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 چکیده

هاي بررسی کیفیت فلورستیکی جنگلکاري به ضریب محافظه فنپژوهش با استفاده از این  در 
ترین منظور اشکوب درختی مهم. بدین پرداخته شدهاي محیطی زاگرس مرکزي در ارتباط با آشفتگی

ه مترمربعی و اشکوب علفی آنها با استفاد 500نمونه قطعه 24هاي جنگلی زاگرس مرکزي با استفاده از تیپ
شده در هاي گیاهی برداشتنمونه تصادفی چهار مترمربعی برداشت شد. سپس فهرست گونهقطعهریز 72از 

هاي گیاهی در برابر مقدار حساسیت گونه توجه بهشناسان برجسته کشور قرار گرفت تا بااختیار گیاه
هاي کاري گونهآنها به شرایط اکولوژیکی رویشگاه، ضریب محافظه يبندیپاعبارتی مقدار ها و بهآشفتگی

-هاي گیاهی شناساییکاري، تنها تعداد کمی از گونهنتایج ضریب محافظه با توجه بهگیاهی را تعیین کنند. 

ه باال ب يبندیپاعبارتی داراي ها و یا بهآشفتگی شده داراي دامنه بردباري اکولوژیکی خیلی حساس در برابر
کاري ترین طبقه ضریب محافظهها در پایینواقع بیش از نیمی از گونهبودند. در شرایط اکولوژیک رویشگاه

 .د) جاي گرفتند که بیشترین مقدار از این نظر در تیپ جنگلی گالبی وحشی مشاهده ش1-3(

 *.کاري، کروتیپزاد، شکل زیستی، ضریب محافظهبوم هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
-آشکوب علفی نقش مهمی در تنوع و عملکرد بوم

 ,.Augusto et al( کندهاي جنگلی ایفا میسازگان

2003 ،Molder et al., 2008 ،Von Oheimb and 

Hardtle, 2009(. هاي پهناین الیه علفی در جنگل-

-درصد تنوع فلورستیک را به 80برگ معتدله حدود 

رو با بررسی الیه علفی دهد. از ایناختصاص میخود 
توان به ارزیابی ترکیب جوامع جنگلی پرداخت می

)Gilliam, 2007 .(مقادیر تنوع گیاهی الیه  چراکه
علفی به تغییرات محیطی و کارکردهاي اکوسیستم 

 Gilliam and( دهدحساسیت بیشتري نشان می

Roberts, 2003 ،Whigham, 2004(.  از طرفی
جغرافیایی  پراکنش تعیین و فلورستیک هايبررسی

تنوع  گیرياندازه هايپژوهش براي ايمقدمه هاگونه
براي  مبنایی و منطقه رویشی پتانسیل تعیین اي،گونه

 Eshghi(شناسی است بوم و شناسیجامعه هايتحقیق

Malayeri et al., 2013(ها . همچنین این نوع از تحقیق
 پذیرآسیب انقراض و درخطر هايگونه حفظ از نظر

 Najafi-Tireh( است فراوان اهمیت داراي

Shabankareh et al., 2008.( هاي در بررسی راًیاخ
هاي متنوعی نیز فلورستیکی و پوشش گیاهی شاخص

براي ارزیابی کیفیت فلورستیک جوامع جنگلی توسعه 
، Spyreas and Matthews, 2006( استپیدا کرده 

Spyreas et al., 2012( منظوربهها که استفاده از آن 
ها در حال افزایش است ارزیابی و پایش اکوسیستم

)Niemi and McDonald, 2004( .ها این شاخص
 تکتکقادرند اطالعات کیفی بیشتري را در مورد 

ها و همچنین ترکیب کلی جوامع گیاهی فراهم گونه
کاري ضریب محافظه ).Mirazadi et al., 2017(آورند 

)Coefficient of conservatismهاي نوینی ) از روش
هاي گیاهی است که به برآورد کیفیت فلورستیک گونه

به ضریب  اصطالحاًپردازد. این روش که هر منطقه می

، مستقل از غناي معروف شده) CCکاري (محافظه
برداري اي، اندازه نمونه و مساحت واحد نمونهگونه

، Rooney and Rogers, 2002( کندعمل می
Matthews, 2003 .(هاي این روش گونه بر اساس

گیاهی درجات مختلفی از پایداري را به نوع، شدت و 
دهند. این مقدار بردباري و ها نشان میبزرگی آشفتگی

عبارتی هاي طبیعی (بهگونه به شرایط زیستگاه يبندیپا
از آن  ) همان چیزي است کهحساسیت به آشفتگی

 Swink( شودکاري یاد میتحت عنوان ضریب محافظه

and Wilhelm, 1994 ،Taft et al., 1997( . در این
هر گونه  يرکاضریب محافظه ها،سبک از بررسی

شناسان و گیاهی توسط گروهی از گیاه
ي مجرب که آشنایی زیادي به فلور هاستیاکولوژ

کاري محافظهشود. مقدار ضریب منطقه دارند تعیین می
هاي بومی منطقه هر گونه گیاهی نسبت به دیگر گونه

شود. تعیین می 10تا  صفرصورت عددي صحیح بین به
هاي که فقط در رویشگاه ییهاگونهطبق دستورالعمل 
هاي مناطق با کمترین شده (گونه با کیفیت باال دیده

نوعی بردباري خیلی کمی در خوردگی) و بهدست
کاري بیشتري دارند، ضریب محافظه هایبرابر آشفتگ

بردبار و  هایآشفتگهاي که به دارند. بالعکس گونه
) ...کشاورزي، صنعتی و(ی شگاهیرودر هر نوع  باًیتقر

-میکاري کمتري داده شوند ضریب محافظهدیده می

هاي مهاجم نیز جزء فلور منطقه محسوب شود. گونه
 Swink( رندیگینم CCو مقادیري براي  شوندینم

and Wilhelm, 1994 ،Nichols et al., 2006(.  در
کاري کیفیت استفاده از ضریب محافظه پژوهش سابقه

و  Hermanهاي توان به پژوهشفلورستیک می
و  Bourdaghs (2004) ،Taft، )2001همکاران (
، )2012و همکاران ( Mortellaro، )2006همکاران (

Cretini ) همچنین  و )2012و همکارانGolay 
Gerken ) هاي مختلف ) در ایالت2013و همکاران
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در  Bowers and Boutin (2008) آمریکا، پژوهش
) در 2010و همکاران ( Sunilانتاریو کانادا و پژوهش 

و  Mirazadi. در ایران نیز کردهندوستان اشاره 
این روش،  گسترشمعرفی و  براي) 2017همکاران (

هاي هاي گیاهی جنگلکیفیت فلورستیک گونه
بررسی  موردي صورتکاکارضا در استان لرستان را به

بلوط  ویژههاي مختلف جنس بلوط بهگونه .کردند
 .Qو دارمازو ( ).Quercus brantii Lindl( ایرانی

infectoria Oliv.همراه گالبی وحشی () بهPyrus 

glabra Boiss.هاي درختی جنگلترین گونه) از مهم-

). Talebi et al., 2006( هستندهاي زاگرس مرکزي 
ناحیه  از بخشی عنوانبه هاي زاگرس مرکزيجنگل

 51 ها،تیره درصد 64تورانی حدود  -ایرانی رویشی

 کشور هاي گیاهیاز گونه درصد 31 ها وجنس درصد

 ,.Naghipour Borj et al( داده است جاي خود در را

موجب شده تا  ها. تنوع باالي این جنگل)2014
زیستی  داغ تنوع از نقاط مرکزي زاگرس هايجنگل
 Myers et al., 2000 ،Mehrnia and( باشند ایران

Ramak, 2014 .(رستنی و معرفی رو شناساییاز این-

 هايقابلیت ها وتعیین پتانسیل ها ضمناین جنگل هاي

هاي زیربنایی، زمینه انجام بررسی رویشی منطقه،
 حال در هايگونه و مهاجم مقاوم، هايگونه شناسایی

سازد. از طرفی پس از تعیین می میسر را انقراض
توان مناطق با هاي گیاهی میکاري گونهضریب محافظه

هاي باالترین کیفیت فلورستیک را براي اولویت
رو هدف از این . از اینکردحفاظتی و حمایتی تعیین 

فیت پژوهش شناسایی پوشش گیاهی و مقایسه کی
درختی  هايترین تیپفلورستیکی آشکوب علفی مهم
 .ها استزاگرس مرکزي در برابر آشفتگی

 هامواد و روش

منظور انجام این پژوهش، آشکوب علفی موجود در به
گاه گالبی وحشی چم حصار دلفان و ذخیرهگاه ذخیره

هاي همراه پوشش گیاهی جنگلقالیی بهدارمازو شینه
آباد مورد گل شهرستان خرممنطقه قلعهبلوط ایرانی 

گالبی گاه ذخیره). 1شناسایی قرار گرفت (جدول 
 درهکتار  100با مساحتی حدود  حصاروحشی چم

، شهرستان نورآباد قرار دارد. منطقه استان لرستان
 استان لرستان غرب شمال قالیی در شینه شدهحفاظت

 شهرستانتوابع  از روزآبادیف بخش جنوبی قسمت و در

 مساحتی با گل نیز قلعه قرار گرفته است. منطقه الشتر

کیلومتري جنوب غربی  35هکتار در  9491حدود  در
با  عموماًآباد واقع شده است. سه منطقه شهرستان خرم

سول داراي سول و یا اینسپتیهاي انتیهایی از ردهخاك
تهیه لیست فلورستیک  براي .هستندمرطوب اقلیم نیمه

هاي جنگلی زاگرس مرکزي پس از ترین تیپمهم
 ، مناطق1395هاي گسترده در بهار جنگل گردشی

شد. در هر  انتخاب بردارينمونه معرف و همگن براي
مترمربعی  500نمونه تیپ جنگلی از هشت قطعه

متر) تصادفی براي برداشت پوشش درختی  25×20(
صورت نمونه بهاستفاده شد. همچنین در هر قطعه

چهار مترمربعی براي  نمونهقطعهزیردفی از سه تصا
برداشت آشکوب علفی استفاده شد. این مقدار سطح 

-هاي گونهمنحنی بر اساسروش حداقل سطح و به
 ,Stohlgrenمساحت در مناطق رویشی محاسبه شد (

بردار به سطح سپس براي اشراف کامل نمونه .)2007
ها، تحت قطعات نمونه براي تعیین حضور گونه

از تحت قطعات چهار مترمربعی به چهار  هرکدام
-Sánchezنمونه یک مترمربعی تقسیم شد (قطعهریز

González and López-Mata, 2005(. یطورکلبه 
نمونه قطعه 24سه منطقه مورد تحقیق  درمجموع

 288نمونه چهار مترمربعی و تحت قطعه 72اصلی، 
هاي برداشت شد. گونه یمترمربعنمونه یک قطعه
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شده در هرباریوم دانشکده کشاورزي گیاهی مشاهده
دانشگاه لرستان با استفاده از فلور ایرانیکا جلدهاي 

176-1 )Rechinger, 1963-2012(،  فلور رنگی ایران
فلور  )،Ghahreman, 1991-2000( 1-20جلدهاي 
، فلور ترکیه )Asadi, 1988-2011(هاي ایران جلد
)، فلور عراق Davis, 1965-1988( 1-9جلدهاي 
) Townsend et al., 1966-1985( 1-9جلدهاي 

هاي زیستی گونه شکل تعیین شناسایی شدند. براي
بندي شکل زیستی از روش طبقه گیاهی مختلف
شد. باتوجه به  استفاده )Raunkiaer, 1934( رانکایر

ها در ایران و دیگر کشورهاي همسایه انتشار گونه
-ها به کمک مجموعه طبقهپراکنش جغرافیایی گونه

 Zohary، فلور فلسطین (Zohary) 1963شده (بندي

and Feinbrun-Dothan, 1966-1986 فلور ترکیه ،(
)Davis, 1965 - 1988فلور ایران ،( )Asadi, 1988-

) Nasir and Ali, 1970-2000و فلور پاکستان ( )2011
 موجود گیاهی انجام گرفت. وضعیت مخاطره عناصر

 Red dataکتاب  براساس مورد بررسی نیز مناطق در

book of Iran )Jalili and Jamzad, 1999.تعیین شد ( 

 
هاي جنگلی مورد تحقیقمشخصات تیپ -1جدول   

Table 1. The studied forest typs characteristics 
(Mehdifar et al., 2015; Farhadi et al., 2014; Beiranvand et al., 2004) 

 تیپ جنگلی

eForest typ 

 موقعیت جغرافیایی

Geographical location 

-بارندگی (میلی

 متر)

)mm( Rainfall 

 شیب (درصد)

Slope (%) 

 جهت

Exposure 

 ارتفاع (متر)
Altitude 

(m) 
 گالبی

Pyrus glabra 
″42′.02˚.34 - ″47′.03˚.34 ″41′.34˚.47 - 

″39′.35˚.47 468 3.47±31.12 0.06±1.82 1700-1995 

 دارمازو
Quercus 
infectoria 

″23′.47˚.33 - ″26′.47˚.33 ″40′.54˚.47 - 
″40′.55˚.47 670 4.05±37.75 0.05±1.83 1200-2400 

 بلوط ایرانی

Quercus 
brantii 

″51′.13˚.32 - ″41′.19˚.33 ″57′.20˚.48 - 
″20′.38˚.48 725 3.73±36.25 

 0.07±1.86 1500-2500 

 
هاي کاري گونهدر این پژوهش ضریب محافظه

و  شناساناهیگترین علفی به کمک برجسته
 Mirazadi هاي کشور و استفاده از تحقیقاکولوژیست

کاري ) تعیین شد. ضریب محافظه2017و همکاران (
دستورالعمل تعیین ضریب  بر اساسهر گونه گیاهی 

صورت عددي صحیح بین صفر تا و به يکارمحافظه
شود. بر اساس دستورالعمل زیر ضریب تعیین می 10

هاي گیاهی بر اساس کاري براي هریک از گونهمحافظه

 صورتنیبدشود. هاي خاص خود مشخص میویژگی
هاي گیاهی هرز غیربومی، ضریب که گونه

هاي صفر است. همچنین براي گونه شانيکارمحافظه
گیاهی با دامنه بردباري اکولوژي وسیع، سازگاري به 

(در  طلب بعد از وقوع آشفتگیها و فرصتآشفتگی
موجود در زاگرس مشاهده  جنگلی يهايکاربراغلب 

شود. به داده می 1-3کاري شود) ضریب محافظهمی
هایی با دامنه بردباري متوسط نیز که در جوامع گونه
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شوند و داراي سازگاري گیاهی خاصی دیده می
-متوسطی به آشفتگی هستند (در مناطق کمتر دست

خورده زاگرس بیشتر مشاهده شد) ضریب 
-شود. همچنین براي گونهداده می 4-6 يکارمحافظه

هایی با دامنه بردباري اکولوژیکی محدود که با سطوح 
هاي (تا حدودي گونه اندارتباطپیشرفته توالی در 

هاي زاگرس هستند) نیز ضریب گیاهی غالب در جنگل
در نظر گرفته شده است. از طرفی  7-8کاري محافظه

باال به شرایط اکولوژي مشخص  يبندیپاهاي با گونه
ها از خود که حساسیت خیلی زیادي در برابر آشفتگی

توان ها را میاین گونه طورمعمولبهدهند (نشان می

کاري معرف جنگل طبیعی دانست) ضریب محافظه
، Taft et al., 1997( در نظر گرفته شده است 10-9

Bernthal, 2003 ،Andreas et al., 2004.( 

 نتایج
شناسی نشان هاي جنگلنتایج مقایسه میانگین مشخصه

بدون اختالف  پژوهشهاي جنگلی مورد داد که تیپ
داري در پوشش داراي اختالف معنیدر مقادیر تاج

 ها هستند. بدینگروهارتفاع و تراکم جست مقادیر
-اي در تیپ جنگلی گالبی بهمعنی که مقدار تراکم پایه

 ).2دو تیپ دیگر بود (جدول داري بیشتر از طور معنی

  
 هاي جنگلیشناسی تیپنتایج مقایسه میانگین و اشتباه معیار مشخصات جنگل -2جدول 

Table 2. Comparison of mean and standard error of silvicultureal characteristics of forest types 
 متغیر

Variable 
 گالبی وحشی
P. glabra 

 بلوط دارمازو
Q. infectoria 

 بلوط ایرانی
Q. brantii 

F 

 پوشش (درصد)تاج
Canopy (%) 

4.57±69.06 3.66±56.84 5.19±58.81 ns 2.1 

 ارتفاع درختان (متر)
Tree Height (m) 

a 0.19±3.48 a 0.18±3.84 b 0.31±6.02 33.4** 

 )نمونهقطعهتراکم درختی (تعداد در 
Tree density (Number/Plot area) 

a 9.85±142.15 b 9.62±70.12 b 10.86±78 15.2** 

 دار است.دهنده عدم وجود اختالف معنیدار. حروف مشابه نشانمعنی بدون اختالف ns درصد و سطح یک در دارمعنی **
** Significant at 1% level and ns No significant difference. Same letters indicate no significant difference. 

 

هاي جنگلی دارمازو، بلوط ایرانی نتایج تیپ بر اساس
گونه و  103و  114، 128ترتیب و گالبی وحشی به

اند خود اختصاص دادهگونه را به 183 درمجموع
 ).3(جدول 

 

 هاي جنگلی مختلففلورستیک در تیپلیست  -3جدول 
Table 3. Floristic list in different forest types 

 پیت
 یجنگل

Forest 
type 

شکل 
 زیستی
Life 

Form 

 کوروتیپ
Chorotype 

وضعیت 
 مخاطره

R.D.B, 
category 

 اندمیسم
Endemism 

 ضریب
 کاريمحافظه

CC 

 گونه
Species 

 ردیف
No. 

Aceraceae 

1 Ph IT DD - - Acer monspesulanum L. ssp. 
cinerascence (Boiss.) Yaltirik 1 

Amaryllidaceae 

2-3 Th ES, Med, IT - - 2 
Ixiolirion tatricum (Pall.) Herb. 1 

Apiaceae 

1-2 Th ES, IT, SS - - 2 Scandix stellata Banks & 
Soland. 1 
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 .3ادامۀ جدول 
Continued table 3. 

تیپ
 جنگلی
Forest 
type 

شکل 
 زیستی
Life 

Form 

 کوروتیپ
Chorotype 

وضعیت 
 مخاطره

R.D.B, 
category 

 اندمیسم
Endemism 

 ضریب
 کاريمحافظه

CC 

 گونه
Species 

 ردیف
No. 

Aceraceae 
1-2-3 Ge IT - - 6 Bunium caroides Hausskn. ex 

Bornm. 
2 

2 He IT - - 2 Pimpinella affinis Ledeb. 3 
1-2-3 Cr IT DD E 9 Bunium luristanicum Rech. f. 4 

2 He IT LR E 5 Ferula macrocolea (Boiss.) 
Boiss. 

5 

2 He IT - - 4 Astrodaucus orientalis (L.) 
Drude 

6 

2-3 He IT - - 4 Chaerophyllum macropodum 
Boiss 

7 

1-2-3 Th ES, Med, IT - - 3 Torilis leptophylla (L.) 
Reichenb. 

8 

1-2-3 Th ES, Med, IT - - 2 Scandix pecten-veneris L. 9 
2 Ge Med, IT - - 2 Malabaila aucheri Boiss. 10 
2 Th ES, Med, IT - - 2 Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 11 

1-2-3 Cr IT - E 7 Bunium rectangulum Boiss. & 
Hausskn. 

12 

2-3 He IT DD - 3 Eryngium creticum Lam. 13 
1 Ge IT - - 6 Bunium paucifolium DC. 14 
3 Ge Med, IT - - 2 Malabaila aucheri Boiss. 15 
3 Th ES, Med, IT - - 2 Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 16 

Araceae 
3 Cr IT - - 8 Arum rupicola Boiss. 1 

Asteraceae 
1-2-3 Th Med, IT - - 2 Garhadiolus angulosus Jaub. & 

Spach 
1 

1-2-3 Th Med - - 3 Rhagadiolus stellatus Scop. 2 
1-2 Th IT LR R 2 Senecio glaucus L. 3 
1-2 Th IT - - 4 Tragopogon vaginatus M. 

Ownbey & Rech.f. 
4 

1-2-3 Th IT - - 3 Chardinia orientalis (L.) O. 
Kuntze 

5 

1-2-3 Th Med, IT - - 4 Lasiopogon muscoides (Desf.) 
DC. 

6 

1-2-3 He Med, IT - - 2 Picnomon acarna (L.) Cass. 7 
1-2-3 Ch Med, IT - - 2 Scariola orientalis (Boiss.) 

Sojak 
8 

1-2 Th IT - - 3 Crepis kotschyana (Boiss.) 
Boiss. 

9 

1-2-3 Th Med, IT - - 2 Crupina crupinastrum (Moris) 
Vis. 

10 

1-2-3 He IT - - 2 Lactuca scarioloides Boiss. 11 
2-3 Th Med, IT, SS - - 5 Anthemis pseudocotula Boiss. 12 
2-3 He IT,ES - - 2 Tragopogon graminifolius DC. 13 
2 He IT DD E 7 Cousinia disfulensis Bornm. 14 
2 Ge IT - E 5 Steptorrhamphus tuberosus 

(Jacq.) Grossh. 
15 

2-3 He IT - E 4 Scorzonera calyculata Boiss. 16 
2 Th IT LR - 2 Zoegea leptaurea L. 17 
2 He IT - - 3 Echinops orientalis Trautv. 18 
2 He IT - - 4 Centaurea behen L. 19 
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 .3ادامۀ جدول 
Continued table 3. 

تیپ
 جنگلی
Forest 
type 

شکل 
 زیستی
Life 

Form 

 کوروتیپ
Chorotype 

وضعیت 
 مخاطره

R.D.B, 
category 

 اندمیسم
Endemism 

 ضریب
 کاريمحافظه

CC 

 گونه
Species 

 ردیف
No. 

1 Th Med, IT - - 5 Geropogon hybridus (L.) 
Schultz-Bip. 

20 

1 Th ES, Med, IT - - 2 Filago pyramidata L. 21 
1 Th Med, IT - - 2 Centaurea solstitialis L. 22 
1 Ch IT DD E 7 Cousinia khorramabadensis 

Bornm. 
23 

3 Th ES, Med, IT - - 2 Filago pyramidata L. 24 
3 Ch IT DD E 7 Cousinia khorramabadensis 

Bornm. 
25 

3 He IT - - 2 Achillea wilhelmsii C. Koch 26 
3 He IT LR - 3 Tanacetum polycephalum 

Schultz. 
27 

Boraginaceae 
1-2-3 Th IT - - 2 Rochelia disperma (L.f.) C. 

Koch 
1 

1 Th IT - - 3 Lappula barbata Gurke 2 
Brassicaceae 

1-2-3 Th ES, Med, IT - - 2 Thlaspi perfoliatum L. 1 
1-2-3 Th IT - - 2 Alyssum stapfi Virrh 2 
1-2-3 Th ES, Med, IT - - 4 Arabis nova Will. 3 
1-2-3 Th Cosm - - 2 Alyssum desertorum Stapf. 4 

2 Th Med, IT - - 2 Clypeola aspera (Graver) 
Turrill 

5 

2-3 He ES, IT - - 3 Fibigia macrocarpa (Boiss.) 
Boiss. 

6 

1 He IT - - 3 Erysimum repandum L. 7 
1 Th ES, Med, IT - - 1 Erophila verna (L.) Besser. 8 
1 He IT - - 3 Erysimum repandum L. 9 
1 Th ES, Med, IT - R 3 Sisymbrium altissimum L. 10 
3 Th IT LR E 3 Sameraria stylophora (Jaub. & 

Spach) Boiss. 
11 

Campanulaceae 
1-2-3 He IT - E 7 Asyneuma persicum (A.DC.) 

Bornm. 
1 

1 Th ES, Med, IT - - 1 Legousia falcata (Ten.) Fritsch 2 
Caryophyllaceae 

1-2-3 
Th 

ES, Med, IT, 
SS 

- - 2 
Cerastium dichotomum L. 

1 

1-2-3 Th ES, Med, IT - - 2 Velezia rigida L. 2 
1-2-3 Th IT - - 3 Scleranthus orientalis Rossler 3 
1-2 He ES, IT - - 2 Arenaria leptoclados 

(Reichenb.) Guss. 
4 

1-2-3 Th Med, IT - - 2 Holosteum umbellatum L. 5 
1-2 He Med, IT - - 2 (L.) Pers.Silene viscosa  6 
2-3 He IT - E 4 Dianthus orientalis Adams 7 
1 Th IT - - 2 Holosteum glutinosum L. 8 
1 Th ES, IT - R 2 Minuartia montana L. 9 
3 Th ES, IT - R 2 Minuartia montana L. 10 
3 He IT - - 2 Mesostemma kotschyana (Fenzl 

ex Boiss.) Vved. 
11 

3 He ES, IT - - 2 Arenaria leptoclados 
(Reichenb.) Guss. 

12 
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 .3ادامۀ جدول 
Continued table 3. 

تیپ
 جنگلی
Forest 
type 

 شکل
 زیستی
Life 

Form 

 کوروتیپ
Chorotype 

وضعیت 
 مخاطره

R.D.B, 
category 

 اندمیسم
Endemism 

 ضریب
 کاريمحافظه

CC 

 گونه
Species 

 ردیف
No. 

Cistaceae 
1-3 Th IT - E, N 3 Helianthemum ledifolium (L.) 

Miller 
1 

Cyperaceae 
1 Cr IT - - 5 Carex pachystylis J. Gay. 1 

Dipsacaceae 
2 Th IT - - 4 Pterocephalus plumosus (L.) 

J.M.Coult. 
1 

2-3 Th Med, IT - - 3 Cephalaria syriaca (L.) Schrad. 2 
Euphorbiaceae 

1-2 Th IT - - 4 Euphorbia phymatosperma 
Boiss. & Gaill. 

1 

3 Th IT - - 2 Euphorbia sororia Schrenk 2 
Fabaceae 

1-2-3 Th Med, IT - - 3 Lathyrus inconspicuus L. 1 
1-2-3 Th Cult - - 4 Lens culinaris Medikus. 2 

2 Th Med, IT DD - 5 Trifolium cherleri L. 3 
2 He IT - - 8 Astragalus kirrindicus Boiss 4 

1-2 Th ES, Med, IT - - 4 Trifolium grandiflorum Schreb. 5 
1-2-3 Th IT - - 2 Trigonella spruneriana Boiss. 6 

2 Th ES, Med - - 4 Vicia villosa Roth. 7 
2-3 Th Med - - 3 Trigonella monspeliaca L. 8 
2 Th IT - - 2 Trifolium campestre Schreb. 9 

2-3 He IT - E 7 Astragalus curvirostris Boiss. 10 
2 Th Med, IT - - 3 Coronilla scorpioides (L.) 

Koch. 
11 

2-3 Th ES, Med, IT - - 2 Vicia amphicarpa Lam. 12 
2 Ch ES, IT - - 8 Astragalus rhodosemius 

Boiss.& Hausskn. 
13 

2 Th Med - - 3 Trifolium stellatum L. 14 
2-3 Ch IT DD E 10 Astragalus longirostratus Pau 15 
2 Th ES, IT - - 2 Pisum sativum L. 16 
2 Ch IT LR - 4 Astragalus gossypinus Fischer. 17 
2 Ch IT LR - 7 Astragalus brachycalyx Fischer 18 
2 Ch IT VU E 10 Astragalus leonardii 

Maassoumi 
19 

2 Th IT - - 5 Astragalus camptoceras Bunge 20 
1 Th Cult - - 3 Vicia ervilia (L.) Willd. 21 
1 Cr ES, Med, IT - - 6 Trifolium fragiferum L. 22 
1 Th Med, IT DD - 5 Trifolium cherleri L. 23 

1-3 Th Med, IT LR - 3 Medicago rigidula (L.) All. 24 
1-3 Th Med, IT - - 3 Medicago radiata L. 25 
1 Th ES, IT - - 3 Lathyrus sativus L. 26 
3 Th ES, Med, IT LR - 2 Medicago polymorpha L 27 
3 He Med, IT - - 1 Medicago sativa L. 28 
3 Th IT - - 3 Trigonella crassipes Boiss. 29 

Fagaceae 
1-2-3 Ph IT - E - Quercus brantii Lindl. var. 

persica 
1 

2 Ph IT - E - Quercus infectoria Oliv. 2 
Fumariaceae 

3 Th ES, Med, IT - - 2 Fumaria parviflora Lam. 1 
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 .3ادامۀ جدول 
Continued table 3. 

تیپ
 جنگلی
Forest 
type 

شکل 
 زیستی
Life 

Form 

 کوروتیپ
Chorotype 

وضعیت 
 مخاطره

R.D.B, 
category 

 اندمیسم
Endemism 

 ضریب
 کاريمحافظه

CC 

 گونه
Species 

 ردیف
No. 

Geraniaceae 
1-2-3 Cr ES, Med, IT - - 3 Geranium tuberosum L. 1 

1 Th ES, Med, IT - - 2 Erodium cicutarium (L.) L'Her. 
ex Aiton 

2 

Hypericaceae 
1-2-3 He IT - - 4 Hypericum scabrum L. 1 

2 He Cosm - - 4 Hypericum helianthempides 
(Spach.) Boiss. 

2 

Iridaceae 
2-3 Cr Med, IT - - 3 Gladiolus segetum Ker.-Gawl. 1 
2-3 Ge ES, IT LR - 5 Iris reticulata M.B. 2 
1 Cr IT - - 5 Gladiolus kotschyanus Boiss. 3 
3 Cr IT LR - 6 Iris hymenospatha B.Mathew 

& Wendelbo 
4 

Lamiaceae 
1-2-3 Th Med, IT - - 3 Ziziphora capitata L. 1 
1-2-3 Th Cosm - - 2 Lamium amplexicaule L. 2 
2-3 Th ES, Med, IT - - 3 Lallemantia iberica (Stev.) 

Fisch. & C.A.Mey. 
3 

2 Ch Med, IT - - 2 Teucrium polium L. 4 
1-2-3 He IT - E 5 Phlomis olivieri Benth. 5 

2 He IT - - 4 Salvia bracteata Banks. & 
Soland. 

6 

1-3 He IT - E 5 Phlomis anisodonta Boiss. 7 
1 Ch IT - - 5 Phlomis kurdica Rech.f. 8 

Liliaceae 
1-2-3 Cr ES, Med, IT - - 3 Muscari comosum (L.) Miller 1 
2-3 Cr IT - - 5 Bellevalia glauca (Lindl.) 

Kunth. 
2 

2-3 Cr IT - - 6 Colchicum persicum Baker 3 
2 Cr IT - - 3 Allium eriophyllum Boiss. 4 

1-3 Cr Med, IT - - 5 Ornithogalum brachystachys 
K. Koch 

5 

3 Th Med, IT - - 3 Gagea gageoides (Zucc.) Vved. 6 
Oleaceae 

2 Ph IT LR - - Fraxinus rotundifolia Mill. 1 
Orchidaceae 

3 Cr ES, IT - E 7 Epipactis persica (Soo) 
Nannfeldt 

1 

Papaveraceae 
1-2-3 Th Plur - - 2 Papaver rhoeas L. 1 
1-2-3 Th ES, Med, IT - - 3 Papaver argemone L. 2 

Plumbaginaceae 
1 Ch IT - E 5 Acantholimon brachystachyum 

Boiss. 
1 

Poaceae 
1-2-3 
Th 

Plur - - 2 
Bromus japonicus Thunb. 

1 

1-2-3 Th Cosm - - 1 Bromus tectorum L. 2 
1-2-3 Th Med, IT - - 3 Eremopoa persica (Trin.) 

Roshev. 
3 

1-2-3 Th IT - - 4 Aegilops umbellulata Zhuk. 4 
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 .3ادامۀ جدول 
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تیپ
 جنگلی
Forest 
type 

شکل 
 زیستی
Life 

Form 

 کوروتیپ
Chorotype 

وضعیت 
 مخاطره

R.D.B, 
category 

 اندمیسم
Endemism 

 ضریب
 کاريمحافظه

CC 

 گونه
Species 

 ردیف
No. 

1-2 Th Med, IT - - 2 Heteranthelium piliferum (Sol.) 
Hochst. ex Jaub. & Spach 

5 

1-2-3 Cr ES, Med, IT - - 5 Poa timoleontis Heldr. ex 
Boiss. 

6 

1-2-3 Th ES, Med, IT - - 2 Taeniatherum crinitum 
(Schreb.) Nevski. 

7 

1-2-3 Th IT - - 3 Bromus danthoniae Trin. 8 
1-2 Th IT - - 4 Aegilops cylindrica Host 9 

1-2-3 Th IT - - 1 Hordeum spontaneum C. Koch. 10 
1-2-3 Th ES, Med, IT - - 3 Vulpia ciliata Link. 11 
1-2 He Med, IT - - 3 Festuca ovina L. 12 

1-2-3 Th Med, IT - - 3 Echinaria capitata (L.) Desf. 13 
1-2 Th Med, IT - - 2 Lophochloa phloidea (Vill.) 

Reichenb 
14 

1-2-3 Th IT - - 2 Boissiera squarrosa (Banks. et 
Sol.) Nevski 

15 

2 Th Med, IT, SS - - 2 Trachynia distachya (L.) Link 16 
2-3 Cr Med, IT - - 3 Hordeum bulbosum L. 17 
2-3 Th Med, IT LR - 6 Bromus tomentellus Boiss. 18 
2 Th ES, IT - - 4 Lolium persicum Boiss. 19 

2-3 He IT - - 2 Arrhenatherum kotschyi Boiss 20 
1 Th Cosm - - 3 Panicum miliaceum L. 21 

1-3 Th Med, IT - - 2 Hordeum glaucum Steud. 22 
1 Th IT - - 1 Huds.Hordeum marinum  23 
3 He ES, Med, IT - - 3 Dactylis glomerata L. 24 

Podophyllaceae 
2 Th IT - - 6 Bongardia chrysogonum (L.) 

Spach 
1 

Ranunculaceae 
1-2-3 Cr Med, IT - - 3 Ranunculus oxyspermus 

WILLD. 
1 

1-2-3 Th Med, IT - - 2 Ranunculus arvensis L. 2 
2-3 Cr IT - - 7 Ficaria kochii (Ledeb.) 

Iranshahr & Rech. f. 
3 

2 Th Med, IT - - 3 Nigella oxypetala Boiss. 4 
2-3 He IT - - 4 Thalictrum sultanabadensis 

Stapf. 
5 

1-3 Cr IT DD E 5 Delphinium lanigerum Boiss. & 
Hohen. 

6 

1-3 Th Med, IT - R 7 Ranunculus pinardi (Stev.) 
Boiss. 

7 

3 Th Med, IT - - 2 Ranunculus falcatus L. 8 
3 Th Med, IT - R 4 Adonis flammea  Jacq. 9 

Rosaceae 
1-2 Ph IT LR - 3 Pyrus glabra Boiss. 1 
1-2 Ph IT - - - Cerasus microcarpa (C. A. 

Mey.) Boiss. 
2 

3 He ES, Med, IT - - 3 Sanguisorba minor Scop. 3 
Rubiaceae 

1-2 Th IT - - 2 Callipeltis cucullaria (L.) Stev. 1 
1-2-3 Th ES, Med, IT - - 2 Galium aparine L. 2 

2 Th ES, Med, IT - - 2 Asperula arvensis L. 3 
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 .3ادامۀ جدول 
Continued table 3. 

تیپ
 جنگلی
Forest 
type 

شکل 
 زیستی
Life 

Form 

 کوروتیپ
Chorotype 

وضعیت 
 مخاطره

R.D.B, 
category 

 اندمیسم
Endemism 

 ضریب
 کاريمحافظه

CC 

 گونه
Species 

 ردیف
No. 

1-2-3 Th IT - - 3 Galium setaceum Lam. 4 
2-3 Ch IT DD - 5 Galium kurdicum Boiss. & 

Hohen 
5 

2-3 Th Med - - 2 Sherardia arvensis L. 6 
7 Th ES, Med, IT - - 2 Asperula arvensis L. 7 

Scrophulariaceae 
1-3 Ch IT - - 3 Veronica orietalis L. 1 
3 He IT - - 4 Verbascum sinuatum L. 2 
3 Cr IT - E 6 Scrophularia nervosa Benth. 3 

Thymelaeaceae 
1 Th ES, IT - R 5 Thymelaea passerine (L.) 

Cosson. & Germ. 
1 

Valerianaceae 
1-2-3 Th Med, IT - - 4 Valerianella dactylophylla 

Boiss. & Hohen. 
1 

2-3 Th ES, IT - - 2 Valerianella vesicaria (L.) 
Moench. 

2 

3 Th ES, Med, IT - R 5 Valerianella pumila (L.) DC. 3 
Violaceaee 

1-2-3 Th IT - - 4 Viola modesta Fenzl. 1 
Th=  ،تروفیتCh= فیت، کامهPh=  ،فانروفیتCr= کریپتوفیت ،He=  ،همی کریپتوفیتGe= ) ژئوفیتRaunkaier, 1934( .IT= تورانی،  -ایرانی

Med =اي، مدیترانهES= سیبري،  -اروپاCosm= وطنی، جهانPlur= اي، چند ناحیهSS= سندي،  -صحراCult = ) زراعیRechinger, 1963-2012( .
LR= هاي با خطر کمتر، گونهDD= هاي با کمبود داده، گونهVU= پذیر، هاي آسیبگونهE= زاد (بومJalili & Jamzad, 1999(.  تیپ جنگلی 1کد =

 = تیپ جنگلی بلوط ایرانی. 3= تیپ جنگلی دارمازو و کد 2گالبی وحشی، کد 
Th = Therophytes, Ch= chamaephytes, Ph= Phanerophytes, Cr= Chryptophytes, He= Hemichryptophytes, Ge= Geophytes 
(Raunkaier, 1934). IT= Irano-Toranian, Med= Mediterranean, ES= Euro-Siberian, cosm= Cosmopolitan species, Plur= 
Plurireginoal, SS= Sahara Sandy, Cult= cultivated (Rechinger, 1963-2012). LR= Low risk, DD= Data Deficient, VU= 
Vulnerable, E= Endemic (Jalili & Jamzad, 1999). No.1= Pyrus glabra Type, No.2= Q. infectoria Type and No.3= Q. brantii 
Type. 

 
ترتیب بیشترین تعداد در هر سه تیپ جنگلی به

 ،Poaceaeهاي هاي گیاهی متعلق به خانوادهگونه
Asteraceae  وFabaceae  1بود (شکل.( 
ها و ها، کریپتوفیتکریپتوفیتها، همیتروفیت

هاي زیستی ترتیب بیشترین طیفها نیز بهفیتکامه
 ).2جنگلی بودند (شکل  هايموجود در تیپ

نظر پراکنش جغرافیایی نیز در هر سه تیپ  از
-تورانی، ایرانیهاي ایرانیترتیب کورتیپجنگلی به

 -ايمدیترانه -تورانیاي و ایرانیمدیترانه -تورانی
هاي گیاهی بودند ترین پراکنش گونهسیبري رایجاروپا

 ).3(شکل 
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 هاي جنگلی مختلفهاي گیاهی در تیپگونهها و تعداد تیره -1شکل 

Figure 1. Families and the number of species in different forest types 
 

 
کامئوفیت،  :Chکریپتوفیت،  :Crکریپتوفیت، همی :Heتروفیت،  :Th( هاي گیاهی سه تیپ جنگلیطیف زیستی گونه -2شکل 

Ph:  فانروفیت وGe :(ژئوفیت 
Figure 2. Plant life-form within the three forest types (Th: Therophytes, He: Hemichryptophytes, Cr: 

Chryptophytes, Ch: chamaephytes, Ph: Phanerophytes and Ge: Geophytes) 
  

 
 هاي جنگلی مختلفهاي گیاهی در تیپپراکنش جغرافیایی گونه -3 شکل

Figure 3. Chorotypes of plant species in different forest types 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

نی
اوا

 فر
صد

در
Fr

eq
ue

nc
y

خانواده
family

Pyrus glabra Boiss.
Quercus infectoria Oliv.
Quercus brantii Lindl.

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Th He Cr Ch Ph Ge

نی
اوا

 فر
صد

در
Fr

eq
ue

nc
y

شکل زیستی
life form

Pyrus glabra Boiss.
Quercus infectoria Oliv.
Quercus brantii Lindl.

0

10

20

30

40

50

IT Med,
IT

ES,
Med,

IT

ES, IT Med Cosm Plur Cult ES, IT,
SS

ES,
Med,
IT, SS

Med,
IT, SS

ES,
Med

نی
اوا

 فر
صد

در
Fr

eq
ue

nc
y

)Chorotype(کروتیپ

Pyrus glabra Boiss.
Quercus infectoria Oliv.
Quercus brantii Lindl.



 يزاگرس مرکز یجنگل پیسه ت یعلف هايگونه کاريمحافظه بیضر سهیو مقا اگانیگ ییشناسا

85 

 

هاي بلوط دارمازو، بلوط از نظر حفاظتی رویشگاه
گونه  8و  14، 16ترتیب با ایرانی و گالبی وحشی به

هاي قرمز ایران دارند بیشترین تعداد را در لیست گونه
)Red data book of Iran .(که در  یمعن نیبد

گونه در طبقه  5و  6، 6ترتیب هاي فوق بهرویشگاه
گونه در طبقه خطر  3و  7، 9) و DDکمبود داده (

) مشاهده شد. ضمن اینکه گونه LRکمتر (
Astragalus leonardii Maassoumi  تنها گونه

هاي بلوط پذیر این تحقیق است که در رویشگاهآسیب
همچنین ). 3ایرانی و دارمازو مشاهده شد (جدول 

جنگلی بلوط ایرانی، دارمازو و گالبی وحشی  هايتیپ
زاد ایران گونه از فلور بوم 10و  14، 17ترتیب تعداد به

جنگلی گالبی  هاياند. در تیپرا در خود جاي داده
گونه رکورد  1و  4، 5وحشی، بلوط ایرانی و دارمازو 

جنگلی  هاياز تیپ هرکدامدر  همچنینایی شد. شناس
گالبی وحشی و بلوط ایرانی نیز یک گونه تازه 

 ).3شده از منطقه مشاهده شد (جدول گزارش
 شدهنییتعکاري محافظه بیضرانتایج بررسی 

شده نشان داد (جدول هاي گیاهی شناساییبراي گونه

هاي جنگلی ها در تیپدرصد کل گونه 61)، حدود 3
 درمجموعکاري اول و گونه) در طبقه محافظه 111(

گونه) در طبقات با ضریب  72ها (درصد کل گونه 39
تر بیشترین طور دقیقکاري باال قرار دارند. بهمحافظه

کاري و ها در طبقه اول ضریب محافظهدرصد گونه
کاري چهارم ها در طبقه محافظهکمترین درصد گونه

رور با افزایش ضریب در ممشاهده شد. در واقع به
ها کاسته شد. کاري از مقدار گونهطبقات محافظه

هاي جنگی نشان محاسبات این ضریب به تفکیک تیپ
هاي دهد که در تیپ جنگلی گالبی درصد گونهمی

کاري پایین بیشتر موجود در طبقات با ضریب محافظه
در این تیپ درصد  آنکهحالاز دو تیپ دیگر است، 

کاري وجود در طبقات با ضریب محافظههاي مگونه
باال کمتر از دو تیپ دیگر است. برعکس این روند در 

خصوص بلوط دارمازو) جنگلی بلوط (به هايتیپ
معنی که این دو تیپ نسبت به تیپ مشاهده شد. بدین 

طبقه اول  اي از نظرگالبی داراي کمترین درصد گونه
کاري محافظهاي از نظر ضریب و بیشترین درصد گونه

 ).4(شکل هستند در طبقات باال 
 

 
 کاريها در طبقات ضریب محافظهوضعیت گونه -4شکل 

Figure 4. Species status in the coefficients of conservatism classes 
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 Astragalus leonardii هايهمچنین گونه

Maassoumi،Astragalus longirostratus Pau  

و  10-9در طبقه   Bunium luristanicum Rech. fو
 & .Bunium rectangulum Boissهاي گونه

Hausskn. ،Cousinia khorramabadensis Bornm. ،
Cousinia disfulensis Bornm.،Astragalus 

kirrindicus Boiss ،Astragalus rhodosemius 

Boiss. & Hausskn. ،Astragalus brachycalyx 

Fischer ،Astragalus curvirostris Boiss.،Arum 

rupicola Boiss.  ،Ranunculus pinardi (Stev.) 

Boiss. ،Asyneuma persicum (A.DC.) Bornm. ،
Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech. f. 

  8-7در طبقه   Epipactis persica (Soo) Nannfeldtو
  کاري بودند.داراي باالترین ضریب محافظه

 بحث
مهم  کارکردي اجزاي از یکی عنوانبه آشفتگی

 است طبیعت در شایع هايپدیده از و هااکوسیستم

)Gurarni et al., 2010یا  مستقیم صورتبه ) که
 هايگونه گسترش سرعت افزایش سبب غیرمستقیم

 از این طریق) و Godefroid et al., 2005شده ( مهاجم

 در را جوامع ساختار و فرآیندها گیاهی، پویایی پوشش

 Fleming et(دهد می قرار تأثیر تحت اکوسیستم هر

al., 2009( بر این اساس و باتوجه به نتایج .
هاي طبیعی در جوامع وجود آشفتگی آمدهدستبه

محرز است  کامالً جنگلی زاگرس مرکزي امري 
)Mirazadi et al., 2017(.  چنانچه در نتیجه این

، اندازه Astraceaeهاي تیره ها تعداد گونهآشفتگی
کاري پایین و درصد هاي با ضریب محافظهگونه

گیري افزایش پیدا طور چشمهاي این مناطق بهتروفیت
هاي مکرر موجب است. در واقع وجود آشفتگی کرده

طلب با دامنه باالي بردباري هاي فرصتشده گونه
کاري پایین= هاي با ضریب محافظهاکولوژیک (گونه

اي از داراي حساسیت پایین به آشفتگی) بخش عمده
خود اختصاص دهد. هاي علفی این مناطق را بهگونه

 183طور که نتایج نشان داد از مجموع در واقع همان
ها) داراي درصد گونه 39گونه ( 72گونه گیاهی تنها 

متوسط تا خیلی حساس در  یشناختبومدامنه بردباري 
زیاد به  يبندیپاعبارتی داراي و به هایبرابر آشفتگ

هاي داراي ها بودند (گونهشرایط اکولوژیک رویشگاه
). همچنین بیش از 4کاري بیشتر از ضریب محافظه

 61هاي موجود در هر سه تیپ جنگلی (نیمی از گونه
قرار کاري ها) در طبقه اول ضریب محافظهدرصد گونه

کاري پایین ها با ضریب محافظهداشتند. این گونه
داراي کمترین حساسیت به آشفتگی هستند. در واقع 

هاي گیاهی این طبقه با دامنه بردباري اکولوژیکی گونه
 کهيطوربهاند. سازگار شده وسیع، به انواع آشفتگی

طلبی ترکیب آشکوب بعد از وقوع آشفتگی با فرصت
اساس اند. بر این خود اختصاص دادهعلفی جنگل را به

، Brassicaceaeeهاي هاي خانوادهفراوانی گونه
Caryophyllaceae، Rubiaceae و Poaceae تواند می

هاي دهنده فشارهاي زیاد ناشی از وقوع آشفتگینشان
-جنگلی زاگرس مرکزي  هايمختلف طبیعی در تیپ

توجه به وقوع ). البته باMirazadi et al., 2017باشد (
یسالخشکهاي اخیر (مثل هاي طبیعی سالآشفتگی

 .بینی بودپیاپی و زوال) این نتیجه قابل پیش يها
 رسمی سازمان آمارهاي آخرین بر اساس چراکه

 1380 هايسال بین کشور آبخیزداري و مراتع ها،جنگل

 درصد 25 برابر سطحی در حدود خورشیدي، 1393 تا

 Modaberiاند (شده زوال دچار هاي زاگرسجنگل از

and Soosani, 2016.( 

ها در کاري گونهضریب محافظه جدایینگاهی به 
دهد که در طبقه اول ضریب نشان می پژوهشاین 

کاري تیپ جنگلی گالبی وحشی نسبت به دو محافظه
خود ها را بهتیپ دیگر درصد بیشتري از گونه
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طبقات اختصاص داده است. همچنین هر چه به سمت 
شود رویم مشاهده میکاري میباالتر ضریب محافظه

دو تیپ  برعکسکه در این طبقات تیپ گالبی وحشی 
-ها با ضریب محافظهدیگر داراي کمترین درصد گونه

دهد آشکوب علفی کاري باال است. این روند نشان می
تیپ گالبی وحشی نسبت به دو تیپ دیگر حساسیت 

طبیعی نشان داده است.  هايبیشتري نسبت به آشفتگی
کاري هاي دیگر طبقات ضریب محافظهبررسی گونه

هاي داراي باالترین ضریب دهد که گونهنشان می
هستند.  زاد ایرانهاي بوماز گونه عمدتاًکاري محافظه

ها نشان کاري باالیی این گونهدر واقع ضریب محافظه
باال به شرایط  يبندیپاهاي فوق با دهد گونهمی

اکولوژیکی زاگرس مرکزي داراي حساسیت باالیی در 
بوده و پس از بروز آشفتگی در یک  هایبرابر آشفتگ

نوعی توانند بهرو مییابند، از اینمی کمتر حضورمنطقه 
یافته و هاي جنگلی کمتر تخریبمعرف رویشگاه

طبیعی زاگرس مرکزي باشند. همچنین گونه 
Astragalus leonardii Maassoumi  با ضریب

پذیر این تحقیق است تنها گونه آسیب 10کاري محافظه
هاي بلوط ایرانی و دارمازو مشاهده شد که در رویشگاه

ترین توان این گونه را حساس). در نتیجه می3(جدول 
هاي شده در جنگلکارترین گونه شناساییو محافظه

در  کامالًبلوط (ایرانی و دارمازو) دانست. این نتیجه 
 ) است.2017و همکاران ( Mirazadi ستاي نتایجرا

ترتیب طبق نتایج در هر سه تیپ جنگلی به
 Fabaceaeو  Poaceae ،Asteraceaeهاي خانواده

خود اختصاص داده بود. در بیشترین تعداد گونه را به
استان  هايرویشگاه دیگر تأیید این نتیجه پیشتر نیز در

 Fabaceae و Asteraceaeهاي تیره غالب بودن لرستان

 Abrari Vajari( است شده سوي محققان گزارش از

and Veis Karami, 2005 ،Mehrnia and Ramak, 

 کهیهنگامداده  نشان در این راستا تجربه .)2014

باال  ايمنطقه گیاهی فشار و آشفتگی بر پوشش درصد
مانند  گیاهی هايتیره برخی اعضاي رود،می

Astraceae کند می پیدا منطقه فلور در بیشتري حضور
)Naghipour Borj et al., 2011 این نتیجه نیز در .(

-کاري و وجود آشفتگیراستاي نتایج ضریب محافظه

هاي بررسی پژوهشهاي محیطی است. در سابقه 
 با ارتباط ها درتروفیت فلورستیک، افزایش مقدار

 شکل این مطلوب خشک بودن منطقه و سازگاري

 ,Asri( استشده  هیتوجفصلی  هايبارندگی به زیستی

دلیل اینکه تحمل فصل ها بهتروفیت چراکه). 2008
خشک را ندارند، با افزایش درجه حرارت و نامساعد 
شدن شرایط اقلیمی، سیکل حیاتی خود را سریع 

 ,Sabeti(کنند زمان با اوج گرما خزان میتکمیل و هم

هاي چون آشفتگی. این نتیجه نیز وجود )1976
کاري را پیاپی و نتایج ضریب محافظه يهایسالخشک

تورانی در هر سه فراوانی عناصر ایرانی کند.تأیید می
دهنده اقلیم خشک حاکم بر این مناطق منطقه نیز نشان

تورانی ها به ناحیه رویشی ایرانیو اختصاص داشتن آن
 Abrari Vajari and Veis Karami است. در این راستا

-ایرانی عناصر رویشی فراوانی بیان داشتند (2005)

 در خشکخشک و نیمه اقلیم وجود گرنشان تورانی

است. کوهستانی بودن و وجود ارتفاعات در  منطقه
تواند از دیگر علل افزایش نیز می پژوهشمناطق مورد 

-در برخی بررسی چراکهتورانی باشد، هاي ایرانیگونه

 تورانیایرانی رویشی ناحیه انحصاري هايگونه ها غلبه

دانند می ارتفاعی هايدامنه سریع افزایش را ناشی از
)Sokhanvar et al., 2013.(  از نظر حفاظتی بیشترین

 Red dataهاي قرمز ایران (تعداد گونه در لیست گونه

book of Iran بیشترین تعداد گونه در طبقه با کمبود ،(
تعداد گونه در طبقه با خطر ) و بیشترین DDداده (
هاي بلوط (دارمازو و ایرانی) ) در رویشگاهLRکمتر (

). این امر Jalili and Jamzad, 1999مشاهده شد (
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نقش ویژه الیه علفی در حفظ  دهد باوجودنشان می
 يهاجنبه زاگرس، يهاجنگلساختار و عملکرد 

 ماندهباقیهاي این الیه همچنان از گونهاي ناشناخته
هاي با خطر . همچنین با توجه تعداد باالي گونهاست

جنگلی بلوط، باید ابتدا  هايدر تیپ )LR(کمتر 
سپس اقدامات  شده، ها شناساییهاي این تیپآشفتگی

پذیر ها آسیبحمایتی الزم انجام گیرد تا این گونه
گونه  17جنگلی بلوط ایرانی با  نشوند. طبق نتایج تیپ

گونه کمترین  10بیشترین و تیپ گالبی وحشی با 
اند زاد از فلور ایران را در خود جاي دادهگونه بوم

)Jalili and Jamzad, 1999 این مقادیر باال لزوم .(
ها براي حفظ حمایت و حفاظت از این رویشگاه

 کند.می دوچندانزاد کشور را هاي بومگونه

بررسی فلورستیک و  نتایج به استناد با یطورکلبه
هاي که تیپ گفت توانمی کاريضریب محافظه

 و تنوع زیستی داغ نقاط جنگلی زاگرس مرکزي از

رو کشور هستند. از این زادبوم گیاهان پناهگاهی براي
گاهی ذخیره پژوهشگرچه مناطق مورد بررسی این 

منابع طبیعی بوده و مورد حمایت و حفاظت سازمان 
هاي طبیعی (مثل قرار داشتند اما با این حال آشفتگی

کننده جدي مدت) تهدیدطوالنی يهایسالخشک
 کهيطوربهها است. اشکوب علفی این جنگل

هاي طبیعی در این ناحیه موجب افزایش آشفتگی
و  ، شکل زیستی تروفیتAstraceaeهاي تیره گونه

ترین مقدار ضریب پایینهاي علفی با غالبیت گونه
 شده است.کاري محافظه
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Abstract 
This study investigates floristic quality of central Zagros forest in relation to environmental 
disturbances using conservatism coefficient. Tree layer of the most important forest types in central 
Zagros was surveyed using 24 plots (500 m2 area) and herb layer was measure by 72 plots (4 m2 area). 
Then the list of collected flora send to an expert group of botanist and ecologist to assign conservatism 
coefficient to them based on the amount of each species sensitivity to disturbances and fidelity to the 
ecological site condition. Based on the results only a few species take high rank score which means the 
most collected plant species were sensitive to the disturbances and have low fidelity to the site. In fact 
more than half of the collected species belong to the lowest class of conservatism coefficient (1-3), 
which pyrus glabra forest type involves the most plant species of this class. 
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