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  چکیده

 که متر 5×5 ابعاد به شکل مربعی نمونه قطعات از 1392 سال در گیاهی هاينمونه پژوهش این در
 بودند، شده پیاده منطقه در متر 400×600 ابعاد به آماربرداري شبکه یک در سیستماتیک-تصادفی صورتبه

 به متعلق علفی گونه 49 و) ايدرختچه و درختی( چوبی گونه 20 شامل گیاهی گونه 69. شدند آوريجمع
 املش ترتیب به ايدرختچه و درختی هايگونه ترینفراوان. شدند شناسایی جنس 67 و گیاهی خانواده 31

Quercus castaneifolia، Lonicera iberica و Pyrus boissieriana هايگونه ترینفراوان چنینهم. است 
. بودند Asperula arvensis و Silene italica، Alyssum minus شامل ترتیب به شدهمشاهده علفی

 ترینبزرگ گونه 6 با Asteraceae گونه، 7 با Poaceae گونه، 8 با Rosaceae و Lamiaceae هايخانواده
 ترینفراوان) درصد 92/44( گونه 31 با هاکریپتوفیتهمی. بودند منطقه در شدهمشاهده گیاهی هايخانواده

. داشتند قرار بعدي رتبه در) درصد 98/28( گونه 20 با هافانروفیت آن از پس و هستند منطقه زیستی شکل
 رویشی ناحیه به متعلق درصد 20 حدود و تورانی-ایران رویشی ناحیه به متعلق هاگونه از درصد 29 حدود

 توانمی ویشیر عناصر سهم فراوانی به توجه با بنابراین،؛ بودند) هیرکانی فلور ماندهباقی عناصر( سیبري -ارو
 در که است هیرکانی هايجنگل ماندهباقی فلور از ايجزیره صورتبه بررسی مورد منطقه که گرفت نتیجه

 .است شده نمایان گذر منطقه یک صورتبه تورانی،-ایران رویشی ناحیه با مجاورت

  .لورف رویشی، عناصر زیستی، شکل درکش، شمالی، خراسان هاي کلیدي:واژه
*
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  مقدمه
 و هاي زیستیشکلترین یکی از عمده پوشش گیاهی

-منعکسکه  ترین بخش سطحی کره زمین استواضح

، وهواآباي از شرایط محیطی شامل هکننده مجموع
 Ellenberg etاست ( هاي خاکیو متغیر يوبلندیپست

al., 1992 .(گیاهی توان گفت که پوششدر واقع می 

 و شناختیبوم شرایط از ینديآبر عنوانبه رویشگاه هر
آینه  مانندو به حاکم بر آن بوده محیطیزیست عوامل

 آن رویشی نیروي و اکولوژیک هايویژگی نماي تمام

). Moghaddam, 2001( شودمی منطقه محسوب
شناسایی پوشش گیاهی و بررسی جغرافیاي گیاهی هر 

 هايپژوهشها و بررسیمنطقه ضمن اینکه اساس 
شناختی آن منطقه است، راهکاري مناسب براي بوم

تلف هاي مخشناختی منطقه از جنبهتعیین ظرفیت بوم
بوده و نیز عامل مؤثري در سنجش و ارزیابی وضعیت 

د، از رومی به شماربینی وضعیت آینده کنونی و پیش
ه بمدیریت صحیح هر منطقه، نقش  اجرايرو براي این
  ).Razavi, 2008دارد ( ییسزا

در میان کشورهاي جنوب غرب آسیا، ایران 
 ,Hamzeh’eeترین پوشش گیاهی را داراست (متنوع

واسطه موقعیت جغرافیایی خود، منطقه ) و به1995
رود می به شمارگانه فیتوژئوگرافیک تالقی نواحی پنج

)Sabeti, 2002 ،(همچون پل ارتباطی بین  کهينحوبه
 -تورانی، ارو -مناطق مهم جغرافیاي گیاهی، یعنی ایران

اي دکانی و مدیترانه -سندي، سودان -سیبري، صحارا
 سیبري در ایران با پروانس -قرار گرفته است. منطقه ارو

شود و مناطق ساحلی فرعی هیرکانی مشخص می
 -انایر گیرد. قلمروپیرامون دریاي خزر را در بر می

 بخش و گرفته بر را در سطح ایران چهارمسه تورانی

 ,.Pourrezaei et al( است آناتولی ایران پروانس اصلی

2010.(  

یف بندي براي توصشکل زیستی مشهودترین طبقه
و توضیح ساختار گیاه است و فرآیندهاي اولیه گیاه را 

، شکل زیستی هر گونه در هر اجتماع کندکنترل می
گیاهی متفاوت است که همین اختالف مبناي ساختار 

هاي بنديرود. ردهمی به شماراجتماعات گیاهی 
ا ههاي زیستی وجود دارد، اما از میان آنمختلفی از شکل

) داراي Raunkiaer Life Form(رانکایر سیستم 
). همچنین Noori et al., 2014بیشترین کاربرد است (
دارد  يدفرمنحصربه شناختیبومهر گونه گیاهی گستره 

و اندازه معینی از تغییرات شرایط محیطی را تحمل 
کند. عرصه پراکنش هر گونه ممکن است محدود و می

هاي منظور بررسی بهتر این عرصهیا وسیع باشد. به
و  Shao ،Takhtajanپراکنش، دانشمندان مختلف مانند 

Zoharyن را به قلمروهاي رویشی مختلفی تقسیم، جها-

 ).Atashgahi et al., 2009اند (بندي کرده

یک منحنی در امتداد  به شکلهاي هیرکانی جنگل
ا ت گیالناز منطقه تالش در  خزرسواحل جنوبی دریاي 

(دره گلیداغی) در استان خراسان  پارك ملی گلستان
جدا از این کمربند پیوسته که  .شیده شده استشمالی ک
ت، اس شدهواقعگیالن، مازندران و گلستان  هايدر استان
کیلومتري  65در ، در نزدیکی جوزك مجزاییجنگل 

 است شدهواقعبجنورد در استان خراسان شمالی  غرب
)Akhani et al., 2010(.  لیبه دلاین منطقه جنگلی 

 ژهویافزایش ارتفاع از سطح دریا و در اثر وجود اقلیم 
محلی تحت تأثیر عوارض و آرایش توپوگرافی و تجمیع 

هاي آالداغ تا شرق هاي شمالی کوهرطوبت در دامنه
 يدفرمنحصربهتواند شرایط فلورستیک آشخانه می
. هدف از این تحقیق )Anonymous, 2010(داشته باشد 

هاي منطقه درکش و تعیین اندازه جنگلشناسایی فلور 
ین اي و علفی) افلورستیکی (درختی، درختچه نزدیکی
  تورانی است.-هاي هیرکانی و ایرانها با جنگلجنگل
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هاي اندکی در ارتباط با فلور منطقه، پژوهش
در  Aydani) 2004صورت گرفته است؛ نتایج تحقیق (

هاي منطقه قرق درکش نشان داد که خانواده
Asteraceae ،Lamiaceae  وPoaceae بیبه ترت 

از  چنینبیشترین تعداد جنس و گونه را دارا بودند. هم
درصد  7/42ها با کریپتوفیتزیستی، همی هايشکلنظر 

 هاي زیستیدرصد بیشترین شکل 7/24ها با و تروفیت
در تحلیل  Jafari) 2001بودند. ( در منطقه شدهمشاهده

درکش، در -هاي جوزكجنگلاحدهاي اکوسیستمی و
ترین ممهارتباط با فلور منطقه به این نتیجه رسید که 

، )گونه Rosaceae )9هاي موجود در منطقه خانواده
Lamiaceae )6 گونه(، Asteraceae )5 و  )گونه

Fabaceae  وPoaceae  بودند گونه، 4هر یک با .
Rafiee ) در گیاهی تنوع ) به بررسی2014و همکاران 

خشک در منطقه جوزك پرداختند. نتایج نیمه مرتع
 زیستی نشان داد که بیشترین هاشکلحاصل از بررسی 

تروفیت بودند،  زیستی شکل داراي )درصد 50ها (گونه
ها )، ژئوفیتدرصد 24ها (کریپتوفیتهمی کهیدرحال

 4( هافیتکامه ) ودرصد 7( ها)، فانروفیتدرصد 15(
  .داشتند قرار هاي بعديرده در بیبه ترت )درصد

هامواد و روش  
 منطقه مورد بررسی

هکتار، بخشی  97/767منطقه مورد بررسی، با مساحت 
هاي زیر حوزه آبخیز (سري) درکش به از جنگل
 دارا بودن پوشش لیبه دلهکتار است که  4825مساحت 

خاب انت پژوهشتر براي این جنگلی بیشتر و متراکم
ها در محدوده موقعیت قرارگیري این جنگل شدند.

کیلومتري  65روستاهاي جوزك، درکش و هاور واقع در 
غرب شهرستان بجنورد (مرکز استان خراسان شمالی) و 

کیلومتري شهر آشخانه مرکز شهرستان مانه و  20
هاي مورد بررسی بین جنگل). 1سملقان است (شکل 

 و عرض جغرافیایی 58 ˚56تا  43 ˚56طول جغرافیایی 
23 ˚37  تا26 ˚37 منطقه درکش داراي است شدهواقع .

وضعیت فیزیوگرافی از نوع کوهستانی و بخشی از 
ارتفاعات آالداغ است. این ناحیه از شمال به ارتفاعات 

گرگان، از جنوب به  -جاده اصلی بجنورد بهمشرف
یامان داغی، از غرب به جوزك و از شرق به  کوهرشته

 980شود، داراي کمترین ارتفاع متصل می ق لوچخما
سطح دریاست. منطقه  متر از 2416متر و بیشترین ارتفاع 

هاي مذکور هاي شمالی یالمورد بررسی در جهت شیب
هاي متعدد در ها و درهاست. با توجه به یال شدهواقع

متعدد  هايتهایی در جهها داراي شیب، دامنهمنطقه
متر و متوسط میلی 473هستند. میانگین بارندگی ساالنه 

اقلیم منطقه  .گراد استدرجه سانتی 1/11دماي ساالنه 
 مرطوب مهین«بندي آمبرژه از نوع بر اساس روش طبقه

 20تعیین شد. منحنی آمبروترمیک (دوره آماري » سرد
) براي حوزه 1388-89 تا 1369-70از سال آبی  ساله

  .نشان داده شده است 2شکل  درکش در
  روش تحقیق

با توجه به وضعیت توپوگرافی جنگل و جنگل 
و مساحت منطقه، شبکه  شدهانجامهاي گردشی

متر طراحی شد و محل  600× 400به ابعاد  آماربرداري
عنوان مراکز قطعات نمونه در نظر تقاطع اضالع شبکه به

، از داخل 1392گیاهی در سال  هايگرفته شد. نمونه
-متر که به 5×5قطعات نمونه مربعی شکل به ابعاد 

سیستماتیک در منطقه پیاده شده -صورت تصادفی
آوري شدند. عالوه بر آن، نوع و تعداد بودند، جمع

هاي گیاهی در داخل هر قطعه یادداشت و شمارش گونه
 هاي گیاهی ناشناخته براي شناسایی درشدند. از گونه

 سپرها پس از خشک و هرباریوم، نمونه تهیه شد. نمونه
به پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی  شدن
ایرانیکا  ، سپس با استفاده از فلورشدهمنتقل

)Rechinger, 1963- 1998،( فلور ) ایرانAssadi et 
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al., 1988- 2011(، ) فلور شورويDavis, 1965-

 ,Mozafarian( ایران گیاهان هاينام فرهنگ )،1988

 ,Akhani) و فلور مصور پارك ملی گلستان (1996

 اساس بر ) شناسایی شدند. شکل زیستی گیاهان2005

مناطق انتشار جغرافیایی  شد. رانکایر تعیین بنديرده

 یشیروبندي نواحی ها (کوروتیپ) بر اساس دستهگونه
)Zohary, 1973; Takhtajan, 1986 و با توجه به (

جغرافیایی هر آرایه گیاهی با استفاده از  پراکنش
یژه وهاي فلور بهاطالعات مربوط به پراکنش در کتاب

  .ندفلور پارك ملی گلستان تعیین شد
  

  
  موقعیت منطقه مورد بررسی بر روي نقشه کشور -1شکل 

Figure 1. The location of study area on map of Country  
  

  
  منحنی آمبروترمیک منطقه مورد بررسی (سري درکش) -2شکل 

Figure 2. Ombrothermic curve of study area (Darkesh compartment)  
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  نتایج
پوشش گیاهی کف جنگل در نقاط مختلف منطقه مورد 

ــیب  ــته به مقدار دخالت، جهت و ش ــی، بس هاي بررس
 35مختلف، ســیمایی متفاوت را نشــان داد. از مجموع 

 69در ســري درکش، تعداد  شــدهبرداشــت نمونهقطعه
ــاهی اعم   ــه گی گونــه چوبی (درختی و  20 ازگـون

خانواده  31گونـه علفی متعلق بـه    49اي) و درختچـه 
. عالوه بر این، براي ندجنس شناسایی شد 67گیاهی و 

ها در ســـطح مشـــخص کردن چگونگی پراکنش گونه
هاي گیاهی در منطقه، درصــد حضــور هر یک از گونه

  ).1جدول قطعات نمونه محاسبه شد (
ــه   ــان گـون اي درختچــه هــاي درختی واز مـی

هاي بیشــترین تعداد متعلق به خانواده شــدهییشــناســا
Rosaceae  وCupressaceae  گونه  3و  7با  بیبـه ترت

گونه در رتبه بعدي  2با  Aceraceaeاســـت و خانواده 
هـا از نظر فراوانی در جایگاه  قرار دارد. دیگر خـانواده 

ــان قرار دارنـد. فراوان  هاي درختی و ترین گونهیکسـ
 Quercusشــامل  بیبه ترت شــدهمشــاهدهاي درختچه

castaneifolia ،Lonicera iberica  وPyrus 

boissieriana هاي چنین در بررســی گونهاســت. هم
با  Poaceaeگونه،  8با  Lamiaceaeهاي خانوادهعلفی، 

و  Caryophyllaceaeگونه،  6با  Asteraceaeگونـه،   7
Scrophulariaceae  گونه و  4با  هرکـدامApiaceae  با

هــاي موجود در منطقــه ترین خــانوادهگونــه از مهم 3
 هرکدام Rubiaceaeو  Fabaceaeهاي هســتند. خانواده

ــور قرار  2بـا   گونه در رتبه بعدي از نظر اهمیت حضـ
ــتنـد و دیگر خـانواده    گونهکیهـا نیز، هرکدام با  داشـ

رنگ خود را در عرصه مورد بررسی نمایش حضور کم
ــد ــهفـراوان ). 1(جــدول  دادن هــاي علفی ترین گون

ــاهـده  ــدهمشـ ــامل  بیبه ترت شـ  ،Silene italicaشـ
Alyssum minus  وAsperula arvensis  است. بررسی

ــان کلی (درختی، درختچه اي و علفی) فلور منطقه نشـ
 8بـا   Rosaceaeو  Lamiaceaeهـاي  خــانوادهداد کـه  
گونه،  6با  Asteraceaeگونـه،   7بـا   Poaceae گونـه، 
در سري  شـده مشـاهده گیاهی  هايخانواده نیتربزرگ

با  Juniprusچنین، جنس هم ).3درکش هستند (شکل 
ها جنس نیتربزرگگونه  2بـا   Acerگونـه و جنس   3

  در منطقه هستند.
  

  
 در سري درکش شدهشناساییهاي گیاهی هاي خانوادهفراوانی گونه -3شکل 

Figure 3. The species frequency of plant families identified in Darkesh compartment 
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 31ها با کریپتوفیتاز نظر شـــکل زیســـتی، همی
ترین شــکل زیســتی منطقه ) مهمدرصــد 92/44گونه (

ــی هســتند و پس از آن فانروفیت   20ها با مورد بررس
ــددر 98/28گونه (  59/11گونه ( 8ها با )، تروفیتصـ

ــد گونه  5ها هر کدام با فیتها و کامه)، ژئوفیتدرصـ
ــد 24/7( ــترین تعـداد گونـه  درصـ خود ها را به) بیشـ

 ).4اند (شکل اختصاص داده

  

   

 هاي متعلق به هر یک از اشکال زیستی رانکایر در سري درکشدرصد گونه -4شکل 
Figure 4. Species percentage belong to each of Raunkiaer’s Life Form in Darkesh compartment  

  
  بررسی مورد منطقه در شدهشناسایی گیاهی هايگونه فهرست -1 جدول

Table 1. The list of plant species identified in the study area 

ژئوفیت
Geophyte

7.24%
کامه فیت

Chamaephyte
7.24%

تروفیت
Therophyte

فانروفیت 11.59%
Phanerophyte

28.98%

همی کریپتوفیت
Hemicryptophyte

44.92%

 پراکنش
 جغرافیایی

Chorotype  

 زیستی شکل
Life Form  

 نام فارسی
Persian name  

 علمی نام
Scientific name  

  درصد حضور
Percent of 
presence 

  خانواده گیاهی
Plant family 

ES Ph شیردار Acer cappadocicum 25.7 
Aceraceae  

  افراییان
IT-M Ph کرکو  Acer monspessulanum  14.3    

Pl(ES)  Th جعفري وحشی Anthriscus nemorosa 14.3 
Apiaceae  

 چتریان

IT-M Th - platycarpos  Caucalis 5.7  

ES  He گلپر persicum Heracleum 2.8  

ES He تریاقی جنگلی Vincetoxicum scandens 5.7 
Asclepiadaceae 

 ایانخرزهره

ES [IT]  He  زاربیشهبابونه Anthemis  triumfettii 20 
Asteraceae  

 کاسنی

IT He درمنه  Artemisia kopetdaghensis  2.8  

IT  He گل گندم Centaurea sp. 22.8  

IT  He هزار خار Cousinia sp. 17.1  
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  .1ادامه جدول 
Continued table 1. 

 پراکنش
 جغرافیایی

Chorotype  

 زیستی شکل
Life Form  

 نام فارسی
Persian name  

 علمی نام
Scientific name  

  درصد حضور
Percent of 
presence 

  خانواده گیاهی
Plant family 

IT  He 
شکر تیغال 

 مشهدي
Echinops ritrodes 14.3 

 

ES [IT-M]  G 
مصفاي برگ 

 بیدي
 salicina Inula 2.8  

  

IT  Ph زرشک  Berberis integerrima 2.8 
Berberidaceae  

  زرشک

IT-M  Th قدومه  Alyssum minus 14.3 
Brassicaceae  

 شب بو

ES He گل استکانی glomerata  Campanula 2.8 
Campanulaceae  

 گل استکانیان

ES-IT Ph پالخور Lonicera iberica 45.7 
Caprifoliaceae  

 آقطیان

IT  Th - 
Cerastium   inflatum   

8.6 
Caryophyllaceae  

 میخک

IT  Ch میخک Dianthus orientalis 8.6    

ES He - bodeana  Saponaria 5.7    

ES-M He - italica Silene  25.7    

SCosm G پیچک صحرایی Convolvulus arvensis 11.4 
Convolvulaceae  

 پیچک

ES Ph سیاه ال Cornus australis 5.7 
Cornaceae  

  ایانذغال اخته

ES Ph لور  Carpinus orientalis 2.8 
Corylaceae  

 توسکاییان

PL  Ph پیرو Juniperus communis 2.8 
Cupressaceae  

 سرویان

IT  Ph ارس Juniperus excelsa 2.8  

ES-M-IT  Ph ماي مرز Juniperus sabina 2.8  

IT-ES  Th طوسک Scabiosa  micrantha 2.8 
Dipsaceae  

 طوسک

IT[M-ES] Ch ارمک  Ephedra major 2.8 
Ephedraceae  

 ارمک

IT He شیر سگ  Euphorbia bungei 8.5 
Euphorbiaceae  

 فرفیون

ES[IT]  G زنیان Coronilla varia 11.4 
Fabaceae  
 باقالییان

IT  He ماشک گوناگون    variabilis   Vicia 20  

ES Ph  بلندمازو  Quercus castaneifolia  82.8 
Fagaceae  

  بلوط (راشیان)
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  .1ادامه جدول 
Continued table 1. 

 پراکنش
 جغرافیایی

Chorotype  

 زیستی شکل
Life Form  

 نام فارسی
Persian name  

 علمی نام
Scientific name  

  درصد حضور
Percent of 
presence 

  خانواده گیاهی
Plant family 

IT He گل راعی دیهیمی scabrum  Hypericum 5.7 
Hypericaceae  

 گل راعیان

PL He ریحانک Clinopodium vulgare 2.8 
Lamiaceae  

  نعناییان

IT  He پونه ساي Nepeta sintenissi 5.7  

PL He 
-مرزنگوش

 مرزنجوش
vulgare  Origanum 2.8 

 

IT  He - Phlomis herba-venti 14.3  

IT-M  He - Salvia virgata 5.7  

ES  He مرزه  Satureja mutica 11.4  

IT-M  Ch  مریم نخودي  polium  Teucrium 20  

IT Ch (آنخ) کاکوتی  Ziziphora clinopodioides 14.3  

ES  G شقاقل Polygonatum  orientale 5.7 
Liliaceae  

 سوسن

IT Ph ونو Fraxinus rotundifolia. 5.7 
Oleaceae  

 زیتون

SCosm  He -  Plantago major 2.8 
Plantaginaceae  

 بارهنگ

PL  He - Brachypodium sylvaticum 8.6 
Poaceae  
 گندمیان

IT  Th - Bromus sp. 57.1  

PL He مرغ، پنجه مرغی Cynodon dactylon 2.8  

PL He علف باغ  Dactylis glomerata 45.7  

ES-IT  Th علف بره Festuca ovina 2.8  

IT-M He -  Hordeum bulbosum 2.8  

M-IT He یال اسب Stipa lagascae 28.6  

PL  He برگ سندابی minus  Thalictrum 14.3 
Ranunculaceae  

 آالله

ES-IT Ph شیر خشت Cotoneaster multiflorus 20 
Rosaceae  
 گل سرخیان

ES[M] Ph گیالس وحشی  Cerasus avium 2.8  

IT  Ph زالزالک Crataegus songarica 34.3  

ES Ph ازگیل Mespilus germanica 37.1  

ES  Ph تلکا Pyrus boissieriana 31.4  

ES-IT-M Ph نسترن وحشی  Rosa canina 22.8  

ES-IT-M  He توت روباهی Sanguisorba minor 5.7  
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  .1ادامه جدول 
Continued table 1. 

Phanerophyte :Ph )فانروفیت،( Hemicryptophyte :He )کریپتوفیتهمی( ،:Th Therophyte )تروفیت،(:G  Geophyte ) ژئوفیت یا
 -ES Euro)، مدیترانه(M  Mediterranean:)، تورانی -ایران( Irano- Turanian :IT)، فیتکامه(Ch  Chamaephyte:، )کریپتوفیت

Siberian: )سیبري -ارو ،(:Pl  Plurireginal)ايچند ناحیه ،(:SCosm Cosmopolite )تقریبا جهان شمول.(  
  

با توجه به اینکه منطقه مورد بررسی محل تالقی 
کپه داغ  -هاي خراسانکوهادامه البرز شرقی با رشته

یاهی هاي گاست، از نظر پراکنش فیتوجغرافیایی، گونه
متعلق به نواحی رویشی مختلف هستند که شامل نواحی 

اي سیبري و مدیترانه-تورانی، ارو-رویشی ایران
اي، اي، دو ناحیهتک ناحیه هاشود. برخی از گونهمی

هستند. بیشترین  شمولجهاناي و برخی چند ناحیه
ها متعلق به ناحیه رویشی سهم از نواحی رویشی گونه

درصد  98/28در حدود  کهطوريبهتورانی است  -ایران
از  دهند ولی وجود برخیفلور منطقه را تشکیل می

سیبري (عناصر -عناصر شاخص منطقه رویشی ارو
درصد، حاکی از  20مانده فلور هیرکانی)، در حدود یباق

موقعیت اقلیمی و جغرافیایی خاص و پوشش جنگلی 
  نادر منطقه است.

  بحث
با  هاآنگاري ساز از بازتابی گیاهان زیستیهاي شکل

است  اقلیمی عوامل ویژهبه محیطی، شرایط
)Raunkiaer, 1934 .(طیف پژوهش از حاصل نتایج 

 و هاکریپتوفیتداد که همی نشان گیاهی عناصر زیستی
هاي زیستی در منطقه ترین شکلها فراوانفانروفیت

چنین، اقلیم منطقه، طبق روش مورد بررسی هستند. هم
 سرد است. این نتایج، با نظر مرطوب نیمهآمبرژه، 

Archibold (1996)  در خصوص اینکه فراوانی گیاهان
و  هنده اقلیم سرددکریپتوفیت در یک منطقه نشانهمی

 پراکنش
 جغرافیایی

Chorotype  

 زیستی شکل
Life Form  

 نام فارسی
Persian name  

 علمی نام
Scientific name  

  درصد حضور
Percent of 
presence 

  خانواده گیاهی
Plant family 

ES Ph بارانک Sorbus torminalis 2.8  

M-ES-IT Ph سیاه تلو Paliurus spina-christi 2.8 
Rhamnaceae  

 عنابیان

ES-IT-M Th زبرینه  arvensis  Asperula 11.4 
Rubiaceae  

 روناس

IT  Ch شیر پنیر verum Galium 2.8  

ES He گل انگشتانه Digitalis  nervosa 8.6 
Scrophulariaceae  

 گل میمونی

IT He نامیمونی Leptorhabdos  parviflora 14.3  

IT He -  Scrophularia variegata 2.8  

PL  He گل ماهور Verbascum thapsus 20  

M-ES  Ph داغداغان Celtis caucasica 2.8 
Ulmaceae  

 نارون

ES-M-IT  G بنفشه Viola  caspica  17.1 
Violaceae  

  بنفشگان
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خوانی دارد. کوهستانی در آن منطقه است، هم
Esmailzadeh ) حضور فراوانی )2005و همکاران 

 شرایط معرف وجود ها رافانروفیت و هاکریپتوفیتهمی

دانند. می مناطق معتدله هايرویش براي مناسب اقلیمی
سیبري در -جود عناصر شاخص منطقه رویشی اروو

 Quercusبلندمازو ( بلوط گونه ویژهمنطقه، به

castaneifoliaهاي تشکیلترین گونه) که یکی از مهم-

هاي هیرکانی است، این مطلب را تأیید دهنده جنگل
 به توانمی را هاتروفیت فراوان کند. حضورمی

براي  داد؛ نسبت منطقه در گرفته هاي صورتتخریب
 نکردن رعایت و دام (چراي مفرط) متراکم حضور اینکه

 ترکیب و تغییر تخریب در گذشته، سبب چرا فصل

است. عالوه بر این،  شده گیاهی هايگونه
است  علت بر نیز مزید اخیر سال چند هايسالیخشک

)Gurgin et al., 2013(.  با قرق منطقه، شاهد کاهش
حضور شکل زیستی تروفیت در طول دهه گذشته 

 تحقیق با نتایجمقایسه نتایج این  کهطوريبهایم، بوده
)2004 (Aydani ا و هتأییدي بر کاهش حضور تروفیت

موفقیت قرق در دهه گذشته در منطقه درکش است. 
 هايبررسی فلور منطقه نشان داد که خانواده

Lamiaceae و Rosaceae  گونه،  8باPoaceae  7با 
هاي خانواده ترینبزرگگونه  6با  Asteraceaeگونه، 
در منطقه جنگلی درکش بودند. در  شدهمشاهدهگیاهی 
از فلور منطقه  Jafari (2001)و  Aydani) 2004(بررسی 

ا هآمد. در این بررسی دستبهدرکش نتایج مشابهی 
ه در منطق شدهشناساییهاي گیاهی خانواده ترینبزرگ

Asteraceae ،Lamiaceae  وPoaceae )Aydani, 

 Asteraceaeو  Rosaceae، Lamiaceae) و 2004
)Jafari, 2001 (آمدند. دستبه  

ها بررسی کورولوژي و پراکنش جغرافیایی گونه
دهد که گیاهان منطقه از نظر تعلق به مناطق نشان می

رانی تو-ه عناصر ایرانجغرافیاي گیاهی، عمدتاً مربوط ب
بیان  توانسیبري هستند. بر این اساس می-و سپس ارو

محل تالقی چند اقلیم  کرد که منطقه مورد بررسی که
متفاوت است، منطقه زیست مرز یا گذر محسوب 

 هايتالقی البرز شرقی با کوه سبب بهشود که می
کپه داغ و تأثیر عوامل جغرافیایی متعدد مانند  -خراسان

اي هو نفوذ توده با البرز شرقی جواريهمارتفاع زیاد، 
هواي مازندران، موجب شده که عناصر گیاهی متعددي 

ورانی ت -مانند ایران که متعلق به نواحی رویشی مختلف
سیبري (هیرکانی) هستند در منطقه مشاهده -و ارو

 Frey and Probstنتایج با  پژوهششوند. نتایج این 

) همسو است. 2010و همکاران ( Akhaniو  (1986)
خود اشاره کردند که گستره  هايپژوهشها در آن

تا  شدهشروعدر غرب از تالش  هاي هیرکانیجنگل
هاي کند و لکهپارك ملی گلستان در شرق ادامه پیدا می

پراکنده و جزیره مانندي در مهمانک و نزدیکی جوزك 
خورد. با توجه به نسبت می چشم بهدر غرب بجنورد 

سیبري به عناصر رویشی -رودرصد عناصر رویشی ا
جه وان نتیتمی پژوهشدر این  آمدهدستبهتورانی -ایران

اي از صورت جزیرهگرفت که منطقه مورد بررسی به
هاي هیرکانی است که در مانده جنگلفلور باقی

 صورت یکتورانی، به-مجاورت با ناحیه رویشی ایران
  منطقه گذر نمایان شده است.

 تشکر و قدردانی
کمک  دلیل بهاز جناب آقاي مهندس جالل حسن نژاد 

هاي آوري نمونهدر انجام بازدیدهاي میدانی و جمع
 بهگیاهی و جناب آقاي مهندس محمدرضا جوهرچی 

هاي گیاهی کمال تشکر و کمک در شناسایی گونه دلیل
  م.یقدردانی را دار
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Abstract 
In this study, herbal samples, through a network inventory 400×600 m were collected from square 
sample plots 5×5 m which were located in the study area as systematic-randomize method, in 2013. In 
this forest, 69 herbal species were identified that include 20 woody species (tree and shrub) and 49 
herbaceous species that were belonged to the 31 plant family and 67 geniuses. The most abundant of 
tree and shrub species were Quercus castaneifolia, Lonicera iberica and Pyrus boissieriana, 
respectively. Also, the most abundant of herbal species were Silene italica, Alyssum minus and Asperula 
arvensis. The greatest herbal families in the study area were Lamiaceae and Rosaceae with 8 species, 
Poaceae 7 species and Asteraceae with 6 species. The most abundance life forms were hemicryptophytes 
with 31 species (44.92%) followed by phanerophytes with 20 species (28.98%). About 29% of species 
belonged to the Irano-Touranian region and about 20% belonged to the Euro-Siberia region (elements 
remaining from Hyrcanian flora). Therefore, regarding to the proportion of vegetation elements, it can 
be concluded that the study area is as an island that has been remained of flora of Hyrcanian forests 
which are emerged as an ecotone zone to the adjacent Irano-Touranian region. 

Keywords: North Khorasan, Darkesh, Life form, Vegetation element, Flora. 
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