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 استان فارس ،یدکل در شهرستان ممسن کوه فلورستیکی ۀمطالع
 

 * 2احمدرضا خسروی، 1سحر کرمی

 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه ،اکولوژی گیاهی -دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستماتیک1
 دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، استاد  2

 

 چکیده

 شهرستان در دکل، کوه منطقۀ در موجود زیستگاهی و گیاهی تنوع ثبت و بررسی پژوهش، این از اصلی هدف

 8درجه و  30طول خاورى و  ۀدقیق 32درجه و  ۵1 در منطقه این. است فارس استان غرب شمال در واقع ممسنی،

 اهانیگ از نمونه 39۵ درمجموع،قرار گرفته است.  ایمتر از سطح در 13۵0تا  900ارتفاع  و لیعرض شما ۀدقیق

شد.  یگانیبا یرازدانشگاه ش میوو در هربار ییشناسا ی،آور گونه جمع 22۵جنس و  172 ره،یت 69متعلق به  ،یآوند

 2۵ یره،ت 8با  ها یا لپه پس از آن تک و استگروه  ینتر گونه متنوع 187جنس و  142 یره،ت ۵7با  یا  لپه دو یاهانگ

گونه در  1و  جنس 1 یره،ت 1بازدانگان با  وگونه  3جنس و  3 یره،ت 3با  یگونه قرار دارند. نهانزادان آوند 34جنس و 

گونه( و  23)Fabaceae گونهAsteraceae (42  ،) یبتعداد گونه به ترت نظراز ها یرهت ترین یارند. غنمنطقه حضور د

Poaceae (13  )منطقه یاهیموجود در پوشش گ یها جنس ینتر . متنوعاستگونه، Convolvulus، Plantago 

 یتوران - رانیا یۀناحبه  اهانیگ شتریب یکورولوژ ازنظرگونه است.  4با  Alliumگونه و  ۵با  کدامهر  Trifoliumو

 ریتأث با یکی. از عوامل اکولوژهستندمنطقه  درغالب  یستیشکل ز ها تیتروف ،یستیشکل ز ازلحاظ. دارند تعلق

 .شود یاشاره م یستیو ز یکیتوپوگراف ،یمیاقل عوامل به ،مختلف یستگاههایدر ز اهانیپراکنش گ یرو ریچشمگ

 .یممسن فلور، ستگاه،یز ،یستیز شکل های کلیدی: واژه

 

 مقدمه
از  یکر ی ا،یآسر  غررب  جنوب در رانیکشور پهناور ا

عوامرل   یبره سربب برخر    واسرت   یشرمال  ۀکرر  میمناطق ن

مرتفرع   یهرا  وجود کروه  متفاوت، یمیاقل طیازجمله شرا

و برا   یبزرگ مرکز ریوجود کو ،حصارمانند در اطراف

 یمربرع، نروع   لرومتر یک 18739۵9 معرادل  یوسرعت  داشتن

 و دارد خرود  کنار و گوشه هر در یستیز تنوع و یژگیو

 ی،سرت یز مختلف عناصر خاص بیترک آن، بخش هر در

 یهرا  وجود آورده است. عرصه به ژهیو ستمیاکوس ینوع

 ،ییبره سربب تنروع آب و هروا     ،یاهیر محدود پوشرش گ 

 ناهماهنرر  و متفرراوت اریبسرر ،و ادافیکرری یتوپرروگراف

 از معمرول  طرور  بره  رانیر ا کشرور  یاهیر گ. پوشرش  است

. اسرت  شرده  لیتشرک  پراکنده و گسسته محدود یها پهنه

 یبرخر  و یشرمال  ینرواح  درهرا   پهنره  نیر ا پوششدرصد 

در  یولرر ؛اسررت فررراوانو پربرراران  یغربرر شررمال ینررواح

برابرر   نیآن چنرد  ریر براران کره تبخ   خشک و کرم  ینواح
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در  یا تنروع گونره   یول کم اریدرصد آن بس ،بارش است

 (.Baybordi, 1985) ستا ادیز اریآنها بس

 یغربر  شرمال  در و یممسرن  شهرسرتان  در دکرل  کوه

 فصرل  در کره  ییآنجا از و است گرفته قرار فارس استان

 افررتیرا در یمناسررب بارنرردگ  مقرردار بهررار و زمسررتان

مختلرف   یستگاههایدر ز یاهیدرصد پوشش گ کند، یم

مطالعرات   شیاسرت. برا وجرود افرزا     فرراوان آن به نسبت 

کرروه  مختلررف در رشررته ینررواح یهایررپوشررش گ ۀدربررار

 ;Hatami, 2005) فررارس اسررتان در واقررع زاگرررس

Safavi, 2005; Pour mehdi, 2006; Jafarpour, 

2006; Moradi Mahmoud Abadi, 2006; Haidari 

et al., 2012; Zare, 2015; Haidari, 2013)،  اکنونتر 

 انجرام  یکیفلورسرت  ۀمطالع گونه یچه دکل کوه ۀمنطقدر 

 یممسن شهرستان مرکز به کینزد منطقه نیا. ستا نشده

 ترر  یعسر یدسترس نیبنابرا است؛اطراف آن  یها و روستا

 لیر دل اهران، یگ شیر مختلرف رو  یهرا  به منطقره در دوره 

 یرۀ تهاز پرژوهش حاضرر،    هدفاست.  آنانتخاب  یاصل

کرردن   مشرخ   منطقره،  نیا یاهیگ یها از گونه یفهرست

و  یری دارو یرژه و بره  یدکراربر  یها جنبه یدارا یها گونه

 یسررتیو شررکل ز یکورولرروژ کررردن یررینتع ی،خرروراک

 است. یاهیگ یها گونه

 یغربر  شرمال  در یممسن شهرستانشده:  مطالعه ۀمنطق

. از دیرردگاه اقلیمررر، در اسررت شررده واقررع فررارس اسررتان

 ۀدر نرواحر مرکرزى گسرتر    ،هراى برا بلنرداى کرم     بخش

اى گررم  هر  خشک با تابستان آب و هواى نیمه ،شده تعیین

هراى   و در بخرش  داردهاى مرطروب   و طوالنر و زمستان

هراى سررد    زمستان دارایمرتفع شمالر و شمال باخترى، 

هاى معتدل است و در گرروه منراطق    و طوالنر و تابستان

زمرران  یطر  یبارنردگ  نیانگیر م .گیررد  یمر  قررار مرطروب  

 مترر  یلر یم ۵1۵ یممسرن  سرتان در شهر اهانیگ یآور جمع

بررارش در فصررول مختلررف،  ینرردگازنظررر پراک واسررت 

 یعنر یفصل،  نیتر پرباران در که یطور به ؛متفاوت است

 یعنیماه،  نیتر و در پرباران متر یلیم 26۵مقدار  ،زمستان

. بعرد از  کنرد  یمر  افرت یبراران در  مترر  یلر یم 1۵8 ماه، ید

طرور   بره  باران منطقره اسرت.  پر فصل نیدوم زیپائ ،زمستان

شرروع و ترا    آبران  از نشهرسرتا  نیا یبارندگ ۀدور ،یکل

و  نیترر  براران  ادامره دارد. فصرل تابسرتان کرم     بهشتیارد

از  یفصرل سرال اسرت. مردت زمران خشرک       نیتر خشک

مراه ادامره    آبان 10تا  باًیشروع و تقر ماه بهشتیاواسط ارد

 ؛در بررارش منطقرره وجررود دارد ییهررا البترره نوسرران ؛دارد

ن در دو برارا  یکر یاز  شرتر یب مراه  یکه گراه ترا د   یطور به

 ،آمررار براسرراس (.Farsmet, 2017) بررارد یمنطقرره نمرر

و متوسررط  21 دحرررارت شررهر نورآبررا  هدرجرر نیانگیررم

 نیبرر یروز اسررت. اخررتمف دمررا 3/2 خبنرردانی یروزهررا

درجره   نیهمچن ؛ستا ادیز اریفصول گرم و سرد سال بس

)شررمال، مرکررز و  گرررید ۀبرره منطقر  یا حررارت از منطقرره 

 (.Yousefi, 2004جنرروب شهرسررتان( متفرراوت اسررت )

بره مرکرز    کینزد ،یکوه دکل در شمال شهرستان ممسن

طول  ۀدقیق 32درجه و  ۵1 ییایشهر و در موقعیت جغراف

 قررار عرض شمالر  ۀدقیق 8درجه و  30خاورى و عرض 

متر براالتر   1300تا  900 شاملمنطقه  یارتفاع ۀدامن. دارد

 مترر  13۵0 یعنر ی ،ارتفاع منطقه نیتا بلندتر ایاز سطح در

 .شود یم ا،یدر سطح از
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 تصویر موقعیت منطقۀ کوه دکل در ایران، استان فارس و شهرستان ممسنی -1 شکل

 

 
 (Google Earthها در منطقۀ کوه دکل ) برگرفته از  آوری نمونه ی جمعستگاههایاای از موقعیت  تصویر ماهواره -2شکل 

 

 ها و روش مواد
مراه   از بهمرن  کروه دکرل   ۀمنطقر  اهران یگ یآور جمع

. افرت ی انیر پا 1393 مراه  بهشرت یدر ارد و شدآغاز  1391

مختلرف سرال بره منطقره      یهرا  مردت در فصرل   نیر ا یطر 

شرد. برا دسرتگاه     یآور جمرع  یاهیگ یها مراجعه و گونه

هرر   ییایطول و عرض جغراف ارتفاع،(، GPS) ابی مکان

 یآور جمررع ۀنقطرر سررتگاه،یا هرررمنطقرره مشررخ  شررد.  

 ازلحراظ  طیمحر  بودن کسانی به جهتو با کهاست  اهانیگ

کمتر از  یسطح ،ییایجغراف جهت و خاک ب،یش ۀدرج

 حضورداشرتن . ردیگ یمتر مربع را در برم 40از  شیتا ب 1

 مختلرف،  منراطق  در شده یآور جمع یها گونه نداشتن ای

 گونرررره هررررر سررررتگاهیززیو ر سررررتگاهیو از ز یبررسرررر
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ا توجه ب ستگاههایززیو ر ستگاههای. زشد یبردار اداشتی

 نیرریتع یشررناخت مایروش سرر اسرراسو تنهررا بر فیبرره تعررار

 یسررتیشررکل ز نیهمچنرر ؛(Anderson, 2001شرردند )

Raunkiaer (1934 ) روش اسرراسبر یاهیررگ یهررا گونرره

و  سرتگاهها یاز انرواع ز  براً یتقر یبردار . نمونهشدمشخ  

 ماننرد کروه دکرل    ۀمنطقر مختلرف موجرود در    یها بیش

 یو جنروب  یشرمال  یها بیش ،خورده دست مناطق ،ها دره

 یخط یبردار کوه انجام شد. تمش شد که نمونه ۀدامنو 

پوشررش  رییررتغ ۀنحررودر طررول کرروه باشررد تررا  ترانسررکت

(. 1 وسررتی)پ شررود یارتفرراع بررسرر  رییرربررا تغ یاهیررگ

 ،یبعررد مطالعررات انجررام یبررراشررده  پرررس یهررا نمونرره

منتقررل شررد.  رازیشرردانشرگاه   ومیو برره هربررار یبنررد دسرته 

: فلرور  ریر نظ یبا استفاده از منرابع فلرور   یاهیگ یها نمونه

 کررایرانی(، فلررورا اAssadi et al., 1988-2010) رانیررا

(Rechinger, 1965-1998 ،) هیر ترک فلرور (Davis et 

al., 1965-1985 )عرررا  فلررور و (Townsend and 

Guest, 1966-1985 )ییشناسرا  و یبررس گونه سطح تا 

و نصررب  یینهررا میاز تنظرر پررسهررا  . تمررام نمونرره شررد

 رازیدانشررگاه شرر ومیدر هربررار ییشناسررا یهررا برچسررب

در  آنهرا  یهرا  یژگر یهرا و و  گونه فهرستشد.  ینگهدار

 شده است. آورده، 1 وستیپ

 

 بحث و جینتا

 از نمونره  39۵ درمجمروع،  حاضرر،  پژوهش: در فلور

 شررد یآور کرروه دکررل جمررع  ۀمنطقرر یآونررد اهررانیگ

گونره متعلرق    22۵منطقره،   نیر فلور ا ی(. بررس1 وستی)پ

 منطقره،  در. دهرد  یجرنس را نشران مر    172و  رهیر ت 69بره  

 اهانی(.گدرصررد 2/98) هسررتند غالرربگلرردار  اهررانیگ

 نیترر  متنروع  ،گونره  187و  جرنس  142 ره،یت ۵7 با دولپه

و  جنس 2۵ ره،یت 8لپه با  تک اهانیگ آن از پس و هستند

گونره و   3برا   ی. نهرانزادان آونرد  ردیر گ یگونه قرار م 34

(. 3)شرکل   دارنرد گونه در منطقه حضرور   1زدانگان با با

 ۀریررتتعررداد گونرره و جررنس،    ازنظررر رهیررت نیتررر یغنرر

Asteraceae  جرنس اسرت. پرس از آن     33گونه و  42با

(، گونره  13) PoaceaeگونرهFabaceae (23   ،) یها رهیت

Lamiaceae (10  ،)گونررررررهApiaceae (8  ،)گونرررررره

Boraginaceae (8  ،)گونررهBrassicaceae (7  ،)گونرره

Caryophyllaceae (7  ،)گونرررررررهAsparagaceae (7 

کروه دکرل    فلور ۀسیمقا(. 4)شکل  رندیگ یگونه( قرار م

منطقره   یهرا  تعداد گونه نسبت دهد ینشان م رانیبا فلور ا

درصرد،   ۵/3برابر با حردود   رانیا یها به تعداد کل گونه

 هرا  رهیر ت یدرصرد و بررا   01/14ها  جنس ینسبت برا نیا

کروه دکرل برا     ۀمنطقر  فلرور  ۀسر یمقادرصد است.  03/41

شکن در شهرستان ارسنجان در استان فرارس   تن  ۀمنطق

 یهرا  تعرداد کرل گونره    بره  آن یها که نسبت تعداد گونه

 ینسرربت برررا نیررادرصررد،  04/4برابررر بررا حرردود  رانیررا

درصرد اسرت    9/28 هرا  رهیت یبرادرصد و  4/16ها  جنس

(Zare et al., 2015 )، کروه دکرل    ۀمنطقر  دهد یم نشان

 ۀمنطقرربرره  نسرربتهررا  هررا و جررنس تعررداد گونرره ازلحرراظ

تعررداد  ازلحرراظامررا  دارد؛ یکمتررر تنرروعشررکن  تنرر 

حرداکرر ارتفراع    کره  ییآنجرا  ازاست.  تر یها غن  خانواده

 ایرراز سررطح در یکرروه دکررل در شهرسررتان ممسررن ۀمنطقرر

 رحسرن یگون و کرمه م  یها تعداد گونه ،متر است 13۵0

 .Convolvulus L.، Plantago L یهرا  نسکم است. ج
 ازنظرر هرا   جرنس  نیترر  یغن ،گونه ۵با  .Trifolium L  و

 Medicago یهرا  و پس از آنها جرنس  استتعداد گونه 

L. (4  ،)گونررهAllium L. (3  ،)گونررهSalvia L. (3 

گونهCentaurea L. (3  ،)گونهLinum L. (3  ،)گونه(، 

Crepis L. (3  ،)گونررهCampanula L. (3  و )گونرره

Hordeum L. یهررا گونرره (.۵)شررکل  ردیررگ یقرررار مرر 
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 ودرصررد(  4گونرره ) 9 زیرردر منطقرره ن رانیررا یانحصررار

 ، .Astragalus baba-alliar Parsaشرررررامل

Astragalus mucronifolius Boiss.، Amygdalus 

eburnea Spach.،Boiss.  gonocladus 

Convolvulus، Echinops endotrichus Rech.f.، 

Helichrysum leucocephalum Ausfeld ،Isatis 

raphanifolia Boiss.، Scabiosa persica Boiss. و 

Zoegea crinita Boiss. است. 
 

 

 
 ، نهاندانه و بازدانهلپه تک، لپه دوسهم گیاهان  -3 شکل

 

 
 در پوشش ها تیره ترین غنی های وجنس ها گونهتعداد  -4 شکل

 
 

 

 

 

 ،شرده  انجرام  هرای  آوری جمرع و  هرا  مشراهده  براساس

 دو در یشرتر کوه دکرل ب  ۀمنطقدر  اهانیگ دهی گل زمان

 زمسرتان  فصرل  دوم نیمرۀ  و( درصد 80/43) بهار اول ماه

 هوا دمای و بارندگی میزان به توجه با که است( 09/39)

 ،6 شرکل . شرود  می داده توضیح سال مختلف ماههای در

را نشان  شده آوری جمع اهانیگ یستیز های شکل درصد

 ریختی های سازشنشانگر  اهانیگ یستیشکل ز .دهد می

 و زیسررتی خرراکی، اقلیمرری، شرررایط برره نسرربت آنهررا

(. Sharifi et al., 2012) اسرت  رویشرگاه  اکولروژیکی 

درصرررد( و  26/48) هرررا تروفیرررتدو گرررروه  یمعرفررر

 ترین فروان جایگاه در( درصد 29/32) ها کرپتوفیت همی

 از حاصرل  نترای   برا  طقره، من در موجود زیستی های شکل
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 ایران خشک نیمه و خشک مناطق در شده انجام مطالعات

 Moradi et al., 2009; Baghestani) دارد همخروانی 

Maybodi et al., 2010; Dolatkhahi et al., 2010; 

Saberi et al., 2012) . نطقره در م هرا  تروفیرت  یفراوانر 

 در ینرزوالت جرو   یفراوانر  ،خشرک  نیمره  میاقلر  علرت  به

در فصرول   یبهار و زمسرتان و کمبرود بارنردگ    های فصل

 هرای  تخریرب  بره  هرا  تروفیرت  فراوان حضوراست.  گرید

 حضرور  رایر ز ؛شرود  مری  داده نسربت  منطقه در شده انجام

 باعث چرا فصل نکردن رعایت و( مفرط یچرا) دام ادیز

. اسرت  شرده  یاهیر گ هرای  گونره  ترکیب تغییر و تخریب

 گررریعلررت د هررم ریرراخ سررال چنررد هررای خشکسررالی

 در زیررن( 2004) همکررارانو   Gurgin Karaji.اسررت

 هرای  تخریرب  نتیجرۀ  را ها تروفیت حضور خود، پژوهش

 Mirzadeh Vaghefi. انرد  دانسته خشکسالی و شده انجام

 ها کریپتوفیت همی ان( حضور فراو2008) Rajamandو 

 در. انرد  کرده گزارش یزاز وجود خاک حاصلخ یرا ناش

 برر  دلیرل  منطقره  خراک  اصرلخیزبودن ح حاضرر،  بررسی

 .است ها کریپتوفیت همی حضور

 یایررجغراف ازنظرررکرروه دکررل   ۀمنطقرر: فیترروجغرافی

 - ترانره یمد و( 44/28)یتروران  - رانیر ا یرۀ ناحبره   یاهیگ

 درصرد  بره  توجه باو  دارد تعلق( 10/21) یتوران – رانیا

 .شود می تأیید مطلب این ها گونه

 
یاهان منطقۀ کوه دکل برحسب درصدنمودار کورولوژی گ -۵شکل 

 

 

شکل زیستی گیاهان منطقۀ کوه دکل -6شکل 
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 شرمالی  قسرمت  در دکرل  کوه منطقۀ: گیاهی پوشش

 مرکرز  بره  نسربت  نزدیکری  فاصرلۀ  در و ممسنی شهرستان

 گیرراهی هررای گونرره برخرری. اسررت شررده واقررع شررهر

-A. baba و Spach.  Amygdalus scopariaماننررد

alliar از  یبعضررامررا  مشرراهده شرردند؛ اهرر شرریب ۀهمرر در

 نکره یا ایر  هسرتند  بیشر  کیمحدود به  یاهیگ یها گونه

 ۀگونر  المرر  یبرا دهند؛ یم حیترج شتریرا ب یخاص بیش

 یشرمال  بیتنها در شر  .Quercus brantii Lind یدرخت

 Cerasus یا درختچررره ۀگونرررو  شرررود یمررر افرررتی

microcarpa Boiss. یشرمال  بیشر  یهرا  صخره نیب زین 

 هم A. eburneaازجمله  یا بوته یها . گونهکند یرشد م

 هرا،  مشراهده  طبرق . شوند یم افتی یجنوب بیدر ش شتریب

 نیر ا در دمرا  شرتربودن یبعلرت   به جنوبی شیب در گیاهان

 گونرۀ کره   یبه صورت ؛روند یبه گل م زودتر یکم بیش

در  مراه  ید لیر ( در اواAstragalus baba-alliar) گون

بره گرل    یشمال بیدر ش ماه یاواخر د درو  یجنوب بیش

 بره  یجنروب  و یشرمال  بیش نییپا ارتفاعات ازرفته است. 

 دیررده A. baba-alliar جامعررۀ برراالتر ارتفاعررات سررمت

 Amygdalus  همرراه  بره  یرا  تنهایی به گونه این شود؛ می

eburneaشررمال شرریب در. اسررت داده تشررکیل جامعرره 

 بره  کره  اسرت  Q. brantii غالرب،  درختری  جامعۀ شرقی

 .Aو.Ficus johannis Boiss  هررای گونرره راههمرر

scoparia  براالتر،  ارتفاعرات  سمت به. شود می مشاهده 

 هرای  نمونره  اغلرب  و شرود  مری  کاسرته  درختی پوشش از

 از) کرروه قلررۀ در. خورنررد مرری چشررم برره شررکل بالشررتکی

 لیتشرک  Boiss.  Ebenus stellata(براال  به 1300ارتفاع
 سره  یجنروب  و یالشرم  بیشر  دو هر در. است داده جامعه

 و A. scoparia، F. johannis ای درختچررره گونرررۀ
Stocks Pistacia khinjuk صررورت برره یررا هررم بررا نیررز 

 شررریب در و انرررد داده اجتماعررراتی تشرررکیل پراکنرررده

 صورت به  .Ziziphus spina-christi (L.) Desfجنوبی

 خشرک  نیمره  شرده  مطالعره  منطقرۀ . شود می دیده پراکنده

. کننرد  مری  رشرد  سراله  یک گیاهان منبه اوایل از و است

 لیرراوا در و نیفرررورد اواخررر در هرروا ترشرردن گرررم بررا

 Avenaهای گونه مانند  Poaceaeتیرۀ گیاهان یبهشتارد

wiestii Steud. ،Hyparrhenia hirta (L.) Stapf  

. شرروند مرری دیررده Rich.  Pennisetum orientaleو

 و مترر  1200ترا  1100 ارتفراع  در ای گونره  تنروع  بیشترین

 دیررده متررر 1300 از برراالتر ارتفرراع در تنرروع کمترررین

 .شود می

 یاساسرررر یسرررراختمان هررررای بلرررروک سررررتگاههایز

اشغال  را هاآن اهانیو گ واناتیکه ح هستند زیست محیط

محرل و   فیتوصر  یبررا  یواحرد  گراه یجا درو  اند کرده

. دارنررد تیرراهم سررتیز طیحفاظررت از محرر  تیریمررد

 ایر زنرده   یموجرود ن در آ کره  اسرت  ای منطقره  ستگاهیز

 یاجرزا  و کننرد  مری  یاز موجودات زنده زنردگ  یگروه

 کننرد  مری  فیر تعررا  آن سرت یز طیمحر  ۀرزندیغزنده و 

(Fossitt, 2000.) یسررتگاههایز فیو توصرر کیررتفک 

و تنررروع  ادیررروسرررعت ز لیررردل بررره دکرررل کررروه ۀمنطقررر

 سرتگاه یز 8 وجرود  نیابا  ؛آن دشوار است کیتوپوگراف

شررکاف  ،زار درخررت ،زار چررهدرخت ،زار بوترره علفررزار،

 یهرا  نیبرا آب سراکن، دره و زمر    موقرت  ۀچشمصخره، 

 وسرت ی)پ شرود  یمر  داده  یتشرخ  یخوب خورده به دست

1 .) 

 30 از بیشرتر  آن گیراهی  پوشش که مناطقی: علفزار

 عنصرر  ها علفزار در(. Davis et al., 2004) است درصد

 ترا   زیرر  کره  اسرت  گنردمیان  تیررۀ  از هرایی  گونه اصلی

 ایررن. انررد گرفترره قرررار تنررک بسرریار درخترران از شرریپوش

 غنرای  و کننرد  مری  رشرد  آهکری  های خاک در ها   علفزار

 بیشرتر  زیسرتگاه  ایرن  در. دارنرد  خروبی  نسبت به ای گونه
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حضرور   سراله  یرک  های علفو کمتر  سالهچند های علف

 یو پوشرش درختر   کنند میدارند که در اواخر بهار رشد 

(. Davis et al., 2004) شرود  نمری  شرتر یدرصرد ب  2۵از 

 Aegilopsعبارتنرررد از:  اهررررانیگ نیررر از ا یتعرررداد 

umbellulata Zhuk ،Heteranthelium piliferum 

Hochst. ex Jaub. & Spach. و Thumb. Stipa 

capensis. 

 منطقۀ در وسیعطور  به که است زیستگاهی: زار بوته

 ها بوته زیستگاه این اصلی عنصر. شد مشاهده شده مطالعه

 گونرۀ .اسرت  مترر  ۵/2 حرداکرر  ارتفاع با هایی درختچه و

. اسرت   Astragalus baba-alliarزیسرتگاه  ایرن  اصرلی 

 Amygdalusگونۀ دو همراه به نقاط بعضی در گونه این

eburnea  وAstragalus mucronifolius  مشرراهده 

 جامعره   Ebenus stellataۀگونر  کروه  ۀقلر  در. شرود  مری 

 .است داده تشکیل

 درصررد ۵0 کررم دسررت کرره منرراطقی: زار درختچههه

 بلنرد  هرای  بوتره  و رشردنکرده  درختران  درختچه، پوشش

 و متر ۵ از کمتر عموماً پوشش تا  ارتفاع. دارند خاردار

(. Fossitt, 2000) اسررت متررر 4 مرطرروب نررواحی در

 عبارتنررد زیسررتگاه ایررن در شررده مشرراهده هررای گونرره

 .Pistacia khinjuk و  Amygdalus scoparia:از 

که در آن درختان غالرب   ی: به هر مکانزار ختدر

مترر اسرت    ۵از  شرتر یو تا  پوشش ب شود می گفتههستند 

(Fossitt, 2000). گونررۀ زیسررتگاه ایررن اصررلی گونررۀ 

 در. اسررت( ایرانرری بلرروط)  Quercus brantiiدرخترری

 بلروط،  درختران  برا  همرراه  زیسرتگاهها،گیاهان  ایرن  بیشتر

 . بودند تروفیت های گونه

در  شررهیر سررتگاهیز نیررا اهررانیگ :خرهصهه شههکا 

صرخره   یدارد که در شکاف حاصرل از هروازدگ   یخاک

از  یبرخر  .(Bornman et al., 2008شده است ) لیتشک

 رشرد  صرخره  شکاف در زیستگاه، این در که هایی گونه

 ،.Arenaria leptoclados Lاز عبارتنررد کردنررد مرری

Campanula perpusilla A. DC.، Cheilanthes 

acrostica (Balbis) Tod.، Micromeria persica 

Boiss.، Paracaryum luristanicum Nábělek.، 

Pennisetum orientale Rich.،Phlomis bruguieri 

Desf.، Pterocephalus brevis Coult.،  Umbilicus 

intermedius Boiss. و U. tropaeolifolius. 

 داشرتن  علرت  بره : موقهت بها  س سهاک     ۀچشم

در  یخاصر  های گونه مناسب، خاک و یشگیمه رطوبت

 اهررانیگ نیررا جملرره. ازکننررد مرری یزنرردگ سررتگاهیز نیررا
Centaurium pulchellum (Sw.). 

Druce،Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) 

ubani.، Inula britannica L.، Lythrum junceum 

Banks Orchis mascula (L.) L.، Ononis spinosa 

L.، Plantago lagopus L.،Plantago lanceolata 

L.  وTrifolium resupinatum L. است.  

 اسرت  گیاهانی زندگی برای مناسبی مکان دره :دره

 ماننرد  دارنرد؛  نیراز  رطوبرت  و نور از مناسبی مقدار به که

 Isatis raphanifolia Boiss.، Nonea هررای گونرره

caspica (Willd.) G. Don و Paracaryum 

luristanicum .F. johannis  شرمالی  یبش های درهدر 

 .بود داده جامعه تشکیل جنوبی و

 کره  اسرت  زیسرتگاهی  :خورده دست های زمی 

 اقدام سازی راه و سازی ساختمان باغبانی، به انسان آن در

 ۀشرده در فاصرل   مطالعره  ۀکه منطق ییاز آنجا. است کرده

واقع شده  آن اطراف یروستاها و شهر به نسبت یکینزد

هرا   برا   ایجراد و  یسراز  کوه بره سراختمان   ۀر دامند ،است

هررز و   یهرا  انسران علرف   یکرار  به همراه دسرت  واقدام 

 یگرر د یکری به منطقه آورده شده است.  یزدوست ن انسان
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جراده در دل کروه    یجراد هرز ا یها وجود علف یلاز دال

دوسرررررت بررررره  انسررررران اهرررررانیگبررررروده اسرررررت. از 

 .Amaranthus blitoides S. Watsonیهررا گونرره

،Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.  و 

Senecio glaucus L.  شود یاشاره م.  

 کراهش  دلیرل  به اندازی، سایه گیاهان، از بسیاری در

 اثرر  آنها عملکرد و رشدی های ویژگی بر نوری، تشعشع

 برای چشمگیری توانایی گیاهان وجود نای با گذارد؛ می

 ایجراد  ریرق ازط نروری  مختلرف  هرای  رژیم با سازگاری

 دارنرد  پوشش تا  ساختار و برگی های ویژگی در تغییر

(Nasrollah Zadeh, 2011.) 

در  انررردازی یهشرررده اثرررر سرررا   مطالعررره ۀمنطقررر در

هرا مشراهده    همچون شکاف صرخره و دره  یستگاههاییز

 در تنهرا شرده   گفته یها گونه صخره، شکاف در. شود یم

 .M  گونرۀ . کننرد  یرشرد مر   سایه از کافی مقدار حضور

persica یو به مقردار مناسرب   روید یشکاف صخره م رد 

 یررزهررا ن اسررت. در دره یازمنرردخررود ن یرراتح ینررور برررا

 و Isatis raphanifolia ، Nonea caspicaیهرا  گونره 

Paracaryum luristanicum برره  یزنرردگ ۀادامرر یبرررا

 .Fۀدارنررد. گونرر یررازو رطوبررت ن هیسررا یمقرردار کرراف

johannis  از و شرمالی  شریب  در باال به 1200 ارتفاع از 

. شرود  مری  مشراهده  جنروبی  شیب در باال به 1100 ارتفاع

 در جنروبی  شریب  در گونره  یرن ا نکهیا علت است ممکن

 شرود،  مری  یافرت  شرمالی  شیب به نسبت تری پایین ارتفاع

 دریافررت و سررایه در گیراه  ایررن قرارگرررفتن و دره وجرود 

 .باشد ارتفاع این در رطوبت کافی مقدار

 پررراکنش گیرراهی گونررۀ هررر: حصرراریان عناصررر

 از معینری  میرزان  و دارد فرردی  منحصرربه  اکولوژیرک 

 هرر  انتشرار  دامنرۀ  .کنرد  مری  تحمرل  را محیطری  تغییرات

 سرازش  و تحمرل  میرزان  و زیستی شرایط به بسته گونه،

 بره  .باشرد  وسریع  یرا  محردود  اسرت  ممکرن  محیط، با آن

 ناحیرۀ  در کره  محردود  انتشرار  دامنرۀ  با گیاهی های گونه

 انحصراری  گونرۀ  یابنرد،  مری  گسرترش  خاصری  رویشری 

(Endemic) انحصراری  هرای  گونه. گویند می منطقه آن 

 گیاهی های سرزمین بندی تقسیم و بندی مرز اصلی عامل

 دارد فرراوان  کاربرد زیستی جغرافیای مطالعۀ در و است

(Esmailzadeh et al., 2005 .)8000 حردود  ایران در 

 شرمار  .ددار وجرود  دورگره  و واریتره  زیرگونره،  گونره، 

 درصد 22 که است گونه 1727 ایران انحصاری گیاهان

 معررض  در هرای  گونه .شود می شامل را ایران فلور کل

 و نرادر  هرای  گونره  بومزادهرا،  میران  در نرابودی  خطرر 

 شررود مرری یافررت ایررران ای گونرره تررک هررای جررنس

(Ghahreman et al., 1998.) انحصرراری هررای گونرره 

 بین این و در درصد( است 4) گونه 9 زین منطقه در رانیا

 جرنس  تررین  غنری  کره  شود می دیده Astragalus جنس

 ایرران  در ترورانی  - ایرران  ناحیرۀ  در گونه تعداد ازلحاظ

 .(Yousefi, 2016) است

 بررومی اهررالی سرراالنه: خرروراکی و دارویرری اهررانیگ

 منظرور  به را هایی گونه اطراف مناطق و ممسنی شهرستان

 از ساکنان برخی و برداشت خوراکی و دارویی مصارف

( درصد ۵۵/11) گونه 26. کنند می درآمد کسب راه این

 وجرود  شرده  آوری جمرع  هرای  نمونره  برین  گیاهان این از

 بره  متعلق ها گونه بیشترین میان این از ؛(1 پیوست) دارند

 گونرررۀ.اسرررت  Lamiaceaeو Asteraceae تیررررۀ دو

Silybum marianum کرره اسررته گونرره ایررن ازجملررۀ 

 .است خطر معرض در منطقه در رویه بی برداشت علت به

به مرکرز   کیکوه دکل نزد ۀمنطق: یینها گیری نتیجه

 ۀاست. در دامنر  گرفته قراراطراف آن  های روستاشهر و 

 یجراد ا جاده زیدر دل کوه ن و هایی با و  ها ساختمانکوه 

 اسرت؛  اثرگرذار  یاهیر گپوشش  یغنا یکه رو اند کرده
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 یاکوترون  یتروجغراف یف ازنظر منطقه نیا که ییآنجا از اما

قررار   یو نوبوسرند  ای مدیترانره  ۀحروز دو  نیبر  و ینینابیب

 شرده   آندر  ای گونه فراوان تنوع باعث عامل نیا ،گرفته

مقردار   نیشرتر یب یشهرسرتان ممسرن   نیر ا برر  عرموه  است؛

 گرر یعلرت د  نیبنرابرا  دارد؛را در استان فرارس   یبارندگ

نسربت   منطقره  دررطوبرت   یبه مقدار براال  ای گونهتنوع 

 .شود می هداد

 یسپاسگزار

 انیر و آقا یکرمر  دهیر از سرکار خانم حم نگارندگان

 میردانی  عملیرات  در همراهری  برای یکرم نیو افش مانیا

 .کنند می قدردانی
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 هرای  نشرانه . زیسرتگاه  و کورولروژی  زیسرتی،  شرکل  آوری، جمع نقاط های ویژگی همراه به شده آوری جمع های گونه کامل فهرست -1پیوست 

 - ایرران : IT سریبری،  - اروپرا : ES کریپتوفیت، همی: He فیت، کامه: Ch کریپتوفیت،: Cr فانروفیت،: PH تروفیت،: TH فیت، اپی: EP: اختصاری

: W شرمالی،  شریب : N جنروبی،  شریب : S شررقی،  شریب : E ای، مدیترانه: M عربستان، - صحرا: SA ای، چندمنطقه: Pl وطن، جهان :Cos تورانی،

 خوراکی و دارویی های گونه: * و بومزاد گیاهی های گونه: # غربی، جنوب: SW شرقی، جنوب: SE غربی، شیب

 
 محل

  وری جمع
 کوروتیپ زیستگاه

 شکل

 زیستی

 عرض

 جغرافیایی

 طول

 جغرافیایی
 تیره گونه ارتفاع

S 
 خاک

خورده دست  
Cos 

Th 

30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Amaranthus 

blitoides S. Watson 

Amaranthaceae 

S 

 خاک

خورده دست  
ES.IT.M 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Atriplex tatarica L. 

W, NW 

زار بوته  IT Cr 

30،08،28.7 ۵1،32،21.6 1022 
Allium eriophyllum 
Boiss. 

Amaryllidaceae 

30،09،40.4 ۵1،32،۵8.7 971 

W 30،08،22.8 ۵1،32،28.3 1022 Allium sp. 

W, NE 
30،08،16.۵ ۵1،32،26.0 986 

Allium stamineum 
Boiss. 30،08،36.7 ۵1،34،4۵.9 1118 

W, NW 

زار  درختچه

 تنک
IT Ph 

30،08،19.0 ۵1،32،44.2 1034 
Pistacia khinjuk 

Stocks.* 
Anacardiaceae 

30،08،32.6 ۵1،34،4۵.4 1178 

W علفزار IT Th 30،08،24.7 ۵1،32،29.۵ 1028 
Anisosciadium 

orientale DC. 

Apiaceae 

W, NE 

 خاک

 وخورده  دست

زار بوته  

IT He 30،08،22.۵ ۵1،32،31.3 1031 
Ducrosia anethifolia 

(DC.) Boiss. 

W, NE ها یزهسنگر بین  IT He 30،09،02.7 ۵1،32،31.۵ 10۵9 Eryngium billardieri 

Delile* 

S 

 یها سنگفرش

 لخت
Pl He 30،08،18.7 ۵1،33،02.0 12۵8 Lagoecia 

cuminoides L. 

S, NE زار بوته  IT Th 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Oliveria decumbens 

Vent.* 

W ن س سایۀ زیر  IA Th 30،08،19.0 ۵1،32،44.2 1034 Pimpinella barbata 

(DC.) Boiss. 

W سن  سایۀ زیر  IT Th 30،08،21.3 ۵1،32،28.8 1022 
Pimpinella 
eriocarpa Banks & 

Sol. 

W 

 خاک

خورده دست  
NS HE 30،08،23.۵ ۵1،32،29.۵ 1027 

Pycnocycla 
cespitosa Boiss. & 

Hausskn. ex Boiss. 
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 محل

  وری جمع
 کوروتیپ زیستگاه

 شکل

 زیستی

 عرض

 جغرافیایی

 طول

 جغرافیایی
 تیره گونه ارتفاع

S 

 یها سنگفرش

 لخت
IT.M Th 30،08،18.7 ۵1،33،02.0 12۵8 Torilis leptophylla (L.) 

Rchb.f. 
Apiaceae 

W 

زار و  بوته

خاک 

خورده دست  

IT.M Ph 30،08،29.3 ۵1،32،21.9 1024 
Marsdenia erecta (L.) R. 

Br. Apocynaceae 

W زار بوته  IT 

Cr 

30،08،31.۵ ۵1،32،33.7 10۵3 Dipcadi unicolor ( Stocks) 
Baker 

Asparagaceae 

NW 

 شکاف

 صخره
IT.M 30،09،32.۵ ۵1،32،47.2 947 Gagea chlorantha (M. B.) 

Schult. & Schult. f. 

W 

 سایۀ زیر

 سن 
IT 30،08،21.7 ۵1،32،28.0 1020 Gagea tenuifolia (Boiss.) 

Fomin 

W زار بوته  ES.IT.M 30،08،18.92 ۵1،32،27.47 1009 
Muscari neglectum Guss. 

ex Ten. 

W زار بوته  ES.IT 30،08،21.7 ۵1،32،28.0 1020 Muscari tenuiflorum 

Tausch 

NW زار بوته  

IA 

30،08،26.4 ۵1،32،23.1 1039 Ornithogalum cuspidatum 

Bertol. 

W 

 سایۀ زیر

 سن 
30،08،21.7 ۵1،32،28.0 1020 Scilla sp. 

NE صخره داخل  Pl He 30،08،40.7 ۵1،34،41.2 1113 Ceterach officinarum Willd. Aspleniaceae 

S 

 های سنگفرش

 لخت
IT.M Th 

30،08،16.8 ۵1،33،07.۵ 12۵4 Anthemis austroiranica 

Rech.f., Aellen & Esfand. 

Asteeaceae 

30،08،17.3 ۵1،33،02.1 12۵1 

شیب فاقد  
 زمین

خورده دست  
IT.M.SA Th 30،07،40.0 ۵1،31،2۵.4 9۵0 

Anthemis pseudocotula 

Boiss. 

W زار بوته  M.SA Th 30،08،2۵.4 ۵1،32،30.7 1022 Atractylis cancellata L. 

S 

 های سنگفرش

 لخت
IT.M Th 30،08،18.4 ۵1،33،02.4 12۵8 Calendula alata Rech. f. 

W زار بوته  IT.M Th 30،08،17.7 ۵1،32،26.6 998 
Calendula persica C.A. 

Mey.* 

W 

 از فاصله با

 چشمه
IT.M.ES Th 30،08،28.4 ۵1،32،22.4 999 Carthamus lanatus L. 

W 

 زمین

خورده  دست

 کنار جاده
IT Th 30،08،23.۵ ۵1،32،29.۵ 1027 Carthamus oxyacantha M. 

Bieb. 

S 
 زمین

خورده دست  
IT Th 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Centaurea bruguierana 

(DC.) Hand.-Mazz. 

W 

 کنار علفزار

 چشمه
IT.M Th 30،08،33.8 ۵1،32،31.6 104۵ Centaurea hyalolepis Boiss. 

S 

 های سنگفرش

 لخت
IA He 30،08،16.2 ۵1،33،04.۵ 12۵2 Centaurea intricata Boiss. 
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W  IT.M Th 30،08،16.2 ۵1،33،00.6 1248 Cichorium pumilum Jacq.* 

W زار بوته  IT.M Th 30،08،21.3 ۵1،32،28.8 1022 Cnicus benedictus L. 

S 

 زمین

خورده دست  
Cos Th 30،08،1۵.۵ ۵1،33،02.6 12۵0 Conyza canadensis (L.) 

Cronquist 

W, S زار وتهب  IT.M.ES Th 
30،08،۵7.4 ۵1،32،29.9 10۵1 

Crepis foetida L. 
30،08،16.2 ۵1،33،04.۵ 12۵2 

S 

 های سنگفرش

 لخت
IT Th 30،08،16.2 ۵1،33،00.6 1248 Crepis kotschyana (Boiss.) 

Boiss. 

W, NW 

 زمین

 خورده دست

 شکاف و

 صخره

IT.M.SA Th 

30،09،01.4 ۵1،32،14.3 993 

Crepis sancta (L.) Bornm. 

 

30،09،32.۵ ۵1،32،47.2 947 

S 

 های سنگفرش

 لخت
IT.M Th 30،08،17.2 ۵1،33،04.8 12۵6 Crupina crupinastrum 

(Moris) Vis. 

W, NW زار بوته  IA 
HE 

 30،08،29.4 ۵1،32،32.4 1048 Echinops endotrichus Rech. 
f.# 

S 
 های سنگفرش

 لخت
 Th 30،08،17.3 ۵1،33،02.1 12۵1 Filago sp. 

S 

 های سنگفرش

 لخت
IT He 30،08،18.00 ۵1،33،02.7 12۵7 Gundelia tenuisecta 

(Boiss.) Freyn & Sint.* 

S 

 سایۀ زیر

 درخت
IT.M Th 30،08،19.4 ۵1،33،11.0 12۵9 Hedypnois rhagadioloides 

(L.) F.W. Schmidt 

W زار بوته  IA He 30،09،01.4 ۵1،32،14.3 993 Helichrysum 
leucocephalum Ausfeld# 

W چشمه ساحل  Pl He 30،08،23.۵ ۵1،32،30.8 1042 Inula britannica L. 

S 

 زمین

خورده دست  
Pl He 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Lactuca serriola L. 

S زار بوته  IT.M Th 30،07،40.0 ۵1،31،2۵.4 9۵0 Matricaria aurea (Loefl.) 
Sch.Bip. 

W زار بوته  IT.M Th 30،08،29.4 ۵1،32،32.4 1048 Notobasis syriaca (L.) Cass. 

W زار بوته  IT He 30،08،32.2 ۵1،32،34.6 10۵3 Outreya carduiformis Jaub. 

& Spach 

Asteraceae 

W  IT Th 30،08،21.7 ۵1،32،28.0 1020 Pentanema divaricatum 
Cass. 

W 

 افشک

 صخره
IT He 30،08،24.9 ۵1،32،۵8.7 1248 Phagnalon nitidum Fresen. 

S 

 زمین

خورده دست  
IT.M Th 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Picnomon acarna (L.) Cass. 

S, NE 

 شکاف

 یرصخره و ز

درخت سایۀ  

IT Th 

30،08،23.7 ۵1،32،۵8.۵ 12۵1 

Picris strigosa M.Bieb. 
30،08،36.7 ۵1،34،4۵.9 1118 

S زمین IT He 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Pulicaria gnaphalodes 

(Vent.) Boiss. 
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خورده دست  

W زار بوته  IT He 30،08،2۵.4 ۵1،32،30.7 1022 Scorzonera pseudolanata 

Grossh. 

کوه قلۀ زار بوته   IT Cr 30،08،40.4 ۵1،33،14.۵ 1347 
Scorzonera syriaca Boiss. 
& Blanche ex Boiss. 

&Blanche 

S, W نرم خاک  IT.SA Th 
30،08،20،7 ۵1،32،28.3 1020 

Senecio glaucus L. 
30،08،37.8 ۵1،33،08.2 1340 

W جاده کنار  IT.M He 30،08،31.1 ۵1،32،30.2 980 Silybum marianum (L.) 
Gaertn.* 

W  ES.M Th 30،08،24.9 ۵1،32،۵8.7 1248 Sonchus oleraceus (L.) L. 

S 
 های سنگفرش

 لخت
 Cr 30،08،23.7 ۵1،32،۵8.۵ 12۵1 Tragopogon sp. 

S 
 های سنگفرش

 لخت
IT.M Th 

30،08،18.4 ۵1،33،02.4 12۵8 
Urospermum picroides (L.) 

Scop. ex F.W. Schmidt 30،08،37.8 ۵1،33،08.2 1340 

S 

 های سنگفرش

 لخت
IT Th 30،08،16.2 ۵1،33،04.۵ 12۵2 Zoegea crinita Boiss.# 

NW 

 سایۀ زیر

 درخت
IT.M Cr 30،09،34.1 ۵1،32،۵9.4 1034 Bongardia chrysogonum 

(L.) Spach 
Berberidaceae 

سیب فاقد  
 زمین کنار

 کشاورزی
ES.IT.M He 30،08،۵8.1 ۵1،34،۵2.0 1096 Anchusa italica Retz.* Boraginaceae 

کو،  لۀقو  
NE 

 یرزار و ز بوته

بلوطدرختان   
IT.M Th 

30،08،37.8 ۵1،33،08.2 1340 
Buglossoides tenuiflora (L. 

f.) I.M. Johnst. 

Boraginaceae 

30،08،36.4 ۵1،34،4۵.4 1130 

S 

 خاک

خوره دست  
IT.M Th 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Heliotropium europaeum L. 

S 

 خاک

هخور دست  
IA He.Th 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Heliotropium noeanum 

Boiss. 

W 

 زیرو  دره

سن  سایۀ  
IT Th 30،08،31.۵ ۵1،32،33.7 10۵3 Nonea caspica (Willd.) G. 

Don 

W جاده کنار  IT He 30،08،30.8 ۵1،32،22.6 1030 Onosma bulbotrichum DC. 

W, NW 

 شکاف و دره

 صخره
IA He 

30،08،11.0 ۵1،32،34.6 1016 
Paracaryum luristanicum 

Nábělek 30،09،31.6 ۵1،33،01.6 1072 

W, NE 
 بین و دره

ها سن   
IT.M Th 

30،08،17.0 ۵1،32،30.0 1008 
Biscutella didyma L. 

Brassicaceae 

30،08،36.4 ۵1،34،4۵.4 1130 

W 
 خاک

خوره دست  
Pl Th 30،08،1۵.۵ ۵1،32،26.1 979 Capsella bursa-pastoris 

(L.) Medik. 

W, NE زار بوته  IT.M Th 
30،08،17.۵ ۵1،32،26.2 994 

Erucaria hispanica (L.) 

Druce 30،08،38.4 ۵1،34،46.4 1111 

S 

 یها سنگفرش

 لخت
IT.M Th 30،08،17.۵ ۵1،33،01.6 12۵3 Hirschfeldia incana (L.) 

Lagr.-Foss. 

NW دره IT Th 30،09،31.6 ۵1،33،01.6 1072 Isatis raphanifolia Boiss.# 
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W 

 خاک

خوره دست  
Pl Th 30،08،34.6 ۵1،32،33.3 10۵2 Lepidium sativum L. 

W 

 سایۀ زیر

 سن 
SA Th 30،08،21.4 ۵1،32،27.7 1019 Matthiola longipetala 

(Vent.) DC. 

W 

 بین

 یها سن 

 بزرگ
IT.M Th 30،08،24.9 ۵1،32،۵8.7 1248 Campanula erinus L. 

Campanulaceae 
NW صخره داخل  IT Th 30،09،32.۵ ۵1،32،47.2 947 Campanula perpusilla A. 

DC. 

S 

 کم مناطق

 پوشش
IT.M Th 30،08،16.8 ۵1،33،07.۵ 12۵4 Campanula strigosa Banks 

& Sol. 

W 

 خاک

خوره دست  
Pl He 30،08،16.8 ۵1،33،07.۵ 1027 Capparis spinosa L.* Capparaceae 

W زار بوته  IT Th 30،08،19.8 ۵1،32،32.9 1033 Scabiosa persica Boiss.# 

Caprifoliaceae 
S 

 یها سنگفرش

 لخت
IT Th 30،08،19.8 ۵1،32،32.9 12۵2 Scabiosa olivieri Coult. 

W زار بوته  IT Ch 30،08،21.1 ۵1،32،28.4 10۵8 Acanthophyllum gracile 

Bunge ex Boiss. 

Caryophyllaceae 

NE 

 زمین کنار

 کشاورزی
IT He 30،08،۵8.1 ۵1،34،۵2.0 1096 Ankyropetalum 

gypsophiloides Fenzl 

W صخره کنار  ES.IT.M Th 30،08،34.2 ۵1،32،3۵.7 1064 Arenaria leptoclados 

(Rchb.) Guss. 

NW 
 شکاف

 صخره
ES.IT.M Th 30،09،32.۵ ۵1،32،47.2 947 Cerastium glomeratum 

Thuill. 

S ها صخره بین  M He 30،08،23.7 ۵1،32،۵8.۵ 12۵1 Dianthus strictus Banks ex 
Sol. 

Caryophyllaceae 

S 

 خاک

خورده دست  
IT.M Th 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Silene chaetodonta Boiss. 

کوه قلۀ زار بوته   IT.M.SA Th 30،08،37.8 ۵1،33،08.2 1340 Spergularia diandra (Guss.) 
Heldr. 

S زار بوته  M Th 30،08،20.0 ۵1،33،04.0 126۵ Velezia rigida L.  

S 

 خاک

خورده دست  
ES.IT.M Th 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Atriplex tatarica L. Chenopodiaceae 

W, S 

 علفزار،

زار و  بوته

شکاف 

 صخره

ES.IT.M Th 30،08،1۵.9 ۵1،32،2۵.6 980 Helianthemum salicifolium 
(L.) Mill. 

Cistaceae 

W زار بوته  IT He 30،08،21.6 ۵1،32،40.2 1069 Cleome glaucescens DC. 
Cleomaceae 

W زار بوته  IT Th 30،08،22.۵ ۵1،32،31.3 1031 Cleome noeana Boiss. 

       Citrullus colocynthis (L.) 

Schrad.* 
Cucurbitaceae 

W 
 خاک

خورده  دست
Hr Cr 

30،08،13.4 ۵1،32،26.7 97۵ 
Colchicum persicum Baker Colchicaceae 

30،08،18.2 ۵1،32،39.0 10۵۵ 
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زار و بوته  

W 

 خاک

خورده دست  
IA Cr 30،08،13.4 ۵1،32،26.7 961 Ornithogalum L.*  Asparagaceae 

W 

 خاک

خورده دست  
Pl He 30،08،22،80 ۵1،32،28.30 977 Convolvulus arvensis L. 

Convolvulaceae 

W, S زار بوته  NS He 30،08،24.8 ۵1،32،30.3 1030 Convolvulus cephalophorus 
Boiss. 

W زار بوته  NS He 30،08،21.4 ۵1،32،27.7 1019 Convolvulus gonocladus 

Boiss.# 

Convolvulaceae 
W زار بوته  IA Ph 30،08،13.32 ۵1،32،37.7۵ 10۵۵ Convolvulus leiocalycinus 

Boiss. 

NE 

 زمین

 کشاورزی
IT.M He 30،08،۵8.1 ۵1،34،۵2.0 1096 Convolvulus stachydifolius 

Choisy 

W 

 شکاف

 صخره
IT He 30،08،۵6.2 ۵1،32،33.8 1074 Rosularia sempervivum (M. 

Bieb.) A. Berger 

Crassulaceae 

S, NW نرم خاک  ES.IT.M Th 
30،08،18.3 ۵1،33،04.6 1260 

Sedum hispanicum L. 
30،08،41.3 ۵1،34،41.3 1011 

W 

 شکاف

 صخره
IT.M Cr 30،08،۵6.2 ۵1،32،33.8 1074 Umbilicus intermedius 

Boiss. 

W 

 شکاف

 صخره
IT Cr 30،08،34.2 ۵1،32،3۵.7 1064 Umbilicus tropaeolifolius 

Boiss. 

W 

 خاک

خورده دست  
SA He 30،08،13.07 ۵1،32،28.39 981 Citrullus colocynthis (L.) 

Schard.* 

Cucurbitaceae 

شیب فاقد  
 خاک

خورده دست  
Cu Th 30،07،40.0 ۵1،31،2۵.4 9۵0 Cucurbita pepo L. 

W چشمه ساحل  Pl Th 30،08،28.4 ۵1،32،22.4 999 Fimbristylis bisumbellata 
(Forssk.) Bubani 

Cyperaceae 
W زار بوته  IT.M He 30،08،29.7 ۵1،32،26.4 1017 Scirpoides holoschoenus 

(L.) Sojak 

  IT.M Th 30،08،23.7 ۵1،32،۵8.۵ 12۵1 Pterocephalus brevis Coult. 

Dipsacaceae W, S 

 یها سنگفرش

 لخت
IT Th 30،08،19.8 ۵1،32،32.9 1033 Scabiosa flavida Boiss. & 

Hausskn. 

S علفزار IT.M Th 30،08،17.6 ۵1،33،01.8 12۵4 Valerianella vesicaria (L.) 

Moench 

W 

زار  درختچه

 تنک
IT.NS Ph 30،09،01.2 ۵1،32،34.۵ 1079 Ephedra foliata Boiss. ex 

C.A.Mey. 
Ephedraceae 

W 

 خاک

خورده دست  
IT.M Th 30،08،23.۵ ۵1،32،29.۵ 1027 Euphorbia petiolata Banks 

& Sol.  

Euphorbiaceae 

W, S 

 خاک

 ،خورده دست

زار بوته  

IT.M Th 30،08،16.6 ۵1،33،02.۵ 12۵3 Euphorbia chamaesyce L. 

W زار بوته  ES.M Th 30،08،26.4 ۵1،32،23.1 1039 Euphorbia helioscopia L. 

Euphorbiaceae 
S 

 خاک

خورده دست  
IT.M Th 30،08،22.۵ ۵1،32،31.3 1031 Chrozophora 

hierosolymitana Spreng. 
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شیب فاقد   Su Ph 30،07،40.0 ۵1،31،2۵.4 9۵0 Ricinus communis L. Euphorbiaceae 

NW 

 خاک

خورده دست  
Cu Ph 30،09،32.۵ ۵1،32،47.2 947 Acacia saligna (Labill.) 

Wendl. 

Fabaceae 

W زار بوته  IT He 30،08،18.92 ۵1،32،27.47 1009 Astragalus baba-alliar 

Parsa# 

W زار بوته  IA Ch 30،08،27.1۵ ۵1،32،27.۵ 1018 Astragalus mucronifolius 

Boiss.# 

S, W زار بوته  NS Ch 30،08،21.2 ۵1،32،28.3 1020 Ebenus stellata Boiss. 

W 

 خاک

خورده دست  
ES.IT.M He 30،08،23.۵ ۵1،32،29.۵ 1027 Glycyrrhiza glabra L.* 

W علفزار IT.M Th 30،08،24.6 ۵1،32،29.2 1026 Hippocrepis bisiliqua 
Forssk. 

S, NW 

 شکاف

 صخره
 

IT.M 

 
Th 

30،08،18.4 ۵1،33،02.4 12۵8  

Hymenocarpos circinnatus 
(L.) Savi. 30،09،32.۵ ۵1،32،47.2 947 

S 

 یها سنگفرش

 لخت
Pl Th 30،09،01.4 ۵1،32،14.3 993 Lens culinaris Medik.* 

NW 

 شکاف

 صخره
IT Th 30،09،32.۵ ۵1،32،47.2 947 Lens cyanea 

(Boiss.&Hohen.) Alef. 

W 

 سایۀ زیر

 سن 
SA Th 30،08،16.6 ۵1،32،2۵.7 994 Medicago laciniata (L.) 

Mill. 

NE 

 سایۀ زیر

 درخت
ES.IT Th 30،08،36.4 ۵1،34،4۵.4 1130 Medicago orbicularis (L.) 

Bartal. 

S, NW  
 شکاف

 صخره
IT.M Th 

30،08،18.4 ۵1،33،02.4 12۵8 
Medicago rigidula (L.) All. 

30،09،32.۵ ۵1،32،47.2 947 

S 

 یها سنگفرش

 لخت
 He 30،08،18.0 ۵1،33،02.7 12۵7 Medicago sp. 

S 

 یها سنگفرش

 لخت
IT.M Th 30،08،17.8 ۵1،33،01.9 12۵2 Onobrychis crista-galli (L.) 

Lam. 

W زار بوته  IT.M Th 30،08،21.3 ۵1،32،28.8 1022 Ononis sicula Guss. 

W چشمه ساحل  IT.M Ch 30،08،28.4 ۵1،32،22.4 999 Ononis spinosa L. 

S 

 یها سنگفرش

 لخت
IT.M He 30،08،18.4 ۵1،33،02.4 12۵8 Scorpiurus muricatus L. 

S, W چشمه ساحل  ES.IT.M Th 30،08،33.8 ۵1،32،31.6 104۵ Trifolium campestre 

Schreb. 

W, NE 

 شکاف

 صخره
M Th 

30،08،24.9 ۵1،32،۵8.7 1248 
Trifolium grandiflorum 

Schreb. 30،08،40.7 ۵1،34،41.2 1113 

W چشمه ساحل  M Th 30،08،33.8 ۵1،32،31.6 104۵ Trifolium resupinatum L. 

W چشمه ساحل   Th 30،08،33.8 ۵1،32،31.6 104۵ Trifolium sp. 

S 

 چشمه ساحل

 شکاف و

 صخره
M Th 

30،08،39.7 ۵1،33،20.9 1340 

Trifolium stellatum L. 30،09،32.۵ ۵1،32،47.2 947 

30،08،17.3 ۵1،33،02.1 12۵3 

کوه قلۀ زار بوته   IT Th 30،08،37.8 ۵1،33،08.2 1340 Trigonella fischeriana Ser. 
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W زار بوته  M Th 30،08،28.8 ۵1،32،21.8 1023 Vicia amphicarpa Dorthes 

شیب فاقد   Cu Th 30،07،40.0 ۵1،31،2۵.4 9۵0 Vigna sp. 

NE زار درخت IA Ph 30،11،12.۵8 ۵1،43،۵9.32 11۵8 Quercus brantii Lindl.* Fagaceae 

W زار بوته  ES.IT.M Th 30،08،21.3 ۵1،32،28.8 1022 Fumaria parviflora Lam.* Fumariaceae 

W چشمه ساحل  ES.IT.M Th 30،08،28.8 ۵1،32،21.8 1023 Centaurium pulchellum 

(Sw.) Druce 

Gentianaceae 
W, S, NW 

 شکاف

 صخره
IT He 

30،08،22.8 ۵1،32،28.3 1022 
Gentiana olivieri Griseb. 

30،08،39.7 ۵1،33،20.9 1340 

S, W 

 یها سنگفرش

 لخت
SA Th 30،08،20.0 ۵1،33،04.0 126۵ Erodium neuradaefolium 

Willd. 

Geraniaceae W زار بوته  ES.IT.M Th 30،08،1۵.1 ۵1،32،27.۵ 983 Geranium rotundifolium L. 

S, W 
 یها سنگفرش

 لخت
Su Th 

30،08،16.9 ۵1،33،10.7 1246 
Geranium trilophum Boiss. 

30،08،26.4 ۵1،32،23.1 1039 

W, NE 

 سایۀ زیر

 سن 
IT.M He 30،08،17.6 ۵1،32،۵2.2 1174 Hypericum triquetrifolium 

Turra 
Hypericaceae 

W زار بوته  IT.M Cr 30،08،18.92 ۵1،32،27.47 1009 Gynandriris sisyrinchium 

(L.) Parl. 
Iridaceae 

W 
 سایۀ زیر

 سن 
IA He 

30،08،17.7 ۵1،32،26.6 998 
Ajuga austroiranica Rech. 
f. 

Lamiaceae 

30،08،19.1 ۵1،32،3۵.6 10۵6 

شیب فاقد  
 خاک

خورده دست  
Pl He 30،07،40.0 ۵1،31،2۵.4 9۵0 Mentha spicata L. 

W 

 شکاف

 صخره
IA He 30،08،34.2 ۵1،32،3۵.7 1064 Micromeria persica Boiss.* 

W, NE زار بوته  IT He 30،08،32.2 ۵1،32،34.6 10۵3 Phlomis bruguieri Desf. 

W زار بوته  IA He 30،08،32.2 ۵1،32،34.6 10۵3 Phlomis olivieri Benth. 

کوه قلۀ زار بوته   IA He 30،08،40.4 ۵1،33،14.۵ 1347 Salvia compressa Vent. 

S 

 بین

ها هیزسنگر  
IT.M He 30،08،17.4 ۵1،33،11.۵ 124۵ Salvia palaestina Benth.* 

W زار بوته  IT Th 30،08،16.۵ ۵1،32،2۵.9 986 Salvia viridis L. 

S, W زار بوته  IT He 

30،09،01.4 ۵1،32،14.3 993 
Teucrium orientale L. 

30،08،39.6 ۵1،33،03.3 1332 

W زار بوته  IT.M He 30،08،21.7 ۵1،32،28.0 1020 Teucrium polium L.* 
Lamiaceae 

کوه قلۀ زار بوته   IT Th 30،08،37.8 ۵1،33،08.2 1340 Ziziphora persica Bunge 

S, W زار بوته  IT He 
30،08،29.۵ ۵1،32،21.7 102۵ 

Linum mucronatum Bertol. 

Linaceae 

30،08،39.6 ۵1،33،03.3 1332 

S, W زار هبوت  IT.M Th 

30،08،2۵.4 ۵1،32،30.7 1022 

Linum strictum L. 30،08،20.0 ۵1،33،04.0 126۵ 

30،08،30.7 ۵1،32،2۵.4 1014 

W چشمه ساحل  Cu Th 30،08،28.4 ۵1،32،22.4 999 Linum usitatissimum L. 

W چشمه ساحل  M He 30،08،28.6 ۵1،32،22.6 999 Lythrum junceum Banks & 

Sol. 
Lythraceae 
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S 

 بین

ها یزهسنگر  
IT He 30،08،17.4 ۵1،33،11.۵ 124۵ Alcea aucheri Alef. 

Malvaceae S, NE 

 بین

ها یزهسنگر  
IT He 

30،08،17.4 ۵1،33،11.۵ 124۵ 
Alcea sulphurea Alef. 

30،08،36.7 ۵1،34،4۵.9 1118 

W 

 سایه زیر

 درخت
IT.M Th 30،08،34.7 ۵1،32،34.2 10۵7 Malva neglecta Wallr.* 

S, NE 

 بین

 یها صخره

 بزرگ
IT Ph 

30،08،17.4 ۵1،33،11.۵ 124۵ 

Ficus johannis Boiss.* Moraceae 
30،08،32.6 ۵1،34،4۵.4 1178 

W 

 خاک

خورده دست  
Cu Ph 30،08،13.07 ۵1،32،28.39 981 Eucalyptus camaldulensis 

Dehnh. 
Myrtaceae 

W زار بوته  IT.M Cr 30،08،29.۵ ۵1،32،21.7 102۵ Orchis collina Banks & 

Soland. ex Russell 
Orchidaceae 

W چشمه ساحل  M Cr 30،08،28.6 ۵1،32،22.6 999 Orchis mascula (L.)L. 

NW, W 

زار و  بوته

شکاف 

 صخره
IT.M Th 

30،08،32.2 ۵1،32،34.6 10۵3 
Parentucellia latifolia 

Caruel 
Orobanchaceae 

30،09،32.۵ ۵1،32،47.2 947 

W زار بوته  IT Th 30،08،24.9 ۵1،32،۵8.7 1248 Papaver decaisnei Hochst. 

& Steud. ex Elkan 
Papaveraceae 

S 

 یها سنگفرش

 لخت
IT.M Th 30،08،17.3 ۵1،33،02.1 12۵1 Plantago bellardi L. 

Plantaginaceae 

W دره IT.M Th 
30،08،17.0 ۵1،32،30.0 1008 

Plantago lagopus L. 
30،09،40.4 ۵1،32،۵8.7 971 

W چشمه ساحل  ES.IT.M He 30،08،28.6 ۵1،32،22.6 999 Plantago lanceolata L. 

W 

 سایۀ زیر

 سن 
IT.SA Th 30،08،16.7 ۵1،32،26.1 988 Plantago ovata Forssk. 

W 

 سایۀ زیر

 سن 
IT.M Th 30،08،16.7 ۵1،32،26.1 988 Plantago psyllium L. 

S زار بوته  ES.IT.M Th 30،08،21.7 ۵1،33،01.۵ 122۵ Veronica polita Fr. 

S 

 یها سنگفرش

 لخت
IT Th 30،08،18.7 ۵1،33،02.0 12۵8 Aegilops umbellulata Zhuk. 

Poaceae 

W زار بوته  IT.M.SA Th 30،08،21.3 ۵1،32،28.8 1022 Avena wiestii Steud. 

W 

 چشمۀ کنار

 موقت
 He 30،08،28.7 ۵1،32،22.2 998 Bothriochloa ischaemum 

(L.) Keng 

S علفزار IT.M Th 30،08،16.2 ۵1،33،00.6 1248 Bromus madritensis L. 

W چشمه ساحل  NS He 30،08،28.7 ۵1،32،22.2 998 Cymbopogon olivieri 

(Boiss.) Bor 

W زارعلف  IT Th 30،08،24.6 ۵1،32،29.2 1026 
Heteranthelium piliferum 

(Sol.) Hochst. ex Jaub. & 

Spach 

W 

 بین

 یها سن 
IT.M Cr 30،09،01.2 ۵1،32،34.۵ 1079 Hordeum bulbosum L. 



 

 
 21 استان فارس ،یدکل در شهرستان ممسن کوه فلورستیکی ۀمطالع

 

 

 

 بزرگ

W 

 خاک

خورده دست  
IT.M Th 30،08،19.0 ۵1،32،44.2 1034 Hordeum spontaneum K. 

Koch 

W 

 ینزم

 کشاورزی
Cu Th 30،08،21.3 ۵1،32،28.9 96۵ Hordeum vulgare L. 

W زار بوته  IT.M.SA He 30،08،21.3 ۵1،32،28.8 1022 Hyparrhenia hirta (L.) 
Stapf 

W ها صخره بین  IT He 30،08،11.0 ۵1،32،34.6 1016 Pennisetum orientale Rich. 

W 

 چشمۀ کنار

 موقت
IT.M.SA Th 30،08،28.7 ۵1،32،22.2 998 Polypogon monspeliensis 

(L.) Desf. 

W, NE علفزار IT.SA Th 
30،08،24.6 ۵1،32،29.2 1026 

Stipa capensis Thumb 
30،08،36.۵ ۵1،34،۵1.2 1100 

W زار بوته  IT.M Th 30،08،22.2 ۵1،32،28.1 1021 Polygala monspeliaca L. Polygalaceae 

W 

 شکاف

 صخره
SA He 30،08،11.0 ۵1،32،34.6 1016 Rumex vesicarius L. Polygonaceae 

شیب فاقد  
 خاک

خورده دست  
WT Th 30،07،40.0 ۵1،31،2۵.4 9۵0 Portulaca oleracea L. Portulacaceae 

NW صخره داخل  Pl Th 30،08،16.6 ۵1،32،26.0 987 Anagallis arvensis L. Primulaceae 

کوه قلۀ زار بوته   IT Th 30،08،37.8 ۵1،33،08.2 1340 Lysimachia linum-stellatum 

L. 
Primulaceae 

W 

 شکاف

 صخره
M Cr 30،08،16.9 ۵1،32،30.6 1008 Cheilanthes catanensis 

(Cosent.) H. P. Fuchs. 

Pteridaceae 

W 

 شکاف

 صخره
 He 30،08،20.3 ۵1،32،41.۵ 1072 Onychium divaricatum 

(Poir.) Alston. 

W زار بوته   He 30،08،24.9 ۵1،32،۵8.7 1248 Delphinium pallidiflorum 

Freyn. 

Ranunculaceae W 

 خاک

خورده  دست

زار و بوته  
M He 

30،08،1۵.3 ۵1،32،2۵.8 976 

Ranunculus asiaticus L. 30،08،۵8.6 ۵1،32،18،0 1013 

30،08،37.8 ۵1،33،08.2 1340 

W مهچش ساحل   Th 30،08،33.8 ۵1،32،31.6 104۵ Ranunculus marginatus 
d'Urv. 

W 

زار با  بوته

درختان 

 پراکنده
Su Ph 30،08،1۵.۵ ۵1،32،26.1 979 Ziziphus spina-christi (L.) 

Desf.* 
Rhamnaceae 

W زار بوته  IT Ph 30،08،21.1۵ ۵1،32،27.۵ 1018 Amygdalus eburnea Spach# 

Rosaceae 

W, NW, 
NE 

زار  درختچه

 تنک
IT Ph 30،08،23.18 ۵1،32،۵1.27 11۵1 Amygdalus scoparia 

Spach.* 

NW 

 بین

 یها صخره

 بزرگ
IT Ph 30،09،34.1 ۵1،32،۵9.4 1034 Cerasus microcarpa Boiss.* 

W زار بوته   He 30،08،21.8 ۵1،32،20.1۵ 1026 Sanguisorba minor Scop. 

W زمین IA Th 30،09،01.4 ۵1،32،14.3 993 Callipeltis microstegia 

Boiss. 
Rubiaceae 
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 کشاورزی

NE, W دره IT Th 
30،08،17.0 ۵1،32،30.0 1008 

Galium ceratopodum Boiss. 
30،08،36.4 ۵1،34،4۵.4 1130 

S 

 یها سنگفرش

 لخت
IT.M Th 30،08،17.6 ۵1،33،01.8 12۵4 Galium setaceum Lam. 

S, W 

چشمه  ساحل

 سایۀ زیرو 

 سن 
IT.M Th 

30،08،1۵.1 ۵1،32،27.۵ 983 

Sherardia arvensis L. 30،08،37.8 ۵1،33،08.2 1340 

30،09،40.4 ۵1،32،۵8.7 971 

W زار بوته  IT.SA He 30،08،22.۵ ۵1،32،31.3 1031 Haplophyllum tuberculatum 

Juss. 
Rutaceae 

W 

 خاک

خورده دست  
IT He 30،08،23.۵ ۵1،32،29.۵ 1027 Scrophularia striata Boiss. 

Scrophulariaceae 

W زار بوته  IA He 30،08،32.2 ۵1،32،34.6 10۵3 Verbascum kochiiforme 

Boiss. & Hausskn. 

W 
 شکاف

 صخره
M He 

30،08،18.9 ۵1،33،02.1 1260 
Cheilanthes acrostica 
(Balbis) Tod. 

Sinapteridaceae 
30،09،40.4 ۵1،32،۵8.7 971 

W 

 خاک

خورده دست  
IT.SA He 30،08،34.6 ۵1،32،33.3 10۵2 Peganum harmala L.* 

Zygophyllaceae 

W 

 خاک

خورده دست  
pl Th 30،08،23.۵ ۵1،32،29.۵ 1027 Tribulus terrestris L.* 
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