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  چکیده

آن  یغربجنوبزارهاي بخش جنوبی و و تورب نئور هاي رویشگاه آبی دریاچهاین بررسی، رستنیدر 
ترکیب پوشش گیاهی و تغییر شیب رطوبتی،  بر اساسشد.  در امتداد یک شیب (گرادیان) رطوبتی بررسی

-خانواده ترینشد. مهم جنس) شناسایی 45خانواده و  27گیاهی ( ۀآرای 84رویشی تفکیک و  ۀچهار پهن

و  Asteraceaeگونه)،  9( Cyperaceae)، گونه Poaceae )10رویشی شامل  ۀهاي گیاهی در این چهار پهن
Fabaceae  و  6(هرکدام (گونهPolygonaceae  وSantalaceae  هرکدام)گونه) بودند. از نظر شکل  4

 ۀدرصد)، در پهن 61گونه ( 8ها با عمق کناري دریاچه)، هیدروفیترویشی اول (بخش کم ۀزیستی، در پهن
هاي رویشی سوم درصد) و در پهنه 47گونه ( 10ها با زار)، هلوفیتتورب-رویشی دوم (گذار دریاچه

گونه  15درصد) و  70( 23ترتیب با ها بهکریپتوفیتهمیزارهاي مرطوب)، زار) و چهارم (چمن(تورب
هاي اکوسیستم ماندابی کوهستانی نئور، رویشگاه گونه .درصد)، از بیشترین فراوانی برخوردار بودند 88(

حفاظت از . است) Utricularia minor( انبانی) و Sparganium emersumتوپی (گیاهی کمیابی مانند نی
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  مقدمه
هاي ها (فلور) با شناسایی و معرفی آرایهرستنی بررسی

گیاهی جدید، آگاهی از چگونگی انتشار گیاهان و 
همچنین تعیین توان رویشی یک منطقه، زیربناي 

شناختی (اکولوژیک)، جغرافیاي هاي بومپژوهش
برداري خردمندانه گیاهی، مدیریت آگاهانه و بهره

 ;Jafari et al., 2008(ها هستند اکوسیستم

Ghahremaninejad et al., 2011(.  
 ياز اجزا) Wetlandsها (یا تاالب هامانداب

ویژه در مناطق خشک طبیعی به هاياندازباارزش چشم
. این )Karami et al., 2001خشک هستند (و نیمه

هاي دنیا هستند ترین رویشگاهها از حساساکوسیستم
که تعادلی شکننده با محیط خود دارند، چنانکه با هر 

آب و یا مین أتغییري، هرچند کوچک، در هوا، ت
-استفاده از زمین در مقیاس محلی تحت تأثیر قرار می

). تغییر عوامل محیطی محلی Moore, 2008گیرند (
تأثیر بسیار مهمی بر پوشش گیاهی و جایگزینی جوامع 

). Svitok et al., 2011ها دارد (گیاهی این اکوسیستم
و جانوران ماندابی، در هیچ زیستگاه گیاهان بسیاري از 
شوند؛ بنابراین نابودي این یده نمیدیگري د
ها، انقراض تعداد زیادي از این موجودات اکوسیستم
خواهد  به همراهیافته را سازگار و تخصص زنده کامالً

 به دامبلیت داشت. یک مثال معروف سازگاري، قا
ویژه حشرات) و هضم و جذب (به جانورانانداختن 

ط در شرای خوارگوشتمواد غذایی در گیاهان 
رویشگاهی نامناسب و اغلب فقیر از مواد غذایی 

به  ازیموردنمین نیتروژن أزارهاست که براي تتورب
هاي خود دست چنین مکانیسم تخصصی در برگ

آسایی هاي غولها همانند اسفنجاند. ماندابیافته
به هاي اضافی را جذب و آن را هستند که آب

کنند تا براي آبیاري در در رودها آزاد می یآهستگ
کشاورزي، صنعت و یا مصارف محلی استفاده شوند 

)Moore, 2008( . با توجه به قرار گرفتن ایران در
 هایمربوط به رستن هايپژوهشکمربند خشک دنیا، 

هاي آبی در اکوسیستم )کیستیفلور هاي(پژوهش
  ).Jalili et al., 2014دارد ( ياندهیفزااهمیت 

دلیل وسعت زیاد و تنوع اقلیمی بهکشور ایران 
ترین ترین و متنوعکشور ترکیه غنی به همراهباال، 

 Davisغربی آسیا داراست (پوشش گیاهی را در جنوب

et al., 1994; Frey et al., 1999ة). به عقید Zohary 

جغرافیاي گیاهی عمده  ۀایران چهار منطق (1973)
عربی و -سیبري، صحرا-تورانی، اروپا-شامل ایران
که بیشترین سطح، مربوط به  ردیگیدر برمسودانی را 
هاي زیادي تورانی است. تاکنون پژوهش-ناحیه ایران

هاي آبی مختلف کشور هاي رویشگاهمورد رستنیدر 
اولین پژوهشگرانی  Lacoste و Klein. شده استانجام

هاي دند که پوشش گیاهی تعدادي از اکوسیستمبو
اي ماندابی شیب جنوبی البرز را بررسی و جوامع لکه

subsp. kotschyana Carex orbicularis  را عنصر
هاي آن منطقه معرفی کردند مانداب ژهیواصلی گیاهی 

)Klein and Lacoste, 1995 ،در پژوهشی دیگر .(
Jalili ) تأثیر عمق آب و  ) با بررسی2009و همکاران

هاي انسانی بر ساختار پوشش گیاهی تاالب فعالیت
 ساختار دهیشکل در آب دادند که عمق انزلی نشان

 مؤثر هاآن استقرار نحوه و گیاهان رویشی هايتیپ
از برآمده ( گیاهی عملکردي تیپ پراکنش سه و است
آب همخوانی  شیب عمق با) ورغوطه و شناور ،آب

مانداب  2010a ،(45و همکاران ( Naqinezhadدارد. 
 323هاي البرز مرکزي بررسی و کوهستانی را در کوه

خانواده را شناسایی  51جنس و  159گیاهی از  ۀگون
کریپتوفیت و کردند که در آن، شکل زیستی همی

اي از بیشترین فراوانی پراکنش جغرافیایی چندناحیه
رویشگاه آبی  90هاي برخوردار بود. در بررسی رستنی

آرایه گیاهی  354شرقی البرز، کوهستانی در جنوب
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). در این Kamrani et al., 2011( شد ییشناسا
کریپتوفیت و پراکنش ، شکل زیستی همیهاشگاهیرو

اي، بیشترین فراوانی را داشتند. در جغرافیایی چندناحیه
 کوهرشتهلیسار در  شدهحفاظت ۀدر منطق پژوهشی که

گونه  542، انجام شدغربی البرز) شمال تالش (بخش
جنس در سه زون پوشش  270خانواده و  64متعلق به 
 ,.Ghahremaninejad et al( شد ییشناساگیاهی 

). در این بررسی، دلیل تنوع زیاد پوشش گیاهی 2011
 ۀمرطوب خزري در دامن يوهواآبثیر أدر منطقه، ت

غربی  ۀدامنتورانی در -شرقی و سرد کوهستانی ایرانی
 ) با بررسی2016و همکاران ( Karimi. دانسته شد

-جنگل جغرافیایی پراکنش و زیستی شکل ،هارستنی

 ۀگون 69شمالی،  خراسان استان در درکش منطقه هاي
 و) ايدرختچه و درختی( چوبی ۀگون 20 شامل گیاهی

 67 و گیاهی ةخانواد 31به  متعلق علفی ۀگون 49
 با Asteraceaeهاي خانواده کردند. را شناسایی جنس

 و Rosaceaeگونه و  8 با Poaceae گونه، 7
Lamiaceae ترین خانوادهبزرگ گونه، 6 هرکدام با-

-همی. بودند منطقه در شدهمشاهده گیاهی هاي

 20ها با و بعد از آن فانروفیت گونه 31 با هاکریپتوفیت
ترین شکل زیستی منطقه را تشکیل دادند. گونه فراوان

 رویشی ۀناحی به متعلق هاگونه از درصد 29 حدود
 ۀناحی به متعلق درصد 20 حدود و تورانی-ایران

 هايرستنی ماندهباقی عناصر( سیبري-رویشی اروپا
 فراوانی به توجه بودند. این پژوهشگران، با) هیرکانی

 مورد ۀمنطق که گرفتند نتیجه رویشی عناصر سهم
 ماندهباقی هايرستنی از ايجزیره صورتبه بررسی
 ناحیه با در مجاورت که است هیرکانی هايجنگل

 نمایان گذر ۀمنطق یک صورتبه تورانی،-ایران رویشی
 و شمالی هايهاي دامنه. در بررسی رستنیشده است

و  سیبري-اروپا سبالن، گیاهان با منشأ رویشی شرقی
-تورانی و شکل زیستی همی-پس از آن ایرانی

بیشترین فراوانی برخوردار بودند  از کریپتوفیت
)Sharifi et al., 2012 .(Sharifi ) 2013و همکاران (

 اکولوژیک هايگروه بنديدر پژوهشی دیگر، با رسته

 شرقی و شمالی هايدامنه هايدر مانداهاب گیاهی

 پنج محیطی، با متغیرهاي آنها ارتباط بررسی و سبالن

 گیاهان ،يشور رو گیاهان شامل گیاهی اصلی گروه

-مرطوب، گیاهان نیمه زارهايچمن زار، گیاهانتورب

شناور  و آبزي نیامداران) و گیاهان-مرطوب (گندمیان
-تفکیک این گروه در اصلی را شناسایی کردند. عوامل

 شکل ،pHهاي خاك، همچون ویژگی گیاهی، هاي
  .شد انیب دریا سطح از ارتفاع و زمین، رطوبت

زارهاي بخش جنوبی و دریاچه نئور و تورب
-بوم کوهستانی است که بهغربی آن، یک زیستجنوب

از  ویژگی اکولوژیک مهمدلیل برخورداري از چند 
. نخست آیدمی به شمارمناطق متنوع زیستی در ایران 

که این منطقه در مرز بین دو منطقه اقلیمی  آن
معتدل مرطوب جنوب  يوهواآب، یعنی ناهمگون

خشک اي نیمهقاره يوهواآبدریاي خزر در شرق و 
قرار  غرب و جنوباز شمال ارمنستان-فالت ایران
ترین حد این منطقه در شرقی کهآن دوم. گرفته است

ارمنستان و بسیار -هاي کوهستانی ایرانگسترش استپ
 هاي هیرکانی در شرق قرار داردنزدیک به جنگل

)Ponel et al., 2013(.  يهاته نهشتههمچنین، وجود 
ضخیم تورب (پیت) در این بخش از اکوسیستم نئور، 
امکان بررسی تغییرات درازمدت پوشش گیاهی و 

گیري ترکیب و ساختار کنونی نقش آن را در شکل
آورد. در این پژوهش، تغییرات منطقه فراهم می

زار و اکوسیستم آبی بخش جنوبی و هاي توربرستنی
نئور در امتداد شیب رطوبتی  ۀغربی دریاچبجنو
. نتایج این پژوهش، اطالعات مفیدي را شد یبررس
زارهاي نئور و تورب ۀهاي دریاچترکیب رستنی ةدربار

هاي نادر و یا در معرض اي آن و نیز گونهحاشیه
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و منابع  ستیزطیمحانقراض گیاهی براي مدیران 
بخشی به اولویتکند تا با طبیعی کشور فراهم می

هاي حفاظتی کارآمدتر و جلوگیري از تخریب برنامه
چنین اکوسیستم یکتایی، تنوع زیستی آن را براي 
آیندگان حفظ کنند. همچنین، این نتایج به تفسیر بهتر 

از بررسی  آمدهدستبهشناسی هاي گردهداده
با هدف بازسازي تغییرات  نئور یشناسبومنیرید

هاي هولوسن اي از میانهو منطقهپوشش گیاهی محلی 
سال پیش) تاکنون، کمک چشمگیري  6000(حدود 

  خواهد کرد.
  

  هامواد و روش
  پژوهش مورد منطقه

و عرض شمالی  38°1'تا  37° 55'( دریاچه نئور
کیلومتري  48 طول شرقی) در 48° 36'تا  34°48'

 شده استواقعهاي تالش در کوه شرقی اردبیلجنوب
متر  2480ارتفاع آب شیرین در  ۀدریاچاین  .)1(شکل 

دریاچه تقریبی  و عرض طولقرار دارد.  از سطح دریا
 1000 و 4000ترتیب بیشترین حد گسترش آن، به در
مساحت آن، بسته به فصول مختلف سال، بین  و متر

 ,.Ponel et alهکتار در نوسان است ( 240تا  210

غربی دریاچه، از هاي جنوبی و جنوب). بخش2013

هکتار تشکیل  800-1100زاري به مساحت تورب
  .است شده

-سامانه تأثیر تحت بررسی مورد ۀمنطق يوهواآب

فشار سودانی و مونسون کم سیبري، پرفشار هاي
 Indian ocean summerتابستانی اقیانوس هند (

monsoon( با منشأ اقیانوس اطلس  غرب بادهاي و
بندي بیوکلیماتیک سیستم طبقه بر اساساست.  شمالی

 يوهواآب)، 2011و همکاران ( Djamaliپیشنهادي 
هاي داده بر اساس .اي بري استنئور، مدیترانه ۀمنطق
)، میانگین 2ساله ایستگاه تبخیرسنجی نئور (شکل  23

درجه  3/3 ترتیبمنطقه به این دما و بارش ساالنه در
زهاي یخبندان متر و تعداد رومیلی 352گراد و سانتی

  است. روز در سال 128 طور متوسطبه
 ۀیک چال نئور ۀشناختی، دریاچاز نظر زمین

 و نئور گسل .است تکتونیکی عوامل فروافتاده در اثر
 تکوین و در تشکیل اصلی عامل دریاچه که غرب گسل

اند. شده فعال ائوسن دوره از بعد اند،بوده نئور ۀچال
 زیرساخت ،یفشانآتش و زاییکوه فازهاي

است وجود آورده به را منطقه ژئومورفولوژي
)Madadi et al., 2005.(  

  

 
  غرب ایراندریاچۀ نئور در شمال موقعیت جغرافیایی -1 شکل

Figure 1. Geographical location of Lake Neor in northwestern Iran 
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  تبخیرسنجی نئور ایستگاه) 1369-1392( ساله 23 هايداده اساس بر دریاچۀ نئور آمبروترمیک منحنی -2شکل 

Figure 2. Climate diagram of Lake Neor. Data from a local meteorological station (1990-2013) 
  

  هاآوري دادهجمع
زارهاي نئور و تورب ۀهاي دریاچپوشش گیاهی کناره

مشخص غربی آن با هدف جنوبی و جنوب ۀحاشی
هاي رویشی در امتداد شیب رطوبتی در پهنه کردن

از گیاهان  . براي این کار،شد یبررس 94تابستان سال 
هاي نمونه ۀتهی منظوربهو  يبردارفهرستمنطقه 

این  .شد برداريهاي بیشتر نمونههرباریومی و بررسی
 ۀعلوم پایة دانشکد در هرباریوم گیاهی هاينمونه

 HUMZ: Herbarium ofدانشگاه مازندران (

University of Mazandaran (شوند.نگهداري می 
 ,Rechingerگیاهان از فلورا ایرانیکا (شناسایی براي 

فلورهاي فارسی ایران  ۀ) و مجموع1963-2015
)Assadi et al., 1987-2011 (هاي . ناماستفاده شد

سایت  بر اساسعلمی گیاهان 
http://www.theplantlist.org براي . روزرسانی شدبه

یر ابندي رانکطبقه ، ازشکل رویشی گیاهانتعیین 
)Raunkiaer, 1934تیپ)و(کور پراکنش جغرافیایی ) و 

 Zohary) (1973 از روش پیشنهاديگیاهی  هايآرایه
) Floristic regionsها (بندي مناطق رستنیتقسیم براي

بندي سیماي ظاهري (فیزیونومیک) . پهنهاستفاده شد
تراز  بر اساسپوشش گیاهی سایت مورد بررسی، 

عمق کناري دریاچه، با هاي کمسفره آب، از بخش
زارها و ور، به سمت توربگیاهان آبزي شناور یا غوطه

انجام زارهاي مرطوب کناري با پیمایش زمینی علف
منطقه در  موجود گیاهان). Jalili et al., 2009( شد

تغییر در سیماي ظاهري و  مورد بررسی با توجه به
از سمت اصلی  رویشی ۀپهن چهار بهرطوبتی، شیب 

(جدول  شد کیتفک هاي کناريبخش طرفبهدریاچه 
  .میپردازیم) که در ادامه به تشریح آن 1

هاي دریاچه هایی از کنارهرویشی اول: بخش ۀپهن
برداري، عمق نمونهشود که در هنگام نئور را شامل می

 3(شکل  بوده استمتر سانتی 50آب در آن بیش از 
  الف).

گذار بین شرایط  رویشی دوم: این پهنه، ۀپهن
در آن نزدیک به سطح آب که تراز  استخاکی و آبی 

 ۀ. در این پهنبوده استزمین و یا کمی باالتر از آن 
آب و تناوبی از حالت  تراز زیاددلیل نوسان بهرویشی، 

-توربگیاهان ، شکی و آبی در فصول مختلف سالخ

فراوانی و چیرگی بیشتري  ،به گیاهان آبزينسبت  زار
  .ب) 3(شکل دادند  نشان

سوم: در این پهنه با حرکت به سمت رویشی  ۀپهن
جوامع گیاهی با  نئور، ۀخشکی پیرامون دریاچ ۀپهن
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 Ranunculusو  Carex orbicularis چیرگی

amblyolobus ج). 3(شکل  شد دهید  
هاي بزرگ رویش ۀرویشی چهارم: پهن ۀپهن

)، چهارمین Wet meadows( هاي مرطوبزارچمن
دهد. در نئور را تشکیل می ۀرویشی اطراف دریاچ ۀپهن

هاي این بخش، سطح آب زیرزمینی در مقایسه با پهنه
تر و پوشش گیاهی آن شامل گیاهان رویشی قبلی پایین

این پهنه کمترین تأثیرپذیري را  پسند است. همچنیننم
  د). 3از نوسانات آب دریاچه دارد (شکل 

  

  
  هاي کناري آننئور و اکوسیستم ۀهاي رویشی دریاچپهنه -3شکل 

 .رویشی چهارم ۀپهن -رویشی سوم؛ د ۀپهن -رویشی دوم؛ ج ۀپهن -رویشی اول؛ ب ۀپهن -الف
Figure 3. Vegetation zones (a-d) in Neor site  

  
  نتایج
  هاي رویشیپهنه
هاي گیاهی در این ترین گونهرویشی اول: از مهم ۀپهن
ور توان به گیاهان آبزي غوطهرویشی، می ۀپهن

Callitriche palustris  وLemna trisulca  بر و شناور
 P. crispusو  Potamogeton nodosus آب سطح

 ،P. nodosusاشاره کرد. در برخی از این گیاهان، مانند 
آذین) در خارج از آب قرار (گل یدمثلیتولهاي بخش

درصد از کل  15رویشی،  ۀگیرد. گیاهان این پهنمی
 داده لیتشکهاي رویشی را هاي گیاهی همه پهنهآرایه

رویشی دوم مشترك  ۀدرصد از گیاهان آن با پهن 28و 
  هستند.

 Carexهایی مانند رویشی دوم: گونه ۀپهن

orbicularis طور هایی از این پهنه، گاهی بهدر بخش
دیگر، جوامع  ۀیک یا دو گون مستقل و یا همراه با

را  )Monodominant( تک غالبو  فردمنحصربه

  الف
a 

 ب
b 

 ج

c 
 د
d 
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رویشی  ۀهمراه در این پهنهاي . از گونهدادند لیتشک
  هاي زیر اشاره کرد:گونه توان بهمی

Carex orbicularis, Sparganium emersum, 

Deschampsia caespitosa, Juncus inflexus, 

Eleocharis palustris, Primula auriculata, Carex 

songarica, Scutellaria galericulata, Butomus 

umbellatus, Dactylorhiza umbrosa, Triglochin 

maritima. 

تازگی و براي به Sparganium emersum ۀگون
 شده است گزارشاولین بار در ایران از این منطقه 

)Naqinezhad and Bidarlord, 2015 .(ۀدر این پهن 
-هاي گیاهی شناساییدرصد از کل آرایه 25رویشی، 

 ۀدرصد از آنها در پهن 41شده انتشار داشتند که 
رویشی اول نیز  ۀدرصد در پهن 28رویشی سوم و 

  .مشاهده شد
 ۀهاي مهم در این پهنسوم: از گونهرویشی  ۀپهن

 .Carex riparia ،C. divisa ،C توانرویشی می

songarica ،Triglochin maritima ،Juncus 

inflexus ،J. articulatus ،Ranunculus sceleratus ،
Primula auriculata ،Trifolium pratense  وT. 

arvense  درصد  39رویشی با  ۀ. این پهننام بردرا
هاي گیاهی مورد بررسی، بیشترین تنوع و تعداد آرایه

خود هاي رویشی بهپهنه ۀفراوانی را در بین هم
هاي گیاهی این آرایه درصد از 17. اختصاص داد
 ۀدرصد در پهن 41رویشی چهارم و  ۀبخش در پهن

  .شد دهیدم هم رویشی دو
هاي گیاهی ترین گونهرویشی چهارم: مهم ۀپهن
 Prunella vulgaris ،Poaرویشی را  ۀاین پهن

pratensis، P. bulbosa ،Juncus gerardii  و
Trisetum flavescens درصد از  21دهد. تشکیل می

هاي گیاهی اکوسیستم مورد بررسی نئور در کل آرایه
  .مشاهده شداین پهنه 

 
: Helهاي کناري آن همراه با شکل زیستی (نئور و اکوسیستم ۀشده دریاچهاي گیاهی مشاهدهفهرست آرایه -1جدول 

 ES:تیپ یا پراکنش جغرافیایی (وژئوفیت) و کور Geo:: تروفیت؛ Thr: هیدروفیت؛ Hydکریپتوفیت؛ : همی Hemهلوفیت؛
  اي) هر گیاهناحیه : چندPLاي؛: مدیترانهMتورانی؛ -ایرانی: ITسیبري؛ -اروپا

Table 1. The checklist of the plant taxa in Lake Neor along with life forms (Hel: helophyte; Hem: 
hemicryptophyte; Hyd: hydrophyte; Thr: therophyte; Geo: geophyte) and chorotypes (ES: Euro- 

Sibirian; IT: Irano-Turanian; M: Mediterranean; PL: pluriregional) 
  رویشی ۀپهن

Vegetation zone  
  شکل زیستی
Life form  

اییپراکنش جغرافی  
Chorotype 

  هاي گیاهیآرایه
Plant taxa 

 تیره
Family 

1  Hel PL Alisma plantago-aquatica L. Alismataceae 
1 and 2 Hel  Alopecurus cf. aequalis Sobol. Poaceae 

1 Hyd IT, ES Callitriche palustris L. Plantaginaceae 
1 and 2 Hyd  Chara sp. Characeae 
1 and 2 Hel IT, ES Glyceria plicata Fries. Poaceae 

1 Hyd PL Hippuris vulgaris L. Hippuridaceae 
1 Hyd PL Lemna minor L. Lemnaceae 
1 Hyd PL L. trisulca L.  
1 Hyd PL Myriophyllum spicatum L. Haloragaceae 

1 and 2 Hel PL Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud. Poaceae 

1 Hyd PL Potamogeton nodosus L. Potamogetonaceae 
1 Hel PL Schoenoplectus lacustris (L.) Palla. Cyperaceae 
1 Hyd PL Utricularia minor L. Lentibulariaceae 

2 and 3  Hem IT, ES, M Agrostis stolonifera L. Poaceae 
2 Hel IT, ES, M Butomus umbellatus L. Butomaceae 
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  .1ادامه جدول 
Continued table 1. 

  پهنۀ رویشی
Vegetation zone  

یشکل زیست  
Life form 

اییپراکنش جغرافی  
Chorotype 

هاي گیاهیآرایه  
Plant taxa 

 تیره
Family 

2 and 3 Hem IT, ES Carex melanostachya M.B. ex Willd. Cyperaceae 

2 and 3 Hem IT 
C. 

orbicularis subsp. kotschyana (Boiss. 
& Hohen.) Kukkonen. 

 

2 and 3 Hem PL Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv. Poaceae 

3 Hel PL Eleocharis palustris (L.) Roem. & 
Schult. Cyperaceae 

2 and 3 Hel IT, ES, M Epipactis palustris (L.) Crantz. Orchidaceae 
2, 3 and 4 Hel PL Juncus inflexus L. Juncaceae 

2 and 3 Hel IT Myosotis sylvatica Ehrh. ex 
Hoffm.ssp. rivularis Vestergren. Boraginaceae 

2 Hem IT, ES, M Plantago lanceolata L. Plantaginaceae 
2 Hel PL Polygonum amphibium L. Polygonaceae 

2 and 3 Hem  Rumex sp.  
2 and 3 Hem IT, ES Scutellaria galericulata L. Lamiaceae 

2 Hel PL Sparganium erectum L. Sparganiaceae 
2 Hel PL S. emersum Rehmann.  

2 and 3 Hem IT Stellaria persica Boiss. Caryophyllaceae 
2 and 3  Thr IT Veronica anagallis-aquatica L. Plantaginaceae 

3 Hem IT, ES Blysmus compressus (L.) Panz. ex 
Link. Cyperaceae 

3 Hel PL Carex riparia Curtis.  

3 Hem PL Cirsium arvense (L.) Scop. var. 
arvense. Asteraceae 

3 Hel IT C. hygrophilum Boiss.  

3 Geo IT Dactylorhiza umbrosa (Kar. & Kir.) 
Nevski. Orchidaceae 

3 Hem IT, ES, M Carex divisa Huds. Cyperaceae 
3 Hel PL Epilobium hirsutum L. Onagraceae 

3 and 4 Hem PL Erigeron acer L. Asteraceae 
3 and 4 Thr IT, ES Euphrasia hirtella Jordan ex Reut. Santalaceae 

3 Hem PL Juncus articulatus L. Juncaceae 
3 Hem IT Pedicularis sibthorpii Boiss. Santalaceae 

3 and 4 Hem PL Potentilla anserina L. Rosaceae 

3 Hem IT Ranunculus amblyolobus Boiss. & 
Hohen. Ranunculaceae 

3 Hem IT R. kotschyi Boiss.  
3 and 4 Hem  Taraxacum sp. Asteraceae 

3 Hel PL Thalictrum minus L. Ranunculaceae 
3 Hem IT, ES, M Trifolium pratense L. var. pratense Fabaceae 
3 Hem PL T. pratense L. var. Sativum Schreb.  
3 Thr IT, ES T. arvense L.  

 
3 and 4  Hem IT, ES, M T. repens L.  

3 Hem PL Triglochin maritima L. Juncaginaceae 
3 Hel PL T. palustre L.  
4 Hem IT Hordeum violaceum Boiss. & Hohen. Poaceae 
4 Hem IT J. gerardii Loisel. Juncaceae 
4 Hem PL Poa pratensis L. Poaceae 
4 Hem PL P. trivialis L.  
4 Hem IT, ES, M P. bulbosa L.  
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  .1ادامه جدول 
Continued table 1. 

  پهنۀ رویشی
Vegetation zone  

یشکل زیست  
Life form 

اییپراکنش جغرافی  
Chorotype 

گیاهی هايآرایه  
Plant taxa 

 تیره
Family 

4 Hem  Polygonum sp. Polygonaceae 
4 Hem PL Prunella vulgaris L. Lamiaceae 
4 Hem IT, ES, M Silene latifolia Poir. Caryophyllaceae 
4 Hem PL Trifolium pratense L. var. pratense Fabaceae 
4 Thr IT, ES, M T. campestre Schreb.  
4 Hem PL Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. Poaceae 

  
  هاي زیستیشکل

 داد نشان نتایج بررسی شکل زیستی به روش رانکایر

درصد، در  61ها با رویشی اول، هیدروفیت ۀپهنکه در 
 47ها (پاي در آب) با رویشی دوم، هلوفیت ۀپهن

-هاي رویشی سوم و چهارم، همیدرصد و در پهنه

درصد، بیشترین  88و  70ترتیب با ها بهکریپتوفیت

-رویشی، همی ۀفراوانی را داشتند. در کل چهار پهن

درصد،  25ها با درصد و هلوفیت 56ها با کریپتوفیت
هاي زیستی منطقه مورد بررسی را ترین طیفمهم

  ).4تشکیل دادند (شکل 

 

  
: Helکریپتوفیت؛ : همیHem( بررسیمورد  ۀهاي گیاهی بر اساس شکل زیستی در منطقدرصد فراوانی آرایه -4شکل 

  ژئوفیت): Geo: تروفیت؛ Thr: هیدروفیت؛ Hydهلوفیت؛ 
Figure 4. Percentage abundance of life forms in Lake Neor site (Hem: hemicryptophyte; Hel: 

helophyte; Hyd: hydrophyte; Thr: therophyte; Geo: geophyte) 
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  رویشی سایت نئور ۀدرصد فراوانی گیاهان براساس شکل زیستی در هر پهن -5شکل 

Figure 5. Percentage abundance of life form in vegetation zones a-d in Neor site 
 

  جغرافیایی (کوروتیپ) پراکنش
، گیاهان با بررسیهاي رویشی مورد در کل پهنه

 47اي بیشترین سهم (پراکنش جغرافیایی چندناحیه
خود اختصاص دادند. درصد فراوانی درصد) را به

 ۀگیاهان براساس پراکنش جغرافیایی در هر چهار پهن
رویشی در  ۀو به تفکیک هر پهن 5رویشی در شکل 

  .شده استدادهنشان  6شکل 

 

 
: اروپا ES تورانی،-: ایرانیITاي، : چندناحیهPLمورد بررسی ( ۀهاي گیاهی در منطقدرصد فراوانی کوروتیپ -6شکل 

  اي): مدیترانهMسبیري، 
Figure 6. Percentage abundance of chorotypes in Lake Neor site (PL: pluriregional; IT: Irano-

Turanian; ES: Euro- Sibirian; M: Mediterranean) 
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  .رویشی سایت نئور ۀپراکنش جغرافیایی (کوروتیپ) در هر پهن بر اساسدرصد فراوانی گیاهان  -7شکل 

Figure 7. Percentage abundance of chorotypes in vegetation zones a-d in Neor site. 
  

  بحث
خشکی نئور، تغییرات هیدرولوژیک در اکوسیستم آبی
هاي رویشی با ترکیب اي کم، پهنهمحلی در فاصله

فلوریستیک مشخص و متنوعی را در امتداد شیب 
هاي . تغییر در سطح آبآورده است به وجودرطوبتی 

هی در زیرزمینی نقش کلیدي در ترکیب پوشش گیا
. )Ping et al., 2011خشک دارد (مناطق خشک و نیمه

رویشی با شیب  ۀهاي گیاهی مربوط به هر پهنگونه
-شکل سببه سازگاري رسیده و رطوبتی آن پهنه ب

اند. در پژوهش هاي رویشی مختلف شدهگیري فرم
 ۀها و در پهنرویشی اول هیدروفیت ۀرو، در پهنپیش

هاي زیستی درآب)، شکلها (گیاهان پايدوم هلوفیت
هاي ساختاري و دهند. از سازگارياصلی را تشکیل می

-رویشی می ۀفیزیولوژیک مهم در گیاهان این دو پهن

در ( پر مانندهاي کوتاه و توان به ایجاد ریشه
Hippuris vulgaris(براي جذب بهتر اکسیژن، برگ ،-

یا  Polygonum amphibiumهاي پهن (در 
Potamogeton nodosus براي شناور ماندن در سطح ،(

از الرو حشرات  هانداختن و تغذیدامآب و به
)Utricularia minor (اشاره کرد )Cook, 1996.(  

نئور، با پایین رفتن تراز آب و  اکوسیستمدر 
کاهش رطوبت در دسترس گیاه، شرایط  گریدعبارتبه

رویشی ایجاد و جوامع  ۀاکولوژیک جدیدي در هر پهن
ها، هم کریپتوفیتاند. همیگیاهی متفاوتی مستقر شده

هاي رویشی سوم و چهارم و هم در مجموع در پهنه
ی را در شکل زیستی گیاه ترینرویشی، مهم ۀچهار پهن

خود اختصاص دادند. چیرگی به مورد بررسی ۀمنطق
 Naqinezhadهاي مرکزي (این شکل زیستی در بخش

et al., 2010aشرقی ()، جنوبKamrani et al., 

 ,.Ghahremaninejad et alغربی () و شمال2011

 Sharifi etغرب ایران (البرز و شمال کوهرشته) 2011

al., 2012 چیرگی همیشده استگزارش) هم .-

، Caryophyllaceae ،Juncaceaeها، مانند کریپتوفیت
Asteraceae  وFabaceae، در اقلیم سرد کوهستانی 

)Archibold, 1995(  گیاهان مانند نئور، سازگاري این
دهد. باوجود چراي را در برابر سرماي زیاد نشان می
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ها در منطقه غالب هستند کریپتوفیتشدید دام، همی
انتهایی این  هايدلیل قرار داشتن جوانهکه این به

خاك و یا نزدیک به آن  گیاهان در سطح
)Naqinezhad et al., 2011(  و همچنین سازگاري این

هاي مختلفی، مانند از راه شانگیاهان با محیط رویشی
ها و برگ دست دادن آب و کاهش تبخیر (با از ةذخیر

 ,.Ghahremaninejad et alکاهش رشد) است (

2011.(  
 ۀاز نظر پراکنش جغرافیایی در کل چهار پهن

رویشی، عناصر گیاهی با پراکنش جغرافیایی 
-درصد فراوانی و پس از آن ایرانی 48اي با چندناحیه

سیبري بیشترین فراوانی اروپا-تورانی-ایرانیتورانی و 
ها ). این داده5خود اختصاص دادند (شکل را به

ثیرپذیري چشمگیر اکوسیستم نئور از مناطق أنشانگر ت
است. همچنین، تفاوت  جوارهمیا نواحی رویشی 

در مقدار آب در دسترس گیاه در امتداد  توجهقابل
هاي انسانی و شیب رطوبتی، تخریب ناشی از فعالیت
گیري، تنوع و چراي دام، از دالیل مهم دیگر در شکل

-خشکی پراکنش پوشش گیاهی خاص این اکوسیستم

. )Ghahreman et al., 2006آبی کوهستانی است (
هاي گیاهی با این الگوي پراکنش فراوانی گونه

توان به نئور را می ۀدریاچ ۀجغرافیایی در منطق
 و شرق سمت از نطقهثیرپذیري پوشش گیاهی مأت

 و سیبري)-اروپا تالش (ناحیه هايجنگل با شرقشمال
نسبت  تورانی-ایرانی هاياستپ با غرب و جنوب از

. تشابه طیف زیستی و پراکنش جغرافیاي گیاهی داد
هاي ماندابی اکوسیستم ماندابی نئور با دیگر اکوسیستم

غربی، جنوبی و هاي مرکزي، شمالکوهستانی در بخش
 ,.Naqinezhad et al( البرز کوهرشتهشرقی جنوب

2010a ،Kamrani et al., 2011 ،Ghahremaninejad 

et al., 2011 ،Sharifi et al., 2012 (تواند نزدیکیمی 
  .نشان دهددر ساختار پوشش گیاهی این مناطق را 

مین آب و أمختلف، مانند ت لیبه دالها مانداب
زیستگاه بسیاري از گیاهان و غذا براي انسان و یگانه 

این  جانوران، از ارزش فراوانی در دنیا برخوردارند. با
شدت در معرض خطر هایی بهوجود، اکوسیستم

هاي کشاورزي و هستند. زهکشی، تبدیل به زمین
آلودگی از دالیل انسانی و تغییرات جهانی اقلیم 
(گرمایش زمین) از عوامل مهم طبیعی در کاهش سطح 

هاي ماندابی در بسیاري از اکوسیستم خشک شدنو یا 
خشک و یا ویژه در مناطق خشک و نیمهجهان و به
 ;Joosten and Clarke, 2002یافته هستند (کمتر توسعه

Moore, 2008(زارهاي کناري نئور و تورب ۀ. دریاچ
خشک و چراي نیمه ۀدر منطق قرار گرفتنآن، با وجود 

ولوژیک خوب و قابل درازمدت دام، هنوز شرایط اک
هایی همچون تنوع قبولی دارند. برخورداري از ویژگی
هاي گیاهی ماندابی پوشش گیاهی و رویشگاه گونه

 Sparganium emersum ،S. natansکمیابی مانند 
)Naqinezhad and Bidarlord, 2015( و 

Ranunculus peltatus )Naqinezhad et al., 2016( 
زارهاي مجاور آن یا از تورب که اخیراً از این منطقه

 خوار ماندابیگیاه حشرهاند و همچنین گزارش شده
محیطی ، جایگاه زیست)Utricularia minor( انابی
اي را به این اکوسیستم بخشیده است. براي یگانه

اي گیاهی و مدیریت پایدار و حفاظت از تنوع گونه
خشکی کوهستانی کشور، بوم آبیجانوري این زیست

باید به نقش اساسی آب از نظر کمی (عمق و سطح 
  ایستابی) و کیفی (آلودگی) توجه کامل داشت.
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A preliminary floristic study of Neor high altitude wetland, Ardebil province, NW Iran 
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Abstract 
The high-altitude Lake Neor along with its southern and southwestern marginal peatlands in 
northwestern Iran (Ardebil province) are unique in terms of floral and vegetation diversity. This 
floristic study presents the floral composition of different vegetational belts of the southern part of the 
lake and its marginal peatlands along a humidity gradient. Four vegetation zones were defined based 
on vegetation composition and water availability. A total number of 84 plant taxa belonging to 45 
genera and 27 families were identified. The most abundant families included Poaceae (10 species), 
Cyperaceae (9 species), Asteraceae and Fabaceae (6 species each) as well as Polygonaceae and 
Santalaceae (4 species each). The life form analysis revealed that hydrophytes (8 species, 61%) and 
helophytes (10 species, 47%) predominated in the first (shallow margins of the lake) and second (lake-
peatland transition) zones. Whereas hemicryptophyte was the main life form in the third (peatland) 
and fourth (wet meadows) vegetation belts, with 23 (70%) and 15 species (80%), respectively. From a 
chorological viewpoint, the vast majority of the flora under consideration belonged to pluriregional 
and/or Irano-Turanian origins. The Neor montane wetland is one of the few ecosystems in Iran, which 
inhabit a number of rare plant species such as Sparganium emersum and Utricularia minor. Strict 
conservation of such unique vulnerable ecosystems may guarantee the long-term preservation of the 
genetic diversity of the country. 

Keywords: Moisture gradient, Montane lake, Neor, Peatland, Rare aquatics. 
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