Boiss) Browicz Ph IT 

AmygdalushaussknechtiiC.K.Schneider ex Bornm Ph IT 

Amygdalusorientalis Mill Ph IT 

Cerasusmahaleb (L)Mill Ph IT 

CerasusmicrocarpaBoiss Ph IT /M 

Cotoneaster luristanicusG.Klotz T           IT /M 

CrataegusponitcaK.Koch Ph IT /ES 

Rubusanatolicusfocke Ph IT 

Rosa elymaiticaBoiss&Hausskn Ph IT 

Rubiaceae   

Galiumverum L H P1 

Scrophulariaceae   

OdontitesaucheriBoiss H IT 

Scrophularia frigid Boiss T IT 

ScrophulariastriataBoiss T IT /M  

Solanaceae   

Daturastramonium L      T P1 

Tamaricaceae   

Tamarixaphylla (L) H.Karst Ph IT /ss 

Typhaceae   

TyphadomingensisPers Cr IT /ES 

Urticaceae   
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ParietariaalsinifoliaDelile H IT 

Parietariajudaica L H IT 

Zygophyllaceae   

Peganumharmala H 
IT /M/ss 

 

 جغرافیایی پراکنش شکل زیستی و گونه های گیاهی تیره

Tribulusterrestris L T P1 

   

 
 

 گیرینتیجه
شناسی در منطقه ها و تحقیقات بومبررسیایی گیاهان یک منطقه، اساس ضمن اینکه شناسایی پوشش گیاهی و بررسی پراکنش جغرافی

های مختلف نیز هست. در عین حال، عامل موثری در سنجش و ارزیابی ین ظرفیت اکولوژیک منطقه از جنبهاست، راهکاری مناسب برای تعی
د)رضوی و حسن عباسی، رود و نقش بسزایی برای اعمال مدیریت صحیح در آن منطقه دارو پیش بینی وضعیت آینده بشمار میوضعیت کنونی 

 ها و تغییرات آن در پی تأثیر عوامل مختلف و نیز تشخیصنتشار جغرافیایی گیاهان هر منطقه، در تعیین عرصه انتشار گونهبررسی ا .(1388
هستند که به دلیل  م( طبیعیستای از بوم سازگان )اکوسیهای بکر و دست نخوردهادی دارد. مناطق حفاظت شده نمونهزاد اهمیت زیهای بومگونه

شوند. بررسی فلور، به ی فرهنگی و ملی هر کشور محسوب میهاهای استثنایی و متنوع از میراثرزش گیاهی و جانوری و سایر ویژگیذخایر با ا
ت رایی مدیریویژه برای یک منطقه حفاظت به لحاظ فراهم ساختن اطالعات زیر بنای در مورد ظرفیت اکولوژیک آن منطقه به منظور بررسی کا

. پوشش (1387ی تیره شبانکار و همکاران، پذیر حایز اهمیت فراوان است)نجفهای در خطر انقرا  و آسیبحاکم بر منطقه، امکان حفظ گونه
در های وحشی و اهلی، پناهگاهی برای وحوش بوده و اهمیت زیادی های سطحی و زیرزمینی، تأمین کنند. غذای دامکننده جریانیمگیاهی تنظ

کند و مناظر بدیعی از طبیعت در انند چتری است که زمین را حفظ میحفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن دارد. در واقع پوشش گیاهی م
دارد که این موهبت خدادادی را ارج های پوشش گیاهی، ما را بر آن میها و سایر مزیتدهد این چنین ارزشقرار می مقابل را در چشم انسان

مطالعه فلور . یابدای میشش گیاهی مناطق مختلف اهمیت ویژه( از این جهت شناخت فلور و پو1384به مطالعه آن بپردازیم )مصداقی، نهیم و 
یابد. مطالعه فلور مناطق مختلف ایران سابقه ای نسبتاً ای میر و پوشش گیاهی مناطق اهمیت ویژهمناطق مختلف ایران از این جهت شناخت فلو

به روش فلوریستیک بررسی شده  رد و تاکنون پوشش گیاهی مناطق متعددی از کشور پهناورمان توسط پژوهشگران مختلفطوالنی دا
مندان تنوع زیستی موجود محسوب ها و حفاظت از ذخایر توراثی زیست ا برای شناخت ظرفیتهیکی از موثرترین روش. (1385)یوسفی، است
بررسی فلور، به ویژه برای یک منطقه حفاظت به لحاظ فراهم ساختن اطالعات زیر بنای در مورد ظرفیت . (1383شود)اکبری نیا و همکاران، می

پذیر حایز اهمیت فراوان های در خطر انقرا  و آسیبکم بر منطقه، امکان حفظ گونهاکولوژیک آن منطقه به منظور بررسی کارایی مدیریت حا
درصد مساحت کشور را به خود  1/5کیلومتر مربع حدود  24640ن کرمانشاه با وسعتی حدوداستا (.1387است )نجفی تیره شبانکار و همکاران، 

اندازی زیبا بسیار رخورداری از پوشش جنگلی بلوط چشمیکی از مناطقی که در مجاورت شهرستان گیالنغرب  به دلیل ب اختصاص داده است.
هوایی و عوامل اقلیمی و توپوگرافیک، استان کرمانشاه از پوشش گیاهی نسبتاً خوبی  با توجه به تنوع آب و. مورد توجه است منطقه میانداراست

گونه شناسایی  229کند در منطقه مورد بررسی وجود سفند تا اواخر خرداد ماه بروز میبرخوردار است که در دوران کوتاهی از سال و از نیمه دوم ا
های ی آن است در منطقه میاندار تیرهای نسبتاً باالنگر تنوع و غنای گونها، بیجنس در منطقه میاندار 148تیره و  41متعلق به 

Asteraceae،papilionaceae ،poaceae،Apiaceae،Lamiaceae ،Liliaceae  های موجود در منطقه ترتیب جزء بزرگترین تیرهبه
درصد( 38/35درصد( و تروفیت)6/40می کریپتوفیت )های رویشی هدهنده آنها دارای شکلند که بیشترین عناصر گیاهی تشکیلشومحسوب می
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اند که ی کریپتوفیت و تروفیت تشکیل دادههای رویشی منطقه میاندار را به ترتیب همبیشترین شکل .است تورانی ـبا پراکنش جغرافیایی ایرانی 
خانی و درصد( توسط صفی 35و 42نهاوند)  اندهنده اقلیم سرد و کوهستانی در این منطقه است نتایج در سایر مناطق مشابه نظیر کینشان

ای باال و ت. همچنین، این مطالعه تنوع گونهنیز به دست آمده اس 1384، درصد( توسط کریمیان 7/23و  3/43)، کوه بافق یزد 1386همکاران، 
حاکم بر منطقه در فصل نامساعد است.  غالبیت بارز گیاهان همی کریپتوفیت را نشان داد که احتماالً ناشی از ارتفاع باال و سرمایش شدید

های شدید و آشکار ناشی از چرای مفرط، قطع درختان توسط دامداران مرتبط ت هم به ارتفاع منطقه و هم تخریبهای تروفیهمچنین وفور گونه
با توجه به اهمیت منطقه و حساس رسد ایجاد قرق و ممانعت از چرای دام ضرورت داشته باشد. لذا ای حفظ تنوع گیاهی منطقه بنظر میاست. بر

 های جدی تری جهت حفظ این سرمایه ملی انجام گیرد.ودن این اکوسیستم، امید است کوششب
 
 

 منابع
 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران . . انتشارات67-1( فلور ایران. جلدهای 1367اسدی، م )سر ویراستار( )

ساری.  اهی اجتماعات توس در سنگده( بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گی1383اجتهادی ،ح. )اکبری نیا، م. زارع، ح، س.م . و 
 96 -84:64پژوهش و سازندگی

تیک و جغرافیای گیاهی پارک ملی خبر ( بررسی فلوریس1380ایران نژاد پاریزی، م.ح.، صانعی شریعت پناهی، م .،زیبری، م.و مروی مهاجر، م.ر.)
 130-111(: 2) 54ه حیات وحش رو چون . منابع طبیعی ایران و پناهگا

 حفاظت شده مانشت و قالرنگ در استان ( مطالعه و معرفی فلور منطقه1391. )1درویش نیا، ع .، دهقانی کاظمی، م.، فرقانی، ا.و کاویانی فرد، 
  60-47:11ایالم . مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک 

گلستان( . -کش )فاضل آباد( بررسی فلوریستیک و کورولوژی گیاهان رویشگاه سرو خمره ای سور1388ن.ع.) رضوی، س. ع. و حسن عباسی ،
 100-83:16مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل 
د)استان هی منطقه کیان نهاونستنی ها و اشکال زیستی گونه های گیار( معرفی 1386صفی خانی ، ک.، رحیمی نژاد ، م. ر. و کلوندی،ر. )

 154-138: 74همدان(. مجله پژوهش و سازندگی 
 ( فلور رنگی ایران . انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران.1377-1358قهرمان، ا. )

ه. هان منطقل زیستی و پراکنش گیا( مطالعه فلوریستیک بند گلستان و تعیین شک1388کاظمیان، آ ، ثقفی خادم ، ف، اسدی، م و قربانلی، م )
 62-48: 64مجله پژوهش و سازندگی 

:  37شناسی  . مجله محیطفق استان یزد( گیاهان دارویی، معطر، مراتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه با1384کریمیان، ع.ا )
77-88 
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ABSTRACT 
Introduction Miandar region is located at a distance of 3 km from Gilangharb city. This region is 

located at 45 degrees and 51 minutes to 46 degrees and 37 minutes east longitude and 33 degrees and 

49 minutes latitude to 34 degrees and 28 minutes north. The average annual rainfall is 384 mm and 

the altitude of the region is 810 meters above sea level. 

Purpose of the research: The purpose of this study was floristic and plant geography of Miandar 

region in Gilan-e-Gharb city. 

Methodology After preparing the map (scale: 1: 25000) and viewing the photos and determining the 

geographical area, the plants were collected in late winter and all the months of spring and summer 

2011. The collected samples were dried according to the conventional method and attached to the 

cardboard of each barium. Samples of each barium were identified and placed in Payam-e-Noor 

University of Gilan-e-Gharb each time. 

Geographical area of research: The purpose of this study was to study the floristics and plant 

geography of Miandar region in Gilangharb County.  

Results and discussion The plant collection of this region is 229 plant species belonging to 41 

genera and 148 genera. Asteraceae (33 species, 14.41%), papilionaceae (22 species, 9.6%) poaceae 

(19 species) , 8.3%) Apiaceae (16 species, 6.99%), Lamiaceae (15 species, 6.55%) and Liliaceae (12 

species, 5.24%) are the most important plant genera in the region, which in total 51.9% of the total 

Species are included. The largest plant species in the study area are Astraglus (10 species), Silene (5 

species), Euphorbia (5 species). In terms of biological form, 40.6% of the species are 

hemicryptophytes, 35.38% are therophytes, 11.36% are cryptophytes, 8.3% are phanrophytes, 3.94% 

are kamphites and 0.44% are geophytes. 

Conclusion The geographical distribution of the flora of the region showed that the highest 

geographical distribution is related to the Iranian-Turanian region with 122 species (53.27%) and 

Iranian-Turanian / Mediterranean with 34 species (14.85%). Keyword: FLORA, BIOLOGY, 

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION, MIADAR REGION. 
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