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چکیده
رویشگاه های مرتعی کوه های اورین خوی از نظر اقلیم، خاک، پستی وبلندی، و پوشش گیاهی معرف سطح وسیعی از رویش های کوهستانی 
در شمال غرب کشور است. به همین منظور در سال های 92–91، گونه های گیاهی از سطح منطقه جمع آوری و با استفاده از منابع گیاه شناسی 
موجود شناســایی شد. شکل  زیستی آن ها براســاس رده بندی ران کیائر تعیین، و گونه های نادر و در معرض انقراض نیز بر اساس معیارهای 
انجمن حفاظت از ذخایر ژنتیکی مشــخص گردید. همچونین، پراکنش جغرافیایی آن ها نیز بر اســاس تقسیم بندی ناحیه های رویشی تعیین 
گردیــد. نتایج نشــان داد که 287 گونه از 52 تیره و 172 ســرده از گیاهــان آوندی در منطقه پراکندگی دارنــد. بزرگ ترین تیره ی گیاهی 
گل ســتاره یی ها )Asteraceae( با 46 گونه، و بزرگ ترین جنس گــون )Astragalus( از تیره ی بقوالت )Fabaceae( با 19 گونه 
است. نمودار طیف زیستی گیاهان به  روش ران کیائر نشان داد که همی کریپتوفیت ها با  47درصد، فراوان ترین شکل  زیستی اند و درصد باالی 
آن ها نشان-دهنده ی اقلیم سرد و کوهستانی منطقه است. ژئوفیت ها )کریپتوفیت ها( 18درصد، کامو فیت ها  16درصد، تروفیت ها 15درصد و 
فانروفیت ها با 4درصد در درجه ی بعدی فراوانی اند. چهل وهشت درصد از گونه ها به ناحیه ی رویشی ایرانو-تورانی تعلق دارند. پراکنش هفت 
درصد از فلور منطقه چند  ناحیه یی، 22/5درصد در ناحیه ی رویشــی ایرانو-تورانی و ارو-سیبری، 2/5درصد در ناحیه ی رویشی ایرانو-تورانی 
و مدیترانه یی، 0/7درصد در ناحیه ی رویشــی ارو-سیبری و مدیترانه ای، 4/5درصد در ناحیه ی رویشی ارو-سیبری، و 1/3درصد در ناحیه ی 
رویشــی مدیترانه یی است. از میان گونه های تشــخیص داده شده 2/5درصد جهان وطنی و 11درصد بومی انحصاری ایران اند. هم چون ا ین، 

براساس معیارهای انجمن حفاظت از ذخایر ژنتیکی، 14 گونه ی گیاهی نادر و در معرض انقراض اند. 

واژه هاي کلیدی: آذربایجان غربی، شکل زیستی، فلور، کوروتیپ، کوه های اورین 
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Abstract
Rangeland habitats of the Avrin Mountains, Khoy are representing a wide range 
of mountainous vegetations in terms of climate, soil, topography and plant cover 
in Western Iran. In this regard, plant species were sampled periodically during the 
2013–2014 period, and identified using the existing floral references. Their life-forms 
were determined based on the Raunkiaer’s classification and rare and endangered 
species of the area were recognized based on the criteria of Association for Protec-
tion of Genetic Resources. Moreover, their geographical distribution was determined 
on the basis of classification of vegation regions. Floristic study of the collected 
vegetation resulted in the identification of 287 species belonging to 52 families and 
172 genera of vascular plants. The largest plant family is Asteraceae with 46 species 
and the largest genus is Astragalus of Fabaceae with 19 species. The diagram of 
plant life formed by the Raunkiaer method showed that the dominant life forms of 
the area were hemicryptophytes with 47% and geophytes (Cryptophytes) with 18%, 
whose high percentage demonstrate the cold climate and mountainous region. Cryp-
tophytes(18%), chamaephytes (16%), therophytes (15%) and phanerophytes (4%) 
have the less degrees of abundance. The geographical distribution of plants showed 
that 48% of species belong to the Irano–Turanian zone. The distribution of 7% of the 
flora in the region is multi-regional, 22.5% are Irano-Turanian and Euro-Siberian, 
2.5% are Irano-Turanian and Mediterranean, 0.7 % are Euro-Siberian and Mediter-
ranean, 4.5% are Euro-Siberian, and 1.3% are Mediterranean-related. Among the 
identified species, 2.5% have cosmopolitan distribution and 11% are endemic to Iran. 
According to the Protection Association of Genetic Resources, 14 species are classi-
fied as rare and endangered plant species. 
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مقدمه
یکی از ملزومات اساســی برای انجام بررسی های بوم شناسی، چه بوم شناسی 
فردی و چه بوم شناســی جمعی، شناســایی گونه هــای گیاهی موجود در هر 
منطقه ی  آب وهوایی اســت. مطالعات زیادی در معرفی فلور، شــکل  زیستی 
و پراکنش جغرافیایی گیاهان در مناطق مختلف آب وهوایی انجام شــده است 
)عصری 2011؛ یوســفی 2006؛ مظفریان 2000؛ قهرمــان و عطار 1999؛ 
معصومــی 2005–1989؛ مبین 1996–1979؛ ثابتــی 1976؛ درویش زاده 
2006؛ جبارزاده 2010(. اهمیت کار به اندازه یی است که بر پایه ی نتایج معرفی 
فلور، شکل  زیســتی و پراکنش جغرافیایی گیاهان، گستره ی جغرافیای گیاهی 
ایــران را به ناحیه ها و اقلیم هــای مختلف رویشــی، و از دیدگاهی دیگر به 

منطقه های مختلف رویشی تقسیم کرده اند. 
گســتره ی جغرافیایی ایران بــا توجه به ویژگی های اقلیمی، پســتی وبلندی، 
زمین شناســی و زمین ریخت شناسی به ســه ناحیه ی رویشی شامل ناحیه ی 
رویشی ارو-سیبری، ایرانو-تورانی و صحارا-سندی، و 10 اقلیم رویشی شامل 
اقلیم  رویش های خزری و ارســبارانی، البرزی، آذربایجانی، شــمال خراسانی، 
ترکمنســتانی، غرب زاگرس )زاگرس شمالی، میانی و جنوبی(، شرق زاگرس، 
ایران مرکزی، کوهستانی با ارتفاع بیش از 2700 متر، خلیج فارسی، و عمانی، 
و چهار منطقه ی رویشــی شامل مناطق رویشی استپی، نیمه استپی، بیابانی و 
کویری مرکزی، و بیابانی و کویری مرطوب شمال تقسیم می کنند )عصاره و 

سیداخالقی 2009(. طبیعی است که طبقه بندی موجود خالی از اشکال نیست 
و با پیشرفت علم جغرافیای گیاهی کامل تر خواهد شد. 

انجام هرچه بیشــتر مطالعات فلور، شکل  زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان 
در مناطق مختلف آب وهوایی با ویژگی های پســتی وبلندی، زمین شناســی و 
زمین ریخت شناسی ویژه ی  خود ســبب خواهد شد که علم جغرافیای گیاهی 
کامل تر شود. قربانلی )2002( گزارش داده است که با آن که جغرافیای گیاهی 
اساس شناخت منابع طبیعی در نظام  های اکولوژی است، بسیاری از بوم شناسان 
نقــش انکارناپذیر علم جغرافیــای گیاهی را در برنامه ریزی های توســعه ی 
اقتصادی، و در شــناخت بوم نظام ها و محیط های زیســتی درنظرنیاورده اند. 
پژوهش پیــش رو که معرف اقلیم رویش های کوهســتانی )با ارتفاع بیش از 
2700 متر( ناحیه ی رویش ایرانو-تورانی است، با همین دیدگاه برای نخستین 

بار در استان آذربایجان غربی انجام شد. 
یافته های پژوهش اطالعات پایه را برای شناخت پوشش گیاهی و مرتع داری، 
و به دنبال آن تعیین طبقه ی خوش خوراکی و مقدار مصرف آن ها به وســیله ی 
دام هــای چراکننده  در مراتع منطقه فراهم خواهــد آورد. از طرفی، گونه های 
جمع آوری شده به غنای هرباریوم دانشــکده ی علوم دانشگاه ارومیه و دیگر 
هرباریوم های موجود در اســتان کمک خواهد کــرد. به این ترتیب، راه براي 
تحقیقات بعدي از جنبه هاي حفاظتي، بیوشیمیایي، جغرافیایي و زیست محیطي 

گونه ها هموار خواهد شد. 
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 َامًاد ي ريش
 مطالعٍ  یمىطقٍمعرفی 
در،اغثجّراٌی-رویؼایطاٌّیٌاذیَ(ىحط2700ةاارجفاعةیؼاز)ُایکُّػحاٌیکَىػطفاكهیورویؼ،ُایاوریًُایىطجػیکّهرویؾگاه

38°34'39"ظّلؽطكیو44°34'48"وىّكػیثحغطافیاییُکحار4780ىعانػَةاوغػثیؽِطغحانسّیاٌحشابگطدیص.ىٍعلَ
وازصهاغثغطةیؽِطغحانسّیپطاکٍکیهّىحطیؽيال35دریادرىحطازغعد3622جا2200ارجفاغییدرىرصوده(1)ؽکمغطضؽيانی

 زىیًوةهٍصیپػحیٌظط ، ىػطفغعدوؽٍاغیریشثزىیًؽٍاغی، پّؽؼگیاُی، ساكو رازیویىطاجعىٍعلَغیػیاز، ىطز جا كعّر
.اغثغطةیدراغحانآذرةایخاننٍصچایاوآةشیظكعّرچاییجطکیَوایطاندرذّزهُایىیانکّهرؽحَ




 .ايریه خًیَای کًٌمًقعیت جغرافیایی  -1ضکل


ٌیظازآنُاییةشؼو%60وةاالجطاز30–60ؽیبآنغعدزیادیازاىااغث%52آنوزٌیىحّغطةطرغیکُّػحاٌیوؽیبیىٍعلَ
دارد0–5ؽیب % در )دروگاهچيًُاآنکَ زارُا دریاچَُا( اغث.ُایکّچکپطاکٍو ةِحطیًىطجعُاىطجعایًصه ییالكیاغحانُایاز

اوریًةاجّحَةَیوُّاییىٍعلَبآطازٌظ.صٌگیطىیةِطهازآنُطغانَازاواسطسطدادجااواغطؽِطیّردامغؾایطکَاغثغطةیآذرةایخان
ٌیيةٍصیاكهیيیدوىارجًگػحطشظتلَ اكهیو َیافحَ، ىطظّبفطاغطد کُّػحاٌی( و )غطد 150ودارد در غال از روز آن .اغثیشتٍصان

ىٍعلَةطىتٍایٌيّدظاُطیایً.اغثگطادغاٌحییدرح08/7َآنیىحطوىیاٌگیًدىایغاالٌَىیهی469آنیىیاٌگیًةارٌصگیغاالٌَ
ٌؾانداده(1)درحصولآنگیاُیُایحاىػَازىؾشفاتییکَسالـَداردگیاُییحاىػَُفث1:50000)فیظیٌّّىی(ودرىلیاس

(.2013ؽیشکاٌهّیىیالناغث)ؽصه
 

شکل1- موقعیت جغرافیایی کوه های اورین خوی.

| ||

 مواد و روش ها
معرفی منطقه ی مطالعه 

رویشــگاه های مرتعی کوه های اورین، که معرف اقلیم رویش های کوهستانی 
)با ارتفاع بیش از 2700 متر( ناحیه ی رویش ایرانو-تورانی است، در شهرستان 
خــوی انتخاب گردیــد. منطقه ی مطالعه با وســعت 4780 هکتار و موقعیت 
جغرافیایی 48 34 °44 طول شــرقی و 39 34 °38 عرض شــمالی )شکل1( 
در محــدوده ی  ارتفاعــی 2200 تا 3622 متر ازســطح دریا در 35 کیلومتری 
شمال غربی شهرستان خوی پراکنده است و از نظر پستی وبلندی، زمین شناسی، 
زمین ریخت شناســی، خاک و پوشش گیاهی، معرف ســطح وسیعی از مراتع 
منطقه ی قطور تا مرز رازی و رشــته کوه های میان ترکیه و ایران در حوزه ی 

آبخیز قطورچای و الندچای در استان آذربایجان غربی است.
منطقه ی بررسی کوهستانی و شیب متوسط وزنی آن 52درصد است اما سطح 
زیادی از آن شیب 60–30 و باالتر از 60 درصد و بخش هایی از آن نیز شیب 
5–0درصد دارد کــه در آن ها چمن زارها )دروگاه هــا( و دریاچه های کوچک 
پراکنده است. این مرتع ها از بهترین مرتع های ییالقی استان آذربایجان غربی 
اســت که دام عشایر هرســاله از اواخر خرداد تا اواسط شــهریور از آن بهره 
می گیرند. از نظــر آب وهوایی منطقه ی اورین باتوجه بــه طبقه بندی اقلیمی 
دومارتن گســترش یافته، اقلیم نیمه مرطوب فراسرد )سرد و کوهستانی( دارد و 
150 روز از ســال در آن یخبندان است. میانگین بارندگی ساالنه ی آن 469 
میلی متر و میانگین دمای ســاالنه ی آن  7/08 درجه ی سانتی گراد است. این 

| ||
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روش تحقیق
برای شناســایی و معرفی فلور منطقه، جمــع آوری گونه های گیاهی در فصل 
رویش ســال های 92–1391 در زمان های مختلف از تمام نقاط منطقه انجام 
شد. در هر یک از دو دامنه یا جهت کلی منطقه )که عمومًا  شمالی یا جنوبی 
است( چندین طبقه ی ارتفاعی برگزیده شــد. سپس در هر طبقه ی ارتفاعی، 
هم زمان با مرحله ی گل دهی و سنبله دهی بیش تر گیاهان، در زمان های مختلف 
به منطقه مراجعه، نمونه هــای گیاهی جمع آوری، و مختصات محل پراکنش 
یادداشــت، شد. از هر گونه ی گیاهی ســه نمونه، و از هر نمونه دست کم سه 
پایه ی گیاهی جمع آوری گردید. نمونه های گیاهی پس از جمع آوری، خشک و 
فشرده سازی )پرس( شد. سپس با استفاده از راهنماهای فلور ایرانیکا )رشینگر 
2005–1963(، عراق )تانســند 1968–1966(، شوروی )کومارو و شیشکین 
1980–1964(، ایران )اسدی 2009–1988؛ قهرمان 2006–1977(، ترکیه 
)دیویس 1988–1965(، گون های ایران )معصومی 2005–1989(، رده بندی 
گیاهی )مظفریان 2000(، رســتنی های ایران )مبین 1979–1996(، فرهنگ 
نام های گیاهان ایران )مظفریان 1996( و درختان و درختچه های ایران )ثابتی 
1976( شناسایی، و در هرباریوم دانشکده ی علوم دانشگاه ارومیه با شناسه ی 

هرباریومی 101 تا 389 نگهداری شد.  

شکل زیستی گیاهان براساس رده بندی ران کیائر تعیین گردید. در این رده بندی 
گیاهان براســاس موقعیــت جوانه های تجدید کننده ی حیــات، به گروه های 
)کریپتوفیت ها(،  ژئوفیت هــا  کامو فیت هــا، همی کریپتوفیت ها،  فانروفیت ها، 
تروفیت ها، هیدروفیت ها و اپی فیت ها تقسیم می شوند )اردکانی 2003(. بعد از 
آن که درصد اشکال  زیســتی تمام گونه های گیاهی منطقه تعیین شد، درصد 

فراوانی هر کدام از آن ها به صورت نمودار ستونی ترسیم گردید.
کوروتیپ )پراکنــش جغرافیایی( گونه های گیاهی براســاس تقســیم  بندی 
ناحیه های رویشی به  کمک زهری )1973(، وایت و لئونارد )1991( و تختاجان 
)1986( و اســتفاده از مجموعه ی فلور ایرانیکا )رشینگر 2005–1963(، فلور 
ترکیه )دیویس 1988–1965( و فلور ایران )اســدی 2009–1988؛ قهرمان 

2006–1977( تعیین گردید. 
همچونیــن، گونه های گیاهی نــادر و در معرض انقراض منطقه براســاس 
معیارهای انجمن حفاظت از ذخایر ژنتیکی مشخص گردید. باتوجه به این که 
منابع مربوط به بوم زادی و منشــاء گیاهان ایران محدود است، و اغلب آن ها 
چندین ســال پیش تألیف شــده اند، در این پژوهش برای تشخیص بوم زادی 

)اندمیک( بودن گونه های گیاهی از  قهرمان و عطار )1999( استفاده شد. 
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  .َای ايریه خًیگیاَی کًٌ َای جامعٍ مطخصات -1جذيل

گیاُییحاىػَ
یداىٍَ
ی)ىحط(ارجفاغ

حِث
کهی
ىٍعلَ

وضػیثىطجع
)ةطاغاسروش

ی(غاىهچِار

گطایؼىطجع
)ةطاغاساىحیازدُیةَ

ساكوُایویژگی
پّؽؼگیاُی(

ىیاٌگیً
درـص

پّؽؾیجاج

ىیاٌگیً
درـص

ساكنشث

ىیاٌگیً
درـص
ةطگالش

ىیاٌگیً
درـصغٍگ

ریظهوغٍگ

Pyrus salicifolia - Rosa 
canina 2800–2200 ّةیحٍ - - - - - -

Acantholimon 
atropatanum - 
Astragalus odoratus

3000–2800 حٍّةی حّغطى ىٍفی 2/43 5/28 8 3/20

Acantholimon 
erinaceum - Bromus 
tomentellus - Festuca 
ovina

3200–3000 حٍّةی حّغطى ثاةث 60 9/6 9/11 2/22

Festuca elwendiana - 
Psathyrostachys 
fragilis - Agropyron 
trichophrum

3600–3200 حٍّةی سّب ثاةث 9/47 08/9 22/20 8/22

Pennisetum orientalie - 
Festuca elwendiana 3600–3200 ؽيانی سّب ىثتث 9/67 8/1 1/19 2/11

Festuca ovina - 
Acantholimon 
erinaceum

3200–2800 ؽيانی حّغطى ثاةث 75/73 95/3 7/9 6/12

Juniperus communis - 
Juniperus excelsa 2800–2200 ؽيانی - - - - - -

 اغث.آوردهؽصهظاُطیةطاغاسٌيّدُاگٌَّگیاُیردیفاولوآسطاٌخامٌؾصهوجٍِاٌامُایَحاىػدرگیطیپّؽؼگیاُیاٌصازه*


تحقیقريش 
ىػطفیفهّؽٍاغاییةطای حيعرو اُیُایگیآوریگٌَّىٍعلَ، 1391–92ُایففمرویؼغالدر ٌلاطىشحهفیُازىاندر جيام از

ؽص.غپعةطگظیصهارجفاغییچٍصیًظتلَ(اغثؽيانییاحٍّةیاًکَغيّى)رُطیکازدوداىٍَیاحِثکهیىٍعلَدىٍعلَاٌخامؽص.
ُایگیاُیٌيٌَّ،ةَىٍعلَىطاحػَىشحهفیُازىاندرُان،گیاجطةیؼدُیدُیوغٍتهَگمیزىانةاىطذهَارجفاغی،ُویدرُطظتلَ

حيع آوری، دیادىشحفاتىرمپطاکٍؼو ؽص.اؽث، ،گیاُیغٌَيٌَّیُطگٌَّاز و ٌيٌَّاز آوریگیاُیحيعیَپایَغکودغثُط
–2005ٍگطیرؽ)فهّرایطاٌیکاراٍُياُایزؽص.غپعةااغحفادها(پطسغازی)فؾطدهسؾکو،وریآگیاُیپعازحيعُایٌيٌَّگطدیص.
1963) ؽیؾکیًکّىارو)ؽّروی،(1966–1968جاٌػٍص)غطاق، كِطىان1988–2009)اغصیایطان،(1964–1980و ،(1977–2006؛
 (1965–1988)دیّیعجطکیَ ایطانّنگ، رده(1989–2005)ىػفّىیُای گیاُی، (2000ىظفطیان)ةٍصی ایطانغحٍیر، تیً)ىُای
1979–1996) ایطانفطٍُگٌام، درسحچَ(1996)ىظفطیانُایگیاُان و درسحان و ُطةاریّم،ؽٍاغایی(1976)ثاةحیُایایطان در و

ؽص.ٌگِصاری389جا101ُطةاریّىییؽٍاغَةاداٌؾگاهاروىیَغهّمیداٌؾکصه
ذیات،ةَیکٍٍصهُایجخصیصةٍصیگیاُانةطاغاسىّكػیثحّاٌَایًردهجػییًگطدیص.درطئایکةٍصیرانؽکمزیػحیگیاُانةطاغاسرده

فاٌطوفیثگطوه کاىُاُای ُيیفیثّ، کطیپحّفیثُا، )ژئّفیثُا، ُاکطیپحّفیثُا ُیصروفیثاُجطوفیث(، اپی، و ىیُافیثُا ؽٌّصجلػیو
ـّرتٌيّدارَةُاآندرـصفطاواٌیُطکصامازیگیاُیىٍعلَجػییًؽص،ُازیػحیجيامگٌَّکَدرـصاؽکالنآةػصاز.(2003اردکاٌی)
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نئٌّارد)،(1973زُطی)کيکةَرویؾیُایَةٍصیٌاذیُایگیاُیةطاغاسجلػیوکّروجیپ)پطاکٍؼحغطافیایی(گٌَّ و(1991وایثو

(1986جشحاحان) و از ایطایىخيّغَاغحفاده فهّر جطکیَ(1963–2005رؽیٍگط)ٌیکا فهّر ایطان(1965–1988)دیّیع، فهّر )اغصیو
جػییًگطدیص.(1977–2006كِطىان؛1988–2009

ةطاغاسىػیارُایاٌخيًذفاظثازذسایطژٌحیکیُایگیاُیٌادرودرىػطضاٌلطاضىٍعلَگٌَّ،ُيچٌّیً ةَةاجّحَىؾشؿگطدیص.
ةّمکَىٍاةعىطةّطةَایً ىٍؾاء اغهباغث،دایطانىرصوگیاُانزادیو آنو نیفؽصهجأپیؼچٍصیًغالُا در ةطایپژوُؼایًاٌص،

اغحفادهؽص.(1999)كِطىانوغعارازُایگیاُیةّدنگٌَّ)اٌصىیک(زادیةّمجؾشیؿ



منطقــه بر مبنای نمــود ظاهری )فیزیونومــی( و در مقیاس 1:50000 هفت 
جامعه ی گیاهی دارد که خالصه یی از مشــخصات جامعه های گیاهی آن در 

جدول )1( نشان داده شده است )شیخکانلوی میالن 2013(.

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان...



)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری 7

شماره 11۶، پژوهش های آبخیزداری، پاییز 9۶

نتایج
به طورکلی در منطقه ی بررسی 287 گونه از  52 تیره و 172 سرده از گیاهان 
آوندی تشــخیص داده شــد که فهرست تیره، ســرده و گونه ی آن ها، و نیز 
شکل های زیســتی و پراکنش جغرافیایی آن ها در جدول 2 آورده شده است.  
دولپه یی هــا 239 گونه، تک لپه یی ها 45 گونه، بازدانگان دو گونه و نهان زادان 

آوندی یک گونه ی گیاهی دارند. 
تیره ی گل ســتاره یی یــا کاســنی )Asteraceae( بــا 46 گونه، بقوالت 
)Fabaceae( با 28 گونه، نعناعیان )Lamiaceae( با 23 گونه، شب بو 
)Brassicaceae( بــا 22 گونــه و گندمیــان )Poaceae( با 21 گونه 

به ترتیب بیش ترین تعداد گونه را در منطقه ی اورین دارند.
 )Centaurea( با 19 گونه، گل گنــدم )Astragalus( ســرده  ی گــون
 ،)Tanacetum( با شــش گونه و مینا )Silene( با هشت گونه، ســیلن
 )Acantholimon( و کاله میرحســن )Campanula( گل اســتکانی

هرکدام با پنج گونه از رده های متنوع تر منطقه اند.  
نمودار طیف  زیستی گیاهان به  روش ران کیائر نشان داد که همی کریپتوفیت ها با 
47درصد فراوان ترین شکل زیستی اند و ژئوفیت ها )کریپتوفیت ها( )18درصد(، 
کامو فیت ها )16درصد(، تروفیت ها )15درصد( و فانروفیت ها )چهار درصد( در 

درجه ی بعدی تنوع  اند )شکل2(. 
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 وتایج
ُا،آنیوگٌَّغطدهکَفِطغثجیطه،جؾشیؿدادهؽصاُانآوٌصیازگیغطده172جیطهو52ازگ287ٌَّةطرغییظّرکهیدرىٍعلََة
دوگٌَّ،ةازداٌگان45ُایینپَگٌَّ،جک239ُاییدونپَؽصهاغث.آورده2درحصولُاآنزیػحیوپطاکٍؼحغطافیاییُایؽکمٌیظو

گیاُیدارٌص.یگٌَّیکزادانآوٌصیگٌَّوٌِان
کاغٍی)ییغحارهگمیجیطه Asteraceaeیا ةا )46 Fabaceae)ةلّالتگٌَّ، ةا ٌػٍاغیان)28( Lamiaceaeگٌَّ، ةا ؽب23( ةّگٌَّ،

(Brassicaceaeةا)22(گٌَّوگٍصىیانPoaceaeةا)اوریًدارٌص.یرادرىٍعلَجػصادگٌَّجطیًجطجیبةیؼگٌَّة21َ
)یغطده Astragalusگّن ةا گم19( )گٌَّ، ةاCentaureaگٍصم غیهً)ُؾث( ةاSileneگٌَّ، )ؽؼ( ىیٍا و (،Tanacetumگٌَّ
ٌص.اجطىٍعلَىحٍّعُایردهگٌَّازپٍج(ُطکصامةاAcantholimonىیطذػً)(وکالهCampanulaاغحکاٌی)گم

(ُاکطیپحّفیثُا)ژئّفیثوٌصازیػحیجطیًؽکمنافطاو%47ُاةاکطیپحّفیثُيیطٌؾاندادکَئایکروشرانزیػحیگیاُانةٌَيّدارظیف
.(2)ؽکمٌصجٍّعاةػصییدرـص(دردرحَچِارُا)(وفاٌطوفیث%15ُا)(،جطوفیث%16ُا)فیثّ(،کاى18%)
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  .ايریه خًیَای کًٌگیاَان  یستیز َایضکلدرصذ فراياوی  -2ضکل

Heکطیپحّفیث،;ُيیGe(Cr);(کطیپحّفیث)ژئّفیث،Ph،فاٌطوفیث;Th،جطوفیث;Chفیثَ;کاى


ُایىحػهقةَگٌٌَّؾاندادکَةطرغیةطىتٍایاغحفادهازفهّرُایىشحهفوىٍاةعىّحّدییاکّروجیپگیاُانىٍعلَپطاکٍؼحغطافیایی
پطاکٍؼچٍصدرـصُفث.صٌاگیاُیىٍعلَُایگٌَّةیؾحطیً%48جّراٌیةا-رویؾیایطاٌّیٌاذیَ ىٍعلَ فهّر ییٌاذیَاز در5/22%،
-رووجّراٌیوا-ایطاٌّرویؾییٌاذیَ ییاٌَجّراٌیوىصیحط-رویؾیایطاٌّیدرٌاذیَ%5/2غیتطی، غیتطیو-روورویؾیایدرٌاذی7/0%َ،
یٌَاىصیحط (3)ؽکماٌصصهطاکٍپییٌَارویؾیىصیحطیدرٌاذیَ%3/1وغیتطی-رووارویؾییدرٌاذیَ%5/4ی، ُایجؾشیؿازىیانگٌَّ.

ؽصه وحِان%5/2داده ایطان%11وظٍی ٌص.ااٌرفاری ژٌحیکی، ذسایط از ذفاظث اٌخيً ویگ14ٌَّةطاغاسىػیارُای ٌادر گیاُی
ٌص.ااٌلطاضدرىػطض
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 .ايریه خًی ی مىطقٍگیاَان فراياوی پراکىص جغرافیایی درصذ  -3ضکل

ITٌّجّراٌی،-;ایطاPLَی،ی;چٍصٌاذیIT,ESٌّغیتطی،-رووجّراٌیوا-;ایطاIT,Mٌّی،یٌَاجّراٌیوىصیحط-;ایطاES,Mی،یٌَاغیتطیوىصیحط-روو;اESغیتطی،-روو;اMی،یٌَا;ىصیحط 
Cosmوظً،;حِانEndemٌَّاٌرفاریایطانةّىیُای;گ

  5 

 وتایج
ُا،آنیوگٌَّغطدهکَفِطغثجیطه،جؾشیؿدادهؽصاُانآوٌصیازگیغطده172جیطهو52ازگ287ٌَّةطرغییظّرکهیدرىٍعلََة
دوگٌَّ،ةازداٌگان45ُایینپَگٌَّ،جک239ُاییدونپَؽصهاغث.آورده2درحصولُاآنزیػحیوپطاکٍؼحغطافیاییُایؽکمٌیظو

گیاُیدارٌص.یگٌَّیکزادانآوٌصیگٌَّوٌِان
کاغٍی)ییغحارهگمیجیطه Asteraceaeیا ةا )46 Fabaceae)ةلّالتگٌَّ، ةا ٌػٍاغیان)28( Lamiaceaeگٌَّ، ةا ؽب23( ةّگٌَّ،

(Brassicaceaeةا)22(گٌَّوگٍصىیانPoaceaeةا)اوریًدارٌص.یرادرىٍعلَجػصادگٌَّجطیًجطجیبةیؼگٌَّة21َ
)یغطده Astragalusگّن ةا گم19( )گٌَّ، ةاCentaureaگٍصم غیهً)ُؾث( ةاSileneگٌَّ، )ؽؼ( ىیٍا و (،Tanacetumگٌَّ
ٌص.اجطىٍعلَىحٍّعُایردهگٌَّازپٍج(ُطکصامةاAcantholimonىیطذػً)(وکالهCampanulaاغحکاٌی)گم

(ُاکطیپحّفیثُا)ژئّفیثوٌصازیػحیجطیًؽکمنافطاو%47ُاةاکطیپحّفیثُيیطٌؾاندادکَئایکروشرانزیػحیگیاُانةٌَيّدارظیف
.(2)ؽکمٌصجٍّعاةػصییدرـص(دردرحَچِارُا)(وفاٌطوفیث%15ُا)(،جطوفیث%16ُا)فیثّ(،کاى18%)


47

18
16 15

4

0

10

20

30

40

50

He Ge (Cr) Ch Th Ph
ضکل َای زیستی

وی
رايا

ذ ف
رص

د


  .ايریه خًیَای کًٌگیاَان  یستیز َایضکلدرصذ فراياوی  -2ضکل

Heکطیپحّفیث،;ُيیGe(Cr);(کطیپحّفیث)ژئّفیث،Ph،فاٌطوفیث;Th،جطوفیث;Chفیثَ;کاى


ُایىحػهقةَگٌٌَّؾاندادکَةطرغیةطىتٍایاغحفادهازفهّرُایىشحهفوىٍاةعىّحّدییاکّروجیپگیاُانىٍعلَپطاکٍؼحغطافیایی
پطاکٍؼچٍصدرـصُفث.صٌاگیاُیىٍعلَُایگٌَّةیؾحطیً%48جّراٌیةا-رویؾیایطاٌّیٌاذیَ ىٍعلَ فهّر ییٌاذیَاز در5/22%،
-رووجّراٌیوا-ایطاٌّرویؾییٌاذیَ ییاٌَجّراٌیوىصیحط-رویؾیایطاٌّیدرٌاذیَ%5/2غیتطی، غیتطیو-روورویؾیایدرٌاذی7/0%َ،
یٌَاىصیحط (3)ؽکماٌصصهطاکٍپییٌَارویؾیىصیحطیدرٌاذیَ%3/1وغیتطی-رووارویؾییدرٌاذیَ%5/4ی، ُایجؾشیؿازىیانگٌَّ.

ؽصه وحِان%5/2داده ایطان%11وظٍی ٌص.ااٌرفاری ژٌحیکی، ذسایط از ذفاظث اٌخيً ویگ14ٌَّةطاغاسىػیارُای ٌادر گیاُی
ٌص.ااٌلطاضدرىػطض



48

7

22.5

2.5 0.7
4.5

1.3 2.5

11

0

10

20

30

40

50

60

IT PL IT,ES IT,M ES,M ES M Cosm Endem

پراکىص جغرافیایی

وی
رايا

ذ ف
رص

د


 .ايریه خًی ی مىطقٍگیاَان فراياوی پراکىص جغرافیایی درصذ  -3ضکل

ITٌّجّراٌی،-;ایطاPLَی،ی;چٍصٌاذیIT,ESٌّغیتطی،-رووجّراٌیوا-;ایطاIT,Mٌّی،یٌَاجّراٌیوىصیحط-;ایطاES,Mی،یٌَاغیتطیوىصیحط-روو;اESغیتطی،-روو;اMی،یٌَا;ىصیحط 
Cosmوظً،;حِانEndemٌَّاٌرفاریایطانةّىیُای;گ

 

پراکنش جغرافیایی یا کوروتیپ گیاهان منطقه ی بررســی برمبنای استفاده از 
فلورهای مختلف و منابع موجود نشــان داد کــه گونه های متعلق به ناحیه ی 
رویشی ایرانو-تورانی با 48درصد بیشترین گونه های گیاهی منطقه اند. هفت 
درصد از فلور منطقه پراکنش چند ناحیه یی، 22/5درصد در ناحیه ی رویشــی 
ایرانو-تورانی و اورو-ســیبری، 2/5درصد در ناحیه ی رویشــی ایرانو-تورانی 
و مدیترانه یی، 0/7درصد در ناحیه ی رویشــی اورو-ســیبری و مدیترانه یی، 

4/5درصد در ناحیه ی رویشــی اورو-سیبری و 1/3درصد در ناحیه ی رویشی 
مدیترانه یی پراکنده اند )شــکل3(. از میان گونه های تشــخیص داده شــده 
2/5درصــد جهان وطنی و 11درصد انحصاری ایران اند. براســاس معیارهای 
 انجمــن حفاظت از ذخایــر ژنتیکــی، 14 گونه ی گیاهی نــادر و درمعرض

 انقراض اند. 

پراکنش گونه ها در طبقات ارتفاعی نشــان داد که بیش ترین ســهم گونه از 
گونه های شناسایی شده به ترتیب با 21، 27 و 35 درصد، در دامنه های ارتفاعی 
2400–2200 و 2600–2400 و 2800–2600 متــر پراکنده اند، و از ارتفاع 

2800 متر به باال، ســهم گونه ها کم تر می شود. ســهم گونه ها در دامنه های 
ارتفاعــی 3000–2800 و 3200–3000 و 3400–3200 و 3600–3400 و 
بیش تر از 3600 متر به ترتیب 1، 2، 10، 2 و 2درصد اســت. سهم گونه ها در 

شکل2- درصد فراوانی شکل های  زیستی گیاهان کوه های اورین خوی. 
He= همی کریپتوفیت، Ge( Cr(= ژئوفیت )کریپتوفیت(، Ph= فانروفیت، Th= تروفیت، Ch= کامه فیت

شکل3- درصد فراوانی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه ی اورین خوی.
 =ES ،اورو-سیبری و مدیترانه یی =ES,M ،ایرانو-تورانی و مدیترانه یی =IT,M ،ایرانو-تورانی و اورو-سیبری =IT,ES ،چند ناحیه یی =PL ،ایرانو-تورانی =IT

اورو-سیبری، M= مدیترانه یی، Cosm= جهان وطن، Endem= گونه های بومی انحصاری ایران
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جهت های جنوبی، شــمالی، شمال شرقی، شــمال غربی، جنوب غربی و غربی 
به ترتیب 36، 19، 17، 17، 10 و 1درصد است.

بحث و نتیجه گیری
پراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی هر منطقه بازتاب تأثیرپذیری آن منطقه 
از ناحیه یا ناحیه های رویشــی مختلف است )کاشی پزها و همکاران، 2004(. 
حضور درصد باالی عناصر ایرانو-تورانی )48درصد گونه ها( در فهرست فلور 
منطقه ی بررسی شــده بر این موضوع را نشــان می دهد که کوه های اورین 
خوی از نظر جغرافیای گیاهی جزو ناحیه ی رویشــی ایرانو-تورانی است، که 
 Astragalus، Centaurea، Silene  ویژگی بارز آن وجود سرده های
و Acantholimon اســت )هدج و وندلبو 1978(. بیش تر این گونه های 
منطقه نیز از ســرده های گفته شده است. از ســوی دیگر، وجود 22/5درصد از 
عناصر گیاهی ناحیه ی رویشــی ایرانو-تورانی/ اورو-سیبری در فهرست فلور 
منطقه نشــان دهنده ی این است که فلور کوه های اورین  خوی تا حد زیادی از 
ناحیه ی اورو-ســیبری تاثیر گرفته است. درصد کم عناصر متعلق به ناحیه ی 
رویشــی مدیترانه یــی و ایرانو-تورانی/ مدیترانه یی نیز بیانگر این اســت که 
پوشــش گیاهی منطقه تاثیر کم تری از ناحیه ی رویشــی مدیترانه یی گرفته 
اســت. یکی از دالیل آن می تواند دوربودن ناحیه ی رویشــی مدیترانه یی از 

منطقه ی بررسی باشد.    
مسلم اســت که بررســی های بیش تر اقلیمی، خاک شناسی، پستی وبلندی و 
زمین ریخت شناسی ضروری است تا مرز نقشه ی نواحی رویشی ایران به هنگام 
شــود تا بتوان از آن در بررسی های پوشــش گیاهی بهره جست. مؤسسه ی 
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشــور مطالعات جامعی را در تقســیم منطقه های 
مختلف آب وهوایی ایران به ناحیه ها و اقلیم های رویشــی انجام داده اســت، 
ولی در منابع علمی کم تر نامی از آن برده می شــود. با تهیه ی یک نقشــه ی 
به هنــگام از ناحیه ها و اقلیم های رویشــی، مراکز علمی خواهند توانســت با 
اطمینان بیشتری منطقه های شــاخص را برای اندازه گیری پوشش گیاهی و 

پایش جنگل ها و مرتع ها، انتخاب کنند.   
در منطقــه  ی اورین خوی از 287 گونه ی  گیاهی شناســایی شــده 30 گونه 
)11درصــد( از گونه هــای متعلق به ناحیــه ی رویشــی ایرانو-تورانی بومی 
انحصاری ایران اند. با توجه به این که از 7576 گونه ی شناسایی شده در ایران، 
1810 گونه بومی انحصاری ســرزمین یا فلور ایران اســت )قهرمان و عطار 
1999؛ یوســفی 2006( منطقه ی اورین خوی 1/63درصــد از  گیاهان بومی 
انحصاری ایران را دارد، که  دانســتن آن لزوم حفاظت بیش ازپیش منطقه را 

تائید می کند. 
شــکل زیســتی گیاهان جداازاین که ویژگی رده بندی آن ها را نشان می دهد، 
بیانگر سازش گیاهان با شرایط سخت محیطی نیز است )پای رنج و همکاران 
2011؛ آتشــگاهی و همــکاران 2009(. در شــکل )2( دیده  می شــود که 
همی کریپتوفیت ها 47درصد و ژئوفیت ها )کریپتوفیت ها( 18درصد از گونه های 
گیاهی را تشــکیل می دهند. فراوانی گیاهــان همی کریپتوفیت در هر منطقه 
نشــان دهنده ی اقلیم ســرد و کوهستانی اســت )آرچی بالد 1996( و فراوانی 
آن ها را می توان ناشــی از مقاومت گیاهان در شرایط دشوار به خصوص سرما 
دانست. فراوانی ژئوفیت ها )کریپتوفیت ها( که فصل های استراحت زمستان را 
به صورت پیاز، نیساگ )ریزوم( یا غده در زیر خاک می گذرانند و هیچ عضوی 
از آن ها در فصل ســرد زمستان دیده نمی شــود، نیز می تواند نشان دهنده ی 

مقاومت آن ها در شرایط سخت باشد.
تعداد گونه های درختی یا چوبی در محدوده ی بررسی )دامنه ی ارتفاعی 2200 
تا بیش تر از 3600 متر(، اندک است. بنابراین فانروفیت ها درصد کمی از فلور 
منطقه را تشکیل می دهند. در زمین های کم ارتفاع منطقه، به ویژه در دامنه ی 
شمالی و جنوبی، تعداد درختچه ها مانند زالزالک، گالبی وحشی و بادام کوهی 
به نســبت زیاد است و بهره برداری از آن ها بیشتر  درجایگاه محصوالت فرعی 

است..  
درصد باالیــی از فلور منطقه را گیاهان تروفیت تشــکیل داده اند. تروفیت ها 
بیش تر متعلق به ناحیه های استپی گرمسیر و بیابانی اند، و کم تر در منطقه ی 
رویشــی نیمه اســتپی، پراکندگی دارند. حضور آن ها در مناطق نیمه استپی و 
 Alyssum repensبه ویــژه مرتع های بررسی شــده، ماننــد گونه هــای
 Bunge، Eruca sativa Lam، Cerastium glutinosum
فشــار  به دلیــل   Gypsophila iranica Barkoudah و   Fries
بیش ازحد دام اســت. اگرچه بهره برداری عرفی این مرتع های ییالقی است، 
زمان ورود و خروج دام به خوبی رعایت نمی شود، و همین موضوع سبب چرای 

زودترازموعد می شود و سهم گیاهان مهاجم مانند گونه های
Cardaria draba )L.( Desv،  Fumaria asepala Boiss

 Erodium cicutavium L، .Papaver dubium L .
 Bromus tectorum L. و

در ترکیب گیاهی مرتع افزایش یافته اســت. البته مطالعات دقیق تر مرتع داری 
برای اظهار نظر دقیق ضروری است )معتمدی و شیدای کرکج 2014(. 

دارنــد.  منطقــه  فلــور  در  زیــادی  نیــز ســهم  کامو فیــت  گونه هــای 
و   )Onobrychis( اســپرس ها  ماننــد  بالشــتکی  گیاهــان  حضــور 
ماننــد  بوته یــی  گیاهــان  و   )Acantholimun( کاله میرحســن ها 
 گون هــا )Astragalus( و گندمیــان چندســاله ماننــد آگروپایرون هــا
 Agropyrum و Agropyrum pectiniforme Roemer & Schultz, Sgst(
 ).Stipa hohenackeriana L( یال اســب  و   ).tauri Boiss. & Bal
همگی تأیید کننده ی این است که کامو فیت ها درصد باالیی در ترکیب گیاهی 

منطقه  دارند. 
مشــاهده های صحرایی پراکنش گونه ها در طبقات ارتفاعی نشان می دهد که 
در زمین های کم ارتفاع  منطقه تعداد گونه های بیشــتری پراکنده اند،  ولی در 
ارتفاعــات باالتر، تعداد گونه ی کمتری دیده می شــود و در ســطح زیادی از 
مرتع هــای منطقه تنها یک یا دو گونه تراکــم بیش تری دارند. در زمین های 
کم ارتفاع تر گیاهان خاردار و بالشــتکی به همراه گندمیان چندساله پراکنده اند 
)جدول 2(. به عبارت دیگر، در این ارتفاعات انواع شــکل های رویشــی دیده 
می شــوند و جامعه ی گیاهی غالب منطقه براساس نمود ظاهری، بوته-علفزار 
اســت، ولی در ارتفاعات باالتر، گندمیان چندســاله درصــد زیادی از ترکیب 
گیاهــی را دارند. به مقدار کــم نیز پهن برگ علفی ها وجــود دارند و جامعه ی 
گیاهی منطقه براســاس نمود ظاهری علفزار اســت کــه از علفزارهای خوب 
مناطق نیمه استپی کشــور است. به علت دشواری دست رســی، بهره برداری 
در ارتفاعات باالدســت منطقه کم تر  بــوده و در بعضی جاها منظره ی کامال 
یکنواختی از پوشــش گندمیان به وجود آمده است. در شرایط چرا در ارتفاعات 
به تدریج گیاهان بالشــتکی )کامو فیت ها( مانند کاله  میرحسن، اسپرس خاردار 
و گون جای گزین گندمیان می شوند )مصداقی 2004(. نتایج پراکنش گونه ها 

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان...
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شماره 11۶، پژوهش های آبخیزداری، پاییز 9۶

در جهت های مختلف جغرافیایی نیز نشان می دهد که گونه های شناسایی شده 
در دو جهت غالب شــمالی و جنوبی منطقه پراکنده اند، و جهت شمالی تعداد 
گونه ی بیشــتری )53درصد( از جهت جنوبی )46درصد( دارد. این نتایج تأثیر 

جهت و ارتفاع را بر پوشش گیاهی تایید می کند و ضرورت دارد در بررسی های 
مرتع داری و پوشش گیاهی به این موضوع بیشتر توجه شود.     
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 .خًی  ايریهَای کًٌدر  َا آن یستیز ضکل ي ییایجغراف پراکىص ضذٌ، ییضىاسا یاَیگ یَاگًوٍ فُرست -2جذيل
حِثغانب
حغطافیایی

یداىٍَ
ارجفاغی

زیػحیؽکم
یٌاذیَ

رویؾی
ٌامغهيیٌامفارغی

Family Apiaceae  

2600–2800ؽيانی  He IT, ESحػفطیوذؾیAnthriscus nemorosa  (M.B.) 
Spreng.

2400–2600غطةیؽيال  He IT, ES ُّیجکُّیAstrodaucus orientalis (L.) Drude. 
2200–2400غطةیحٍّب  He IT دارحػفطیفطٌگیغصهChaerophyllum bulbosum L. 
2600–2800طةیغحٍّب  He IT آنّدیفطٌگیکطكحػفطChaerophyllum crinitum Boiss.
2600–2800حٍّةی  He IT زولEryngium billardieri F. Delaroche 
2400–2600طكیؽؽيال  He IT غازیاغیFalcaria vulgaris Bernh. 

2600–2800حٍّةی  He IT, ES ؽلاكهیگهپطةطگHeracleum pastinacifolium C. 
Kock 

2600–2800ؽيانی  He Endem -Libanotis transcaucasica Schischk. 
3200–3400ؽطكیؽيال  He IT حػفطیکُّیPimpinella tragium Vill. 
3400–3600ؽطكیؽيال  He IT رویحاؽیطـشطهPrangos uloptera DC.

 Family Asteraceae  
3400–3600ؽيانی  ChEndem ةّىادراندىاوٌصیAchillea aucheri Boiss.*
2400–2600ؽيانی  Ge(Cr)IT, ESةّىادرانAchillea millefolium L.
2200–2400حٍّةی  He IT, ES ةّىادرانجياؽاییAchillea  nobilis L. 
3400–3600غطةیؽيال  He IT چّپانکتطیٍیAchillea vermicularis Trin. 
2600–2800غطةیؽيال  Ch IT, ES ٍَآذرییدرىArtemisia austriaca Jacq. 
3400–3600ؽطكیؽيال  Ch IT, ES ٍَزیتایدرىArtemisia splendens Willd. 
>3600ؽطكیؽيال  He ES یکُّػطییغحارهAster alpinus L. 
2200–2400حٍّةی  He IT, ES جاجاریسظریCarduus seminudus M.B. 
2400–2600غطةیؽيال  He Endem چؾيَایهگٍصمغیاگمCentaurea dimirezii Wagenitz* 

2400–2600ؽطكیؽيال  He IT -Centaurea eriocephala Boiss. & 
Reut. 

2600–2800ؽيانی  HeM ییگٍصمسّگمCentaurea glastifolia  L. 
2200–2400حٍّةی  He IT گٍصمظّغکیگمCentaurea pseudoscabiosa  Boiss. 
3200–3400غطةیؽيال  He PL گٍصمةيپّریگمCentaurea pseudosinaica Czerep. 
2600–2800ؽيانی  He PL گٍصمرٌگارٌگگمCentaurea triumfettii All. 
2200–2400حٍّةی  He IT ییگٍصمةّجَگمCentaurea virgata Lam. 
2200–2400حٍّةی  He IT گٍصمدرسؾانگمCentaurea albonitens Turrill  
2400–2600ؽطكیلؽيا  He IT کٍگطةاجالكیCirsium elodes M.B. 

3200–3400غطةیؽيال  He IT, ES کٍگطنتٍاٌیCirsium libanoticum DC. 
2600–2800ؽيانی  Th IT کٍگطچيٍظارCirsium rhizocephalum C.A. Mey. 

2400–2600حٍّةی  Ch IT ُظارسارCousinia eriocephala Boiss. & 
Hausskn.* 

2400–2600غطةیؽيال  He Endem ؽکطجیغالىؾِصیEchinops ritrodes Bunge 
2200–2400حٍّةی  He IT پیطةِارجهزErigeron acer L. 

2200–2400حٍّةی  Ch IT ىطگغیتطیگمةیHelichrysum pallasii (Spreng.) 
Ledeb. 

2400–2600ؽيانی  Ch IT طگچیًدارىگمةیHelichrysum plicatum DC. 
3400–3600ؽطكیؽيال  He IT ىطگکُّػطیگمةیHelichrysum psychrophilum Boiss. 
2400–2600غطةیؽيال  Ge(Cr) IT ّئیىففایىاکInula montbretiana DC.*
2400–2600ؽيانی  He IT, ES ىػیدىففایچؾوInula oculus – christi L. 
3000–3200غطةیؽيال  Ch IT ٍصكىػعطغّگJurinella moschus (Habl) Bobrov

2400–2600ؽطكیؽيال  He IT, ES ؽیطدٌصانزةطLeontodon asperrimus (Willd.) 
Boiss ex Ball. 

3000–3200غطةیؽيال  He - -Leontodon giaberrimun L.
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3200–3400حٍّةی  He IT کًگاوچاقScariola orientalis (Boiss.) Sojak 
3200–3400غطةیلؽيا  Ch ITؽٍگاغتیؽکٍٍصهScrozonera rigida Auch. 

2600–2800حٍّةی  Ge(Cr) Endem َةاریکؽٍگاغتیکپScrozonera stenocephala Boiss. 
2600–2800حٍّةی  He PL پیطگیاهؽطكیSenecio pseudo–orientalis Schischk 
2600–2800غطةیؽيال  He ITپیطگیاهةِارهSenecio vernalis Waldst. & Kit. 

2600–2800ؽيانی  He IT, ES گهیةضرافؾانزةانSerratula radiata (Waldst & Kit.) 
M.B. 

2600–2800ؽيانی  Ge(Cr) IT, ES اغپطىیىیٍایؽاهTanacetum balsamita L.

2400–2600ؽيانی  He IT ىیٍایآذرةایخاٌیTanacetum chiliophyllum (Fisch. & 
C.A. Mey.) Schultz-Bip.* 

2400–2600حٍّةی  He IT ىیٍایکُّػطیTanacetum  kotschyi (Boiss.) 
Grievson

2400–2600ؽيانی  Ge(Cr) IT ٌَّگاوییةاةTanacetum  parthenifolium (Willd.) 
Schultz-Bip. 

2200–2400حٍّةی  He IT ییٌلطهىیٍایپطکپَةطگTanacetum polycephalum Schultz-
Bip. 

2200–2400حٍّةی  He ITكاـصكغّریگمTaraxacum syriacum Boiss. 
2200–2400غطةیؽيال  He IT, ES َرویؽٍگجپTragopogon  collinus DC. 
2400–2600ؽطكیؽيال  He IT ؽٍگTragopogon graminifolius DC.

2600–2800ؽطكیؽيال  He ITٌَّظریکاذبگمیةاةTripleurospermum parviflorum 
(Willd.) Pobed 

2400–2600حٍّةی  He Cosm پایسطTussilago farfara L. 

    Family Berberidaceae 
2400–2600 حٍّةی  Ph IT زرؽکزرافؾاٌیBerberis integerrima Bge. 

    Family Boraginaceae 
2600–2800غطةیؽيال  He ITؽٍکارزردAlkanna orientalis (L.) Boiss. 
2200–2400حٍّةی  Th Cosm گاوزةانىفطیAnchusa arvensis (L.) M.B. 
2200–2400حٍّةی  He IT دارسارنٍگطیریؼLappula barbata (M.B.) Gurke.

2600–2800ؽيانی  Th PLَسارنٍگطیکّجّنLappula patula (Lehm.) Ascherson 
ex Gurke. 

>3600ؽطكیؽيال  He IT, ES ىکًحٍگهیفطاىّؽوMyosotis silvatica Ehrh ex Hoffm. 
2200–2400حٍّةی  He Endem یایطاٌییگطةَچؾوNonnea persica Boiss. 
2200–2400حٍّةی  He IT -Onosma sabalanicum Ponert.* 

    Family Brassicaceae  

2600–2800حٍّةی  Th Endem 
ةاریکآجؾیًةال

Aethionema stenopterum Boiss. 

2400–2600حٍّةی  Th IT آجؾیًکُّػحاٌیAethionema trinervium (DC.) 
Boiss. 

2600–2800ؽطكیؽيال  He Endem َدارةطگیكصوىAlyssum bracteatum Boiss. & 
Buhse

2200–2400حٍّةی  Th IT, ES َسظٌصهیكصوىAlyssum repens Bunge* 

2200–2400حٍّةی  Th IT, ES َایطاٌییكصوىAlyssum iranicum Hausskn. Ex 
Baumg.  

2400–2600حٍّةی  He ITرؽادكفلازیArabis caucasica Willd. 
2600–2800غطةیؽيال  Th PL جطجیظكحّیتاریBarbarea plantaginea DC. 
2600–2800ؽطكیؽيال  Th IT جطجیظكةاجالكیCardamine uliginosa M.B. 
2400–2600ؽيانی  Th M ازىکCardaria draba (L.) Desv. 

2200–2400غطةیحٍّب  Th IT, ES سطگّشگطزیگّشConringia perfoliata (C.A. Mey.) 
Busch. 

2200–2400ؽيانی  He IT غپیصهCrambe orientalis L. 
3200–3400غطةیؽيال  He IT ذتاةیDidymophysa aucheri Boiss. 
2400–2600غطةیحٍّب  Ch IT َییازىکیظّكDraba rosularis Boiss. 

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان...
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2600–2800ؽيانی  Th M ىٍصابEruca sativa Lam. 
2400–2600حٍّةی  He Endem َساکؾیطجهزکّجّنErysimum nanum Boiss & Hohen. 

2600–2800ؽطكیؽيال  He IT ساکؾیطجهززیتاErysimum pulchellum (Willd.) 
J.Gay. 

2200–2400غطةیحٍّب  He IT ةّیایطاٌیکطدیؽبHesperis kurdica Dvorak et Hadac. 
2400–2600غطةیحٍّب  Th IT َجانؾییوغيIsatis cappadocica Desv. 
2400–2600حٍّةی  He IT َییاغپاٌیایوغيIsatis lusitanica L. 
2600–2800ؽطكیؽيال  He IT چهیپایةٍفؼMatthiola alyssifolia (DC.) Bornm. 
2600–2800ؽطكیؽيال  He IT کطكساکؾیطةیSisymbrium loeselii L. 

2600–2800حٍّةی  Th Endem َچّپانٌازكکیػThlaspi tenue (Boiss. & Buhse) 
Hedge 

    Family Campanulaceae 

2600–2800ؽيانی  He IT ییغطٌیظهچاكگمAsyneuma lanceolatum (Willd.) 
Hand.– Mzt. 

2400–2600ؽيانی  He IT چاكظٍازگمAsyneuma pulchellum (Fisch. & 
Mey.) Bornm. 

2200–2400ؽطكیؽيال  He IT -Campanula coriaceaea Davis. 
2600–2800ؽيانی  He IT, ES اغحکاٌیظٍازگمCampanula glomerata L. 

2600–2800غطةیحٍّب  He IT اغحکاٌیکطدغحاٌیمگCampanula phyctidocalyx Boiss. & 
Noe. 

3400–3600ؽطكیؽيال  He IT, M اغحکاٌیسّراکیگمCampanula rapunculus L. 
>3600ؽطكیؽيال  He IT گماغحکاٌیجکگمCampanula stevenii M.B. 

    Family Caprifoliaceae 
2400–2600 غطةیؽيال  Ph ES ییةّجَپالسّریLonicera iberica M.B. 

    Family Caryophyllaceae 

2200–2400حٍّةی  He IT, ES 
ىطحاٌیگچدوغث

 .Arenaria gypsophiloides Lکطكةی

2600–2800غطةیحٍّب  Th IT, M ٌَىطغچػتٍاكداCerastium glutinosum Fries. 
2400–2600حٍّةی  He IT, ES ىیشککطکیDianthus crinitus Sm. 
3200–3400ؽطكیؽيال  Ch IT, ES گچیىیشکDianthus cretaceous Adams 
2600–2800ؽطكیؽيال  Th Endem دوغثایطاٌیگچGypsophila iranica Barkoudah
2600–2800حٍّةی  Th Endem -Holosteum umbellatum L. 

2600–2800حٍّةی  Th IT حّگٍصىکظانؾیLepyrodiclis holosteoides (C.A. 
Mey.) Fenzl ex Fisch. 

3200–3400غطةیؽيال  Ch Endem َسعیىطواریصیؽتMinuartia sublineata Rech. f. 
2600–2800ؽيانی  Th IT غپطكScleranthus orientalis Rossier. 
2600–2800حٍّةی  He IT غیهًآراراجیSilene araratica Schischk 
2400–2600غطةیحٍّب  He IT غتظغیهًةطگSilene chlorifolia Sm. 
2200–2400حٍّةی  He IT غیهًغفیصSilene latifolia Poir. 
2600–2800ؽطكیؽيال  Ch Endem ایغیهًـشطهSilene meyeri Fenzl et Boiss. 
2200–2400غطةیحٍّب  He IT غیهًپطةطگSilene spergulifolia (Willd.) M.B. 
2400–2600طةیغؽيال  He IT غیهًةػعاىیSilene swertiifolia Boiss. 

2600–2800ؽطكیؽيال  Th IT ـاةٌّکVaccaria grandiflora (Fisch. Ex 
DC.) Jaub. & Spach. 

    Family Chenopodiaceae 

2200–2400 غطةیؽيال  Th PL گٍخؾکیغهيکجّتChenopodium foliosum (Moench) 
Aschers. 

    Family Convolvulaceae 
2200–2400 حٍّةی  Ge(Cr) IT پیچکـرطاییConvolvulus arvensis L. 

    Family Crassulaceae 
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2400–2600غطةیؽيال  He IT, ES ٌازغفیصSedum album L. 
2400–2600ؽطكیؽيال  He IT, ES -Sedum caucasicum (Grossh.) Bor. 
2400–2600ؽيانی  He IT, M ٌازكطىظSedum rubens L. 

    Family Cupressaceae 
2600–2800ؽيانی  Ph ES پیطوJuniperus communis L. 
2600–2800ؽيانی  Ph IT, ES ارسJuniperus excelsa M.B. 

    Family Cyperaceae 
2200–2400غطةیحٍّب  He IT, ES -Carex pachystylis  J. Gay 

2600–2800ؽيانی  Ge(Cr) ES -Carex pamirica (O. Fedtsch.) O. & 
B. Fedtsch. ex B. Fedtsch. 

2400–2600ؽطكیؽيال  He IT -Carex  tomentasa L.
    Family Dipsacaceae 

2400–2600 حٍّةی  He IT غطدارکطکیCephalaria hirsuta Stapf 

    Family Elaeagnaceae 
2200–2400 ؽطكیؽيال  Ph ES غٍخصجهزHippophae rhamnoides L.* 

    Family Equisetaceae 
2600–2800 ؽيانی  He IT, ES اغبپطؽاسَدمEquisetum ramosissimum Desf. 

    Family Euphorbiaceae 
2200–2400 حٍّةی  Ge(Cr) Cosm فطفیّنؽٍیEuphorbia seguieriana Neck. 

    Family Fabaceae  
3200–3400غطةیؽيال  Ch IT گّنظالییAstragalus aureus Willd. 
2200–2400حٍّةی  Ch IT -Astragalus allysoides Fisch. 
2400–2600حٍّةی  Th IT -Astragalus beckii Bornm. 
3200–3400غطةیؽيال  He Endem -Astragalus capito Boiss. & Hohen. 
2200–2400حٍّةی  Ch IT -Astragalus chichestianus Willd 
2600–2800حٍّةی  Ch IT -Astragalus cyclophylon Beck. 
3200–3400غطةیؽيال  Ch IT -Astragalus hirticalyx Boiss. 

3000–3200غطةیؽيال  Ch IT -Astragalus hymenocystis Fisch. & 
Mey. 

2200–2400غطةیؽيال  Th IT -Astragalus graminocalyx Boiss. & 
Hohenm. 

>3600 ؽطكیؽيال  Ch IT -Astragalus iranicus Bunge 

2600–2800حٍّةی  Ch IT -Astragalus leiophyllus Freyn. et 
Born. 

2600–2800حٍّةی  Th IT -Astragalus leporinus L.  

2200–2400حٍّةی  Ch IT -Astragalus marooti Podlech & 
Maassoumi. 

3200–3400حٍّةی  Ge(Cr) IT -Astragalus microcephalus Fisch. 
>3600حٍّةی  Ch IT -Astragalus odoratus Lam. 
2600–2800غطةیؽيال  Ch IT -Astragalus tehranicus Boiss. 
3200–3400غطةیؽيال  Ch IT -Astragalus yueksekovae Matthews. 
3200–3400غطةیؽيال  Ch - -Astragalus spp. 
2400–2600ؽطكیؽيال  He Endem ؽتصركCoronilla varia L.
2600–2800ؽيانی  Th IT َکالغیؽتصرپٍخLotus corniculatus L. 
2600–2800ؽطكیؽيال  He PL َییاغپطسغهّفOnobrychis altissima Grossh. 
2200–2400ؽيانی  Th IT, ES اغپطسکُّیOnobrychis cornuta (L.) Desv. 
2400–2600ؽطكیؽيال  He IT, ES اغپطسغّریOnobrychis megatophros Boiss.* 
2600–2800غطةی  He Endem گّنآغایفارغیOxytropis persica Boiss. 

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان...
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3200–3400غطةیؽيال  He IT, ES ؽتصرىؾکّكTrifolium ambiguum M.B. 
2400–2600ؽطكیؽيال  He PL اریؽتصرچيٍظTrifolium pratense L. 
2400–2600ؽطكیؽيال  HeIT-Vicia  hypoleuca Boiss. 
2400–2600ؽطكیؽيال  He IT, ES ىاؽکرٌگارٌگVicia variabilis Willd. 
2400–2600ؽطكیؽيال  He IT, ES -Vicia variegata Willd. 

    Family Fumariaceae 
2600–2800غطةیحٍّب  Ge(Cr) Endem ةِاركفطاُوCorydalis verticillaris DC. 
2400–2600حٍّةی  Th IT کاغتطگةییجطهؽاهFumaria asepala Boiss. 

    Family Gentianaceae 
2600–2800حٍّةی  Th IT گمغپاسGentiana olivieri Griseb. 
2400–2600ؽطكیؽيال  He PLگمغپاسـهیتیGentiana cruciata L. 
2600–2800ؽيانی  He Endem ىطیوکُّیSwertia longifolia Boiss. 

    Family Geraniaceae 

2400–2600غطةیحٍّب  He IT -Erodium armenum (Trautv.) 
Woron. 

3200–3400غطةیؽيال  Th PLنکیغهفُطزنکٌّكErodium  cicutavium (L.) L.
2600–2800حٍّةی  Ge(Cr) IT, ES دارّزنچّپانغصهغGeranium tuberosum L. 

    Family Hippuridaceae 
2600–2800 ؽيانی  Ge(Cr) PL دمكاظطیHippuris vulgaris L. 

    Family Hypericaceae  
2400–2600 ؽطكیؽيال  He IT گمراغیدیِیيیHypericum scabrum L. 

    Family Iridaceae 
2600–2800ؽيانی  Ge(Cr) IT, M گالیّلغیاهGladiolus atroviolaceus Boiss. 
2600–2800غطةیحٍّب  Ge(Cr) IT زٌتقدىاوٌصیIris caucasica Hoffm. 

    Family Juncaceae 
2400–2600ؽطكیؽيال  He IT, ES غازویةٍصةٍصJuncus articulatus L. 
2400–2600ؽيانی  Ge(Cr) IT, ES غازویؽالكیJuncus inflexus L. 

    Family Juncaginaceae 
2600–2800 ؽيانی  Ge(Cr) Cosm چيًپیکاٌیغاذهیTriglochin maritima L. 

    Family Lamiaceae  
2400–2600ؽطكیؽيال  Ch Endem َیینتصیػیةّجAjuga chamaecistus Ging. 
2600–2800ؽيانی  Ge(Cr) ES, M چيٍیٌػٍایBrunella vulgaris L. 

2200–2400حٍّةی  Ch ITٌَّپطغاكَیةادرٌختDracocephalum multicaule 
Montbr. 

3200–3400غطةیؽيال  Th IT , ES -Lallemantia canescens (L.) Fisch. 
3400–3600ؽطكیؽيال  Ge(Cr) IT, ES ٌَغفیصیگظLamium album L. 
2600–2800حٍّةی  Ge(Cr) ES ٌَزردغاییگظLamium galeobdolon L. 
2600–2800حٍّةی  Ch IT فطاغیّنةٍفؼMarrubium astracanicum Jacq. 

2600–2800ؽيانی  Ge(Cr) ESٌَّدىتطگصاریپMentha longifolia (L.) Hudson, var. 
Petiloata Boiss. 

2200–2400حٍّةی  He IT, ES ٌَّغایجانؾییپNepeta betonicifolia C.A. Mey. 
2600–2800حٍّةی  Ch ITٌَّغایؽکافحَیپNepeta  fissa C.A. Mey. 
2400–2600ؽيانی  He Endem ٌَّغایغطاكییپNepeta haussknechtii Bornm. 
2200–2400غطةیؽيال  He Endem گّشةطهPhlomis olivieri Benth. 
2600–2800ؽيانی  He IT , ES دارغصهیگّشةطهPhlomis tuberosa L. 

2600–2800حٍّةی  He ITةهٍصگهیپطچوىطیوSalvia staminea Montbr. & Auch. 
ex Benth. 

2200–2400حٍّةی  He IT , ES گهیةٍفؼىطیوSalvia verticillata L. 
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3200–3400 غطةیؽيال  Ch IT َییةؾلاةیغٍتهScutellaria pinnatifida A. Hamilt. 
2200–2400حٍّةی  He ITَگطحػحاٌییغٍتهStachys iberica M.B. 
2200–2400غطةیحٍّب  Ch IT چایکُّیStachys lavandulifolia Vahl. 
2400–2600حٍّةی  Ch ITٌشّدیؽطكیىطیوTeucrium orientale L. 
2200–2400حٍّةی  Ch IT, M ىطیوٌشّدیTeucrium polium L. 
3200–3400غطةیؽيال  Ch IT ةاغیآویؾًكطهThymus fedtschenkoi Ronnenger 

3200–3400حٍّةی  Ch IT ًآویؾThymus kotshyanus Boiss. & 
Hohen. 

3200–3400غطةیؽيال  Ch IT کاکّجیکُّیZiziphora clinopodioides Lam. 

    Family Liliaceae 
2400–2600حٍّةی  Ge(Cr) ITوانکAllium Akaka Gmelin. 
2400–2600ؽيانی  Ge(Cr) Cosm َىٍگهAllium atroviolaceum Boiss. 
2800–3000حٍّةی  Ge(Cr) - آةیجيؾکیًةطگBellevalia glauca (Lind.) Kunth. 

2600–2800حٍّةی  Ge(Cr) -ذػطتةطفیگمColchicum szovitsii Fisch & C.A.  
Mey. 

2600–2800غطةی  Ge(Cr) Endem َىؾتکواژگّنیالنFritillaria kotschyana Herbert 
2600–2800حٍّةی  Ge(Cr) ITظالییجفحاٌیٌخوGagea reticulate (Pall.) Schultes 

2400–2600حٍّةی  Ge(Cr) Endem ایطاٌیؽیطىطغOrnithogalum persicum Haussk. ex 
Bornm. 

2600–2800حٍّةی  Ge(Cr) ITآةیغانٌخوPuschkinia scilloides Adams. 
2600–2800غطةیحٍّب  Ge(Cr) IT, ES النَغهياغیTulipa florenski Worn.* 

2600–2800غطةیحٍّب  Ge(Cr) IT, ES َکُّیزردیالنTulipa montana Lind. Var. 
Chrysantha (Boiss.) Wendelbo 

2600–2800غطةیحٍّب  Ge(Cr) IT, ES َآجؾیًیالنTulipa stylosa Stapf
    Family Linaceae 

2400–2600 ؽيانی  Th IT, ES َدارکحانرگLinum nervosum Waldst & kit 

    Family Malvaceae 
2400–2600 حٍّةی  He Endem سحيینطغحاٌیAlcea koelzii L. 

    Family Onagraceae 
2600–2800ؽيانی  He Cosm ةیصغهفییشچانیEpilobium frigidum Hausskn. 
2200–2400حٍّةی  Ge(Cr) IT ةیصغهفیغاذهیEpilobium ponticum Hausskn.

    Family Orchidaceae 

2600–2800ؽيانی  Ge(Cr) ITچٍصاٌگؾحیةاجالكیDactylorhiza umbrosa (Kar & Kir.) 
Nevski. 

2600–2800حٍّةی  Ge(Cr) IT, ES ثػهبةاجالكیOrchis palustris Jack. 

    Family Orobanchaceae 
2600–2800 حٍّةی  Ge(Cr) IT گمحانیظOrobanche sp. 

    Family Papaveraceae 
2600–2800حٍّةی  Th ES سؾشاشغهفُطزPapaver dubium L. 
2600–2800ؽيانی  He IT سؾشاشؽطكیPapaver orientale L. 

    Family Parnassiaceae 
2400–2600 غطةیؽيال  He PL غفیصیَآالنParnassia palustris L. 

    Family Plantaginaceae 
2400–2600 ؽطكیؽيال  He ES ییةارٍُگغطٌیظهPlantago lanceolata L. 

    Family Plumbaginaceae 
2200–2400حٍّةی  Ch Endem ىیطذػًآذرةایخاٌیکالهAcantholimon atropatanum Bge.* 

2200–2400حٍّةی  Ch IT ىیطذػًسارپؾحیکالهAcantholimon erinaceum (Jaub & 
Spach) Lincz. 

2400–2600ؽطكیؽيال  Ch IT ىیطذػًكفلازیکالهAcantholimon fominii Kusn.* 

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان...
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2400–2600ؽيانی  Ch ITىیطذػًٌشخّاٌیکالهAcantholimon karelinii (Stschegl.) 
Bge. 

3200–3400غطةیؽيال  Ch Endem ىیطذػًسّاٌػاریکالهAcantholimon wendelboi Rech. f. & 
Schiman-Czeeika.* 

    Family Poaceae ( Graminae ) 

2600–2800غطةی  Ge(Cr) ITپّشچيًگٍصىیُوAgropyrum imbricatum (M.B.) 
Roemer & Schultes 

3000–3200غطةی  Ge(Cr) IT, ES یُاناچيًگٍصىیؽAgropyrum pectiniforme Roemer & 
Schultz, Sgst. 

2600–2800ؽيانی  He IT, M چيًگٍصىیغیهیػیAgropyrum tauri Boiss. & Bal. 
3200–3400غطةیؽيال  He IT, ES روةاُیانيّجیدمAlopecurus aucheri Boiss. 
2400–2600حٍّةی  Th IT زاریروةاُیچيًدمAlopecurus pratensis L. 
2200–2400حٍّةی  Th ES غهفیةامیحاروBromus tectorum L. 
3200–3400غطةیؽيال  He ITغهفپؾيکیBromus tomentellus Boiss. 

2600–2800غطةیؽيال  Th PL غهفٌیCalamagrostis pseudophragmites 
(Hall. f.) Koel. 

2200–2400حٍّةی  Ge(Cr) IT, ES غهفةاغDactylis glomerata L. 

2600–2800 غطةیؽيال  Ge(Cr) ES, M ًدارگٍصىیکطكچيElymus hispidus var. villosus 
(Hackel) Assadi

3000–3200حٍّةی  Ge(Cr) --Festuca elwendiana Markgr.Dann. 
3200–3400غطةیؽيال  Ge(Cr) IT, ES غهفةطهFestuca ovina L.
2200–2400حٍّةی  He Cosm هفجاةػحاٌیغKoeleria cristata (L.) Pers. 
2400–2600ؽيانی  Th IT, M ةطٌجزاگطغیOryzopsis holciformis (M.B.) Hack. 
3000–3200ؽيانی  Ge(Cr) IT ریؼپطیPennisetum orientale L. 

2600–2800حٍّةی  Ge(Cr) PL ٌیPhragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud. 

2200–2400یغطةؽيال  Ge(Cr) M ةاریکچيًةطگPoa angustifolia L. 
2200–2400حٍّةی  Ge(Cr) PLدارچيًپیازكPoa bulbosa L. var vivipora. 
2600–2800حٍّةی  Th IT, ES -Poa longitolisa Trin. 
2200–2400حٍّةی  He IT, ES چيًىػيّنیPoa trivialis L. 

3200–3400حٍّةی  Ge(Cr) IT ّچيًحPsathyrostachys fragilis (Rsoiss.) 
Nevski in Komark. 

    Family Polygalaceae 
2400–2600 ؽطكیؽيال  Th PL ؽیطآورآٌاجّنیPolygala anatolica Boiss. & Hrldr. 

    Family Polygonaceae 
2400–2600غطةیؽيال  Ch IT ییجطؽکواریظهRumex scutatus L. 

   Family Primulaceae 

2600–2800غطةیحٍّب  He IT, ES 
یییاغيًـشطه

 .Androsace armeniaca Dubyارىٍػحاٌی

2200–2400غطةیحٍّب  He IT پاىچالحّیتاریPrimula auriculata Lam. 

    Family Ranunculaceae 
2400–2600حٍّةی  Th IT سطوسجاةػحاٌَچؾوAdonis aestivalis L. 
2600–2800ؽيانی  He ITكفایزیتاپعزةانDelphinium speciosum M.B. 

2600–2800حٍّةی  He IT, ES -Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr 
& Rech. 

2600–2800حٍّةی  He ES ةادنطزانPulsattila albana (Stev.) Bercht. & 
Presl. 

2400–2600ؽطكیؽيال  He - َدٌایییآالنRanunculus kotschyi Boiss. 
2400–2600ؽطكیؽيال  Th IT ـرطایییَآالنRanunculus arvensis L. 
2600–2800ؽيانی  He IT ةطگغصاةیThalictrum minus L. 

    Family Resedaceae 
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2200–2400 حٍّةی  Th IT ورثReseda lutea L. 

    Family Rosaceae 
2600–2800ؽيانی  He IT ؽیطارىٍػحاٌیپایAlchemilla pseudo–cartalinica Juz. 

2400–2600حٍّةی  Ph Endem َییةاداماروىیAmygdalus urumiensis (Bornm.) 
Browicz. 

2400–2600غطةیؽيال  Ph IT ؽیطسؾثسطاغاٌیCotoneaster ovata Pojark. 

2400–2600ؽطكیؽيال  Ph ITزانظانکایطواٌیCrataegus pseudoheterophylla A. 
Pojark. 

2600–2800ؽيانی  He IT, ES َةطگراغثپٍخPotentilla recta L. 
2200–2400ؽطكیؽيال  Ph IT ةیصیگالةیةطگPyrus salicifolia  Pall. 
2400–2600حٍّةی  Ph IT ٌػحطنوذؾیRosa canina L. 
2400–2600حٍّةی  Ph ITٌػحطنزردRosa foetida Herrm. 
2400–2600ؽطكیؽيال  Ch IT, ES جّتروةاُیSanguisorba minor Scop. 

    Family Rubiaceae 

2200–2400حٍّةی  Ch ITـهیتیکُّػحاٌیCruciata taurica (Pallas ex Willd.) 
Ehrend. 

>3600ؽطكیؽيال  He IT, ES -Galium humifusum Bieb. 
2400–2600غطةیؽيال  Ch IT -Galium mite Boiss. & Hohen. 
2600–2800ؽيانی  He IT ؽیطپٍیطGalium verum L. 

    Family Scrophulariaceae 
2400–2600غطةیحٍّب  He IT, ES غتمةاجالكیجیظدٌصانPedicularis sibthorpii Boiss. 

2600–2800ؽيانی  Th PLةِارگمRhinanthus vernalis (Zing.) 
Schischk. 

2200–2400حٍّةی  He IT , ES ىیيٌّیآذرةایخاٌیگمScrophularia azarbijanica Grau. 
2200–2400حٍّةی  He IT , ES ىیيٌّیحّیتاریگمScrophularia umbrosa Dumort. 
2200–2400حٍّةی  He IT, ES گمىاُّرVerbascum oreophilum L. 
2600–2800حٍّةی  Th IT غیظابآةیVeronica anagalis-aquatica L.* 
2600–2800حٍّةی  He EndemغیظابیشچانیVeronica aucheri Boiss. 
2600–2800غطةیحٍّب  He Endem غیظابکطدیVeronica kurdica Benth. 
2600–2800غطةیحٍّب  Ch IT غیظابؽطكیVeronica orientalis Miller. 

    Family Solanaceae 
2600–2800غطةیحٍّب  He IT ةضرانتٍجکطدیHyoscyamus kurdicus Bornm. 
2600–2800غطةیحٍّب  He IT, ES ةضرانتٍجHyoscyamus niger L. 
2400–2600غطةیحٍّب  He IT, ES ةضرانتٍجىؾتکHyoscyamus reticulatus L. 

    Family Thymelaeaceae 
2400–2600 ؽيانی  Ph Endem جّروٌگDaphne oleoides Schreb. 

    Typhaceae 
2400–2600 حٍّةی  Ge(Cr) ES ّیینTypha latifolia L. 

    Family Urticaceae 
2200–2400حٍّةی  Ge(Cr) PL ىّشافؾانگّشParietaria  judaica L. 

3200–3400غطةیؽيال  Ge(Cr) PL ٌَکطدغحاٌییدوپایَیگظUrtica dioica L. ssp. Kurdistanica 
Chrtek. 

    Family Valerianaceae 

2400–2600غطةیحٍّب  ThITؽیطیٍکكایلیValerianella cymbicarpa C.A.  
Mey. 

2600–2800غطةیحٍّب  ThIT , ES کالهؽیطیٍککجValerianella plagiostephana Fisch. 
فیثّ;کاىCh;جطوفیثوTh;فاٌطوفیث،Phفیث(،(;ژئّفیث)کطیپحCrّ)Geکطیپحّفیث،;ُيیHeُایزیػحی:ؽکم

-روو;اES،ییٌَاغیتطیوىصیحط-روو;اES,M،ییٌَاجّراٌیوىصیحط-;ایطاIT,Mٌّغیتطی،-رووجّراٌیوا-;ایطاIT,ESٌّ،یی;چٍصٌاذیPLَجّراٌی،-;ایطاITٌّپطاکٍؼحغطافیایی:
اٌرفاریایطانةّىیُای;گEndemٌَّوظٍی،;حِانCosm،ییٌَا;ىصیحطMغیتطی،

(درجؽصهاغث.-وحّدٌصاؽث،غالىث)ُاآنُاییکَاظالغاتكاةماغحٍادیازکّروجیپوٌامفارغیدرىلاةمگٌَّ
ُایٌادرودرىػطضاٌلطاض*;گٌَّ

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان...
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