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 چکيده

 و ایرودخانت   ینتدهای افر طریت   از اختتالت   لفمخت انواع براساس را متنوعی گیاهی ساختار رودیکران هایجنگل

 ظهور موجب و اندمتفاو  آب جریان طول در شناختیزمین و ایرودخان  اختالت  این. کنندمی ایجاد شناختیزمین

 و زیستتی  هتای شکل ،فلور شناسایی ،تحقی  این از شوند. هدفمی هارودخان  طول در گیاهی ا اجتماعمختلف  انواع

 ستح   از متتر  2455 تا 305 ارتفاعی ۀدامن بین صفارود ۀرودخان ۀحاشی طول در گیاهی هایگون  جغرافیایی پراکنش

 220 بت   متعلت   گیتاهی  ۀگونت  205 وجتود  ها،رستنی ترکیب محالعا  از حاصل نتایج .بود رامسر هایجنگل در دریا

 و 49 بتا  هتا ایلپت  تت   آن از پتس  و نتد اگتروه  تترین غنتی  گون  254 با هاایدولپ . دهدمی نشان را تیره 77 و جنس

-بت  همتی   مربتو   منحق ، گیاهان غالب زیستی شکل. دارند گون  حضور 2و بازدانگان با  گون  93 با آوندی نهانزادان

 کورولتوژی،  نظر از. است( درصد 0/93) هافانروفیت سپس و( درصد 00/23) هاژئوفیت (،درصد 37/33ها )کریپتوفیت

 -اروپتا  ،(درصتد  7/29) ایچندناحیت   آن از پتس  و( درصتد  20/23) ستیبری  -اروپتا  عناصتر  ب  مربو  مسه بیشترین
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 و هدف مقدمه
ب  معنای ساحل رودخانت    ،ای تتینریپاریوس واژه

 هایتن واژ ریپارین جایگزین آن شد  ۀک  بعدها واژ است
هتا  ها، دریاچت  رودخان  ۀزیستی در حاشی ا اجتماعب  

ها اشتاره دارد. منتاط  پوشتیده از درختتان و     و تاتب

هتای  هتا را جنگتل  رودخانت   ۀگیاهان مختلف در حاشی
های سیالبی ک  از درختان گویند. دشتمی رودیکران

هتای  اند نیز جنگلپسند تشکیل شدهو گیاهان رطوبت
(. Naiman et al., 2005شوند )میشناخت   رودیکران
هتای   انتقالی اکوسیستم ۀدر ناحی رودیکرانهای جنگل

خیتز  کت  مستیرهای ستیل    زمینی بت  آبتی قترار دارنتد    
را شتامل   هتا ، یا باتالقها، دریاچ هاکوهستانی، رودخان 

 ب  طور معمتول ها ها در مسیر رودخان کف درهود. شمی
توستط ستیل و    مکررور ب  طایداری است و زیستگاه ناپ

هتای ستنگین   وفان و بارشتجریانا  خردی ک  حاصل 

شتود. نتوع خاصتی از جنگتل در کتف      است آشفت  متی 
هتای کوهستتانی   هتا در تتراس  ها در طول رودخانت   دره

شود. میکروکلیما، میکروتوپتوگرافی و شترایط   ایجاد می
ای را فلور و ترکیتب گونت    ،هاهای کف درهخاک جنگل

از  معمولب  طورها جنگلاین دهند. قرار می ثیرأتحت ت

تتر و  خنت   یو میکروکلیمتا انتد  محتروم نور خورشتید  
 دنت هتای بیرونتی دار  رطوبت بیشتری نسبت بت  جنگتل  

(Sakio and Tamura, 2008.) 
 های گوناگوناختالل تحت تأثیر رودیکران مناط 
. انتد شتناختی ای و زمتین یندهای رودخانت  ااز طری  فر

 ستبب نتد و  ات  در طول جریان آب متفاو اختالاین 
 شتوند ها میدر طول رودخان  های مختلفیگون ظهور 

(Nakamura and Inahara, 2007 .)  منتتتتاط
مکانی محدودشان، ویژگتی   ۀرغم محدودب ای  رودخان 
طتور قابتل   نتد و اغلتب بت    اسیمای زمینای از برجست 

  ضت حوتوجهی در قابلیت تولید و تنوع زیستی سراسر 
. پوشش (Mouw et al., 2009) کنندآبخیز شرکت می
حوضت   کاملی در بودجت  آب   تأثیرای گیاهی رودخان 

و بسیاری از کارکردهای مهم اکوسیستم  داردرودخان  
اندازی را انجام مانند تنظیم دمای نهرها از طری  سای 

 ،رودیهای کتران در جنگل(. Caissie, 2006) دهدمی

توپوگرافی، خصوصیا  خاک،  اساسا برهپراکنش گون 
هیدرولوژی، میکروکلیما، اختتالت  و عوامتل زیستتی    

 هتتای فصتتلی  و نیتتز ستتیالب ای هتتای رودخانتت  زون
 ;Lyon and Sagers, 2002)کنتتد تغییتتر متتی 

Damasceno-Junior et al., 2005; He and Zhao, 

2006; Budke et al., 2008 .) 
 رویشتی  عناصتر  هتای واکنش بازتاب منحق  هر لورف
 در گیاهتان  تکامتل  بتا  و استت  محیحی شرایط برابر در

 آن جغرافیتایی  وضتعیت  و شناستی زمین گذشت  دوران

 هتر  هتای رستنی شناسایی. دارد ارتبا  مستقسم دوران
 دسترستی  امکتان  نظتر  از را مناستبی  اطالعتا   ،منحق 
 در ختتا  گیتتاهی هتتایگونتت  بتت  ستتریع و آستتان
 شناستایی  رویشتی،  قابلیتت  ینتعیت  معین، های رویشگاه

 فراهم آنها از اصولی ۀاستفاد و دارویی و مقاوم هایگون 

 در تغییتری  هتر (. 9312همکتاران،  و مترادی ) کنتد می
 بت  ممکتن استت    منحقت   ختاک  و شتناختی بوم عوامل

 آن گیتاهی  ریختارهای حتی یا فلور ترکیب در تغییراتی
 دارای زیستتگاه  هتر  اینک  ب  توج  با. شود منجر منحق 
 عوامتل  اثتر  بر است، ویژه شناختیبوم عوامل از ترکیبی

 ای ویتژه  ایگون  ترکیب آن، بر حاکم خا  شناختیبوم
 (.9312 همکاران، و مالیری عشقی) پذیردمی را

علتت افتزایش   ای بت  اندازهای رودخان بیشتر چشم
های بتونی کاربری کشاورزی و صنعتی و احداث دیواره

هتای اخیتر از بتین    ل طتی دهت   برای متدیریت جنگت  

از  رودیکتران هتای  امتروزه بازستازی جنگتل   . اند رفت 
اهداف بزرگ متدیریت اکوسیستتم استت. بستیاری از     

علتت  ب  رودیکرانهای های بازسازی اکوسیستمپروژه
ستیل   انتد. تتأثیر بتوده  یها بت فقدان دانش این سیستم

. ریزش استها رودخان در طبیعی عامل اصلی اختالل 

زمین و خرد شدن در این نواحی یکی دیگر از عوامتل  
 ۀضت حو تخریب و تبتدیل بت  رویشتگاه جدیتد استت.     

دارنتد کت     زیتادی  های کوهستتانی فرستایش  رودخان 
هتای  ویژه توسط سیلها ب مکرر توده جابجایی موجب

شود ک  سح  زمین شامل مواد مادری ختاک  قوی می
بتا  (. Sakio and Tamura, 2008) دهتد را تغییتر متی  

توجتت  بتت  اهمیتتت اکولتتوژیکی آن و تخریتتب شتتدید،  
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ای از نظر حفاظتت و بازستازی   پوشش گیاهی رودخان 
. ی  (Richardson et al., 2007) در اولویت قرار دارد

 بررستی  ،ابزار مهتم در متدیریت حفاظتت و بازستازی    

هتا و پوشتش گیتاهی استت کت  وقتوع       پراکنش گونت  
از نظتر مکتانی در   های گیاهی و پوشتش گیتاهی    گون 

  کنتتتدطتتتول گرادیتتتان محیحتتتی را بیتتتان متتتی   
(Franklin, 1995)  گسترش مفاهیم اکولوژی رودخان .

های آبی در ی  چشم انتداز  از پراکنش گون  را فهم ما

  دهتتدافتتزایش متتی چشتتمگیریطتتور بتت  ایرودخانتت 
(Ward et al., 2002.) های متعدد در وجود رودخان  با

ایش تخریب و دخالت در آنها و های شمال و افزجنگل
نیز اهمیتت اکولتوژیکی آنهتا متأستفان  تتاکنون هتی        

هتای شتمال کشتور    تحقیقی در این زمینت  در جنگتل  

 صتتتتتور  نگرفتتتتتت  استتتتتت ولتتتتتی محالعتتتتتا  
کت   ، استت  اجترا شتده  کشتورها  دیگر بسیار زیادی در 

 زیتتتتر اشتتتتاره کتتتترد: متتتتواردتتتتتوان بتتتت  متتتتی
Wei et al. (2010); Yang et al. (2011); 

Li et al. (2012); Goebel et al. (2013); 

Kopec et al. (2014); Ludewig et al. (2014) .

هتای زیستتی و   ، شتکل فلتور هدف از این تحقی  ارزیابی 

رودی در طول های کرانهای گیاهی جنگلگون  پراکنش
 2455تتا   305رودخان  صفارود رامسر در دامن  ارتفتاعی  

 305تر از  در ارتفاعا  پایین  کاست  شایان ذکر متر بود.
تفرجگتتاهی و  ۀعلتتت تخریتتب شتتدید و استتتفادمتتتر بتت 

ن پوشتش گیتاهی   روستانشینا ۀهمچنین حضور و استفاد

متورد   ۀاز طرفی حد فوقتانی منحقت   آن قابل بررسی نبود
اصتلی   ۀکت  سرچشتم   استت متتر   2455ارتفتاع  تحقی  

 ۀدامنت رودخان  صفارود در این ارتفاع قترار دارد، بنتابراین   
 متر انتخاب شد. 2455تا  305ارتفاعی 

 

 هامواد و روش
 تحقيقمنطقۀ 

 در و رامستر  صفارود جنگل در تحقی  مورد منحق 
 ۀدامن در منحق  این. دارد قرار صفارود رودخان  ۀحاشی
 موقعیتت  لحتا   از واستت   گرفتت   قترار  البترز  شمالی

 30ْ 43َ 05ً غرافیاییج عرض بین ۀفاصل در جغرافیایی

  تتتا 05ْ 20َ 4ً جغرافیتتایی طتتول و شتتمالی 30ْ 00َ 3ً و
 03/930 حوضت   مساحت. دارد قرار شرقی 05ْ 37َ 31ً

 ،شناستی زمتین  بندیدست  نظر از. است مربع کیلومتر

 قترار  شتمالی  یال واحد و غربی البرز در صفارود ۀحوض
 جنگلتی  ایقهوه خاک تیپ یادار صفارود حوض . دارد

 لتومی  و لتومی  هتای بافتت  بتا  لتکام حال در آبرفتی و
. استت  04/0 خاک اسیدیت  میانگین. است شنی رسی

 متوستط  و متر 2455 تا 305 منحق  ارتفاعی ۀمحدود

 ایستتتگاه آمتتار براستتاس. استتت درصتتد 05 آن شتتیب
 ۀدرج 1/90 ساتن  دمای میانگین( رامسر) هواشناسی

 و متتر  میلتی  9335 سالیان  بارش مجموع گراد،سانتی
. استت  درصتد  7/34 ستالیان   نستبی  رطوبتت  میانگین
 و گتتراد ستتانتی ۀدرجتت 4/4 متتاه دی در دمتتا حتتداقل

 بتا . است گراد سانتی  ۀدرج 2/35 مرداد درآن  حداکثر
  ،منحقت  اقلتیم  آمبترژه،  اقلیمتی  بنتدی طبق  ب  توج 

 اصتلی  ۀآبراهت (. 9331 ،نتام بتی ) استت  سترد  مرطوب
 پتس  شرقی شمال -غربی جنوب کلی جهت با صفارود

. ریتزد متی  ختزر  دریای ب  کیلومتری 29 مسیر طی زا

 ثانی  در مترمکعب 2/2 سالیان  متوسط دبی با صفارود
و  سرهنگی جوکار) است برخوردار بارانی برفی رژیم از

 دو ۀحاشتی  شتامل  تحقیت  منحقتۀ  (. 9337 همکاران،
 متر 2455تا 305ارتفاعی  ۀرودخان  در دامن این طرف
 صتور   انسانی و دیریتیم هایدخالت آن در ک  است

متتری   055و تنها بختش کتوچکی در ارتفتاع     نگرفت 
کت    استچال( شامل ی  استخر پرورش ماهی )اشکت 
 پوشش گیاهی آن بررسی نشده است.

 تحقيق روش

 محالعتتا  مرستتوم روش براستتاس تحقیتت  ایتتن

 منحقتۀ  بت   میتدانی  مراجعا  با ایمنحق  تاکسونومی
 و رضتوی )ت گرف امانج 9313رویشی  فصل در تحقی 
 ؛9319 همکتتاران، و متترادی؛ 9333 عباستتی، حستتن
. (9313 همکتاران،  و عادل؛ 9319 همکاران، و شریفی
 و خشت   آوری،جمتع  از پس منحق  گیاهی هایگون 

-بت   موجود، فلورهای از استفاده با سپس. شدند پرس

 فلتور  ،(Rechinger, 1963-2010) ایرانیکتا  فلتور  ویژه
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 Tutin et) اروپتا  فلتور  ،(Davis, 1965-1988) ترکیت  

al., 1964-1980)، همکتتاران، و استتدی) ایتتران فلتتور 
-9330 قهرمتتان،) ایتتران رنگتتی فلتتور ،(9315-9307
 ,.Frey et al براستاس  سترخس  هتای نمون  و( 9304

 دقیت   طتور بت   Khoshravesh et al., 2009و  2006
 سیستتم  براستاس  گیاهان بندیطبق . شدند شناسایی

APG III  مؤلفتان  یاختصتار  استامی  و گرفتت  صور 
 ,IPNI) گیتاهی  هتای نام اینترنتی سایت با ها،تاکسون

هتای  استامی فارستی گونت     .داده شتد  تحبی  ،(2010

هتای گیاهتان ایتران    شده از کتاب فرهنگ ناماساییشن
 ( استخراج شد.9370)مظفریان، 
 براستاس  شتده  آوریجمتع  گیاهتان  زیستتی  شکل
 انتشتار  مناط . شد تعیین Raunkiaer, 1934 سیستم

 بنتدی دست  براساس( Chorotype) هاگون  جغرافیایی

  و( Takhtajan, 1986; Zohary, 1973) رویشی نواحی
 بتا  گیتاهی  آرایت   هتر  جغرافیتایی  پتراکنش  ب  توج  با

 بت   مربتو   اطالعا  و مرورها ها،مونوگراف از استفاده
 نیکتتاایرا فلتتور ویتتژهبتت  فلتتور هتتایکتتتاب در پتتراکنش

(Rechinger, 1963-2010 )شد تعیین. 

 

 نتایج
 فلور

گیاهی متعل  بت    ۀگون 205بررسی،  این بر اساس
تیره از گیاهان آوندی شناسایی شتد   77جنس و  220

تیتتره بتت  نهتتانزادان  1(؛ کتت  از ایتتن تعتتداد 9)جتتدول 

تیتره بت     1ای، لپت  تیره بت  نهانتدانگان دو   04آوندی، 
تیره ب  بازدانگان تعل  دارند.  2 ای ولپ نهاندانگان ت 

-گون  غنتی  254جنس و  971تیره،  04ها با ایلپ دو

گون   2جنس و  2تیره،  2ند و بازدانگان با اترین گروه
 (.2با کمترین تعداد حضور دارند )جدول 

بتا   Rosaceaeگونت ،    35با  Asteraceaeهای تیره
و  Fabaceaeگونتت ،  90بتتا  Lamiaceaeگونتت ،   93

Poaceae  و  گون  94هر کدام باBrassicaceae   99بتا 
 منحق  فلور در بیشتری سهم ۀگون فراوانی نظر از گون 

 و گونتت  1بتتا  Carexهتتای (. جتتنس3دارنتتد )جتتدول 

Salvia ،Trifolium ،Viola  وAcer    3هتتر کتتدام بتتا 
 ها بودند.ترین جنسغنی ،گون 

 اشکال زیستي

 نشتان  زیستتی  شتکل  براساس گیاهان بندیطبق 

 منحقت   در شدهمشاهده زیستی شکل بیشترین ک  داد
 گونت   11 بتا  هتا کریپتوفیتت همتی  بت   مربو  ،تحقی 

 با هاژئوفیت ترتیبب  آن از پس. استدرصد(  37/33)
 گونت   43 بتا  هتا فانروفیتت  ،درصتد(  00/23) گون  09
 (درصتد  90/99) گون  31 با هاتروفیت ،درصد( 0/93)

 گیاهی هایرویش ،درصد( 9/3) گون  3 با هاو کامفیت
 بنتتدیطبقتت  جزئیتتا . دهنتتدمتتی تشتتکیل را منحقتت 
 47 بتا ) دارریتزوم  ژئوفیت ک  دهدمی نشان هاژئوفیت
 گونت ،  3 با) داراستولون ژئوفیت ،درصد( 32/97 گون ،
 13/9گونتت ،  0 بتتا) پیتتازدار ژئوفیتتت ،درصتتد( 90/9

و  درصتتد( 1/9 گونتت ، 0 بتتا) داربنتت  ژئوفیتتت ،(درصتتد
در منحقت    درصتد(  31/5گونت ،   9)بتا   انگتل  ژئوفیت
 (.9 شکل) دارند وجود

 جغرافيایي پراكنش

 دهتد کت  گیاهتان   ها نشان میبررسی کورولوژی گون 
 اغلتب  گیتاهی،  جغرافیتای  منتاط   ب  تعل  نظر از منحقۀ

 20/23) گونت   05 اروپتا/ ستیبری بتا    عناصتر  بت   مربتو  
 ترتیتب بت   جغرافیتایی فیتو عناصتر  دیگتر . هستنددرصد( 
 درصتد(،  7/29گونت  )  00ای بتا  ناحیت  عناصر چند شامل
 درصتد(،  0/93گونت  )  43تورانی بتا  -ایرانی/ سیبری-اروپا
گونت    31ای بتا  تتورانی/ مدیترانت   -ایرانتی / ستیبری -اروپا

 گونت   27 بتا  ایمدیترانت  / سیبری-اروپا درصد(، 99/90)
 و نیمت   نتی وط تتورانی و جهتان  -ایرانی ،درصد( 40/95)

 و( درصتتد 37/3) گونتت  95 بتتا وطنتتی هتتر کتتدام جهتتان
 استت ( درصتد  9/3) گونت   3 با ایتورانی/ مدیتران -ایرانی

گونت    01شتده،  گونتۀ مشتاهده   203از میتان   (.2 شکل)

 -درصد( مربو  بت  عناصتر هیرکتانی و اکستینو     30/22)
درصد( اندمی  ایران است کت    43/3گون  ) 1هیرکانی و 

 درصد( آن اندمی  مناط  هیرکانی است. 90/9گونۀ ) 3
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 ت، کامفیت   Cha(: Life Form) هتای زیستتی  شتکل . بررستی  متورد  ۀمنحقت  در شتده شناستایی  گیتاهی  هتای گونت   فهرست .9 جدول

GB   ،ژئوفیتت پیتازدار =GC   دار، = ژئوفیتت بنتGR  دار، = ژئوفیتت ریتزومGS  دار،= ژئوفیتت استتولونGP انگتل  = ژئوفیتت ،Hem یپتوفیتتت، کر= همتی 

Pha ،فانروفیت =Thr پتراکنش جغرافیتایی  . = تروفیتت (Chorotype:) COS    ،جهتان وطنتی =SCOS    ،نیمت  جهتان وطنتی =ES ستیبری  -= اروپتا 

Hyr ،هیرکتتانی =Euxino- Hyrهیرکتتانی، -= اکستتینEndemic ، انتتدمی =ITتتتورانی، -= ایرانتتیM ای، = مدیترانتتPL  ای.= چنتتد ناحیتت  
Angi (Dico)ای، ن دولپ : نهاندانگاAngi (Mono) ای، لپ : نهاندانگان تPT ،نهانزادان آوندی :GYM.بازدانگان : 

 
پراکنش 

 جغرافیایی

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

     Adoxaceae 

ES Pha Angi 

(Dico) 
 .Wayfaring tree Viburnum lantana L هفت کول

ES, IT, M GR Angi 

(Dico) 
 .Danewort Sambucus ebulus L آقحی

     Alliaceae 
ES (Euxino-

Hyr), M GB Angi 

(Mono) 
 .Onion Allium erubescens C. Koch پیاز رودباری

ES GB Angi 

(Mono) 
ایپیاز زنگول   Onion Allium paradoxum (M. B) G. Don. 

     Amaranthaceae 

COS Thr Angi 

(Dico) 
رز خروس هتاج

 جنگلی
Flower amour Amaranthus graecizans L. var. sylvestris 

     Apiaceae 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Garden chervil Anthriscus cerefolium Hoffm جعفری وحشی

ES (END- 

Hyr) Hem Angi 

(Dico) 
چترگندمی 

 کوهسری
Thorowax Bupleurum ghahremanii Mozaff. 

ES,  IT Hem 
Angi 

(Dico) 
سیاه اروپایی ۀزیر  Caraway Carum carvi L. 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Sea holly Eryngium billardieri Del زول

PL Hem 
Angi 

(Dico) 
 Common غازیاغی

falcaria Falcaria vulgaris 

IT Hem Angi 

(Dico) 
 .Cow parship Heracleum persicum Desf گلپر

IT Hem 
Angi 

(Dico) 
 Burnet جعفری کوهی

saxifrage Pimpinella affinis ledeb. 

PL Hem Angi 

(Dico) 
 .Sanicle Sanicula europaea L سانیکول، چوبلم 

PL Thr Angi 

(Dico) 
 Broad caucalis Turgenia latifolia (L.) Hoffm گیس چسب 

     Apochynaceae 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
جنگلی تریاقی  Swallowwort Vincetoxicum scandens Sommier and Levier 

     Aquifoliceae 

ES (End-Hyr) Pha Angi 

(Dico) 
 Holly Ilex spinigera Loes خاس

     Araceae 

ES GR Angi 

(Mono) 
 .Wake robin Arum maculatum L شیپوری

     Araliaceae 
ES (Euxino-

Hyr) Pha Angi 

(Dico) 
 Ivy Hedera pastuchovii Woronow داردوست

     Asparagaceae 
ES (Euxino-

Hyr), M 
Pha Angi 

(Mono) 
 Alexandrian همیش 

laurel 
Danae racemosa (L.) Moench 

ES (Hyr) Cha Angi 

(Mono) 
 Butcher's کول  خاس

broom Ruscus hyrcanus Woron. 
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9ادام  جدول        

پراکنش 

اییجغرافی  

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

ES, IT, M GB Angi 

(Mono) 
 Clustered grape کالغ 

hyacinth Muscari neglectum Guss. 

ES, IT, M GR Angi 

(Mono) 
 .Solomon's seal Polygonatum orientale Desf شقاقل

     Aspleniaceae 

PL GR PT سپرزدارو Maidenhair 

spleenwort Asplenium trichomanes L. 

PL GR PT 
سرخس شاخ 

 گوزنی
Black 

spleenwort Asplenium adiantum-nigrum L. 

PL GR PT زنگی دارو Hart's tongue Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. 
     Asteraceae 

ES, IT Hem Angi 

(Dico) 
 .Milfoil Achillea millefolium L بومادران

ES (Hyr), IT Hem Angi 

(Dico) 
 .Camomile Anthemis triumfetti All بابون 

PL Hem Angi 

(Dico) 
 .Burdock Arctium lappa L باباآدم

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Wormwood Artemisia absinthium L افسنحین

PL Thr Angi 

(Dico) 
-دودندان دوشان 

 ای
Bur marigold Bidens bipinnata L. 

ES (Euxino- 

Hyr), IT 
Hem Angi 

(Dico) 
 .Bristle thistle Carduus seminudus M. Bieb تاتاری خزری

ES, IT Hem Angi 

(Dico) 
یسر طالی  Carline thistle Carlina vulgaris L. 

PL Hem Angi 

(Dico) 
 Nodding کاهین 

starwort Carpesium abrotanoides L. 

ES (Hyr), IT Hem Angi 

(Dico) 
 .Knapweed Centaurea hyrcanica Bornm گل گندم خزری

COS Thr Angi 

(Dico) 
 .Button Conyza bonariensis L پیر بهارک

IT Hem Angi 

(Dico) 
 .Cousinia Cousinia hablitzii C.A.Mey. ex DC هزارخار رامسری

IT, M Thr Angi 

(Dico) 
 .Hawk's- bread Crepis sancta L ریش قوش

End (Iran) Hem Angi 

(Dico) 
 .Globe thistle Echinops cephalotes DC شکر تیغال

IT Hem Angi 

(Dico) 
 .Bitter fleabane Erigeron acer L پیر بهار تلخ

ES, IT Cha Angi 

(Dico) 
 .Hemp agrimony Eupatorium cannabinum L غافث کنفی

IT Thr Angi 

(Dico) - Bloody flixwort Filago arvensis L. 

IT (End) Hem Angi 

(Dico) 
مرگ گل بی 

 کوهسری
Everlasting 

flower Helichrysum psychrophilum Boiss. 

ES, IT Hem Angi 

(Dico) 
 .Nipple- wort Lapsana communis L گل خورشیدی

ES (Euxino- 

Hyr), IT Hem 
Angi 

(Dico) 
 .Hawkbit Leontodon asperrimus Boiss شیردندان زبر

ES, IT Thr Angi 

(Dico) 
یبابونۀ داروی  Feverfew Matricaria recutita L. 

ES (Hyr), IT Hem Angi 

(Dico) 
- - Myriactis wallichii Less. 

ES (Euxino-

Hyr), IT Hem Angi 

(Dico) 
خارپنب  ناجور 

 خار
Cotton thistle Onopordum heteracanthum C. A. Mey. 

PL GR Angi 

(Dico) 
 .Purple butterbur Petacites hybridus L باباآدم جنگلی
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9ادام  جدول        

پراکنش 

اییجغرافی  

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

ES (Euxino-

Hyr) Hem Angi 

(Dico) 
 .Hare's lettuce Prenanthes cacaliifolia Kirp کاهوی جنگلی

ES, IT, M Thr 
Angi 

(Dico) 
 Common پیرگیاه

groundsel Senecio vulgaris L. 

ES (Euxino-

Hyr), IT Hem Angi 

(Dico) 
گل گندمی 

 جنگلی
Sow-wort Serratula quinquefolia Bied. ex Willd 

ES, IT Thr Angi 

(Dico) 
گل قاصد رطوبت 

 پسند
Dandelion Taraxacum hydrophilum Soest 

IT Hem 
Angi 

(Dico) 
 .Salsify Tragopogon pratensis L شنگ

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
کاذب  ۀبابون

 قفقازی
Scentless 

mayweed Tripleurospermum caucasicum Hayek. 

ES (Hyr) Hem Angi 

(Dico) - - Willemetia tuberosa Fisch. & C.A. Mey. ex 

DC. 
     Blechnaceae 

PL GR PT  ایسرخس شان  Deer fern Blechnum spicant (L.) Sm. 

     Berberidaceae 

ES Pha 
Angi 

(Dico) 
 .Berberry Berberis vulgaris L  زرش

ES (Hyr) GR Angi 

(Dico) 
 .Barrenwort Epimedium pinnatum Fisch چلرک

     Betulaceae 

ES (Hyr) Pha Angi 

(Dico) 
 .Alder Alnus subcordata C. A. Mey توسکا ییالقی

ES Pha Angi 

(Dico) 
 European ممرز

hornbeam Carpinus betulus L. 

ES, IT Pha Angi 

(Dico) 
 Eastern لور

hornbeam 
Carpinus orientalis Miller 

     Boragianaceae 

ES, M Hem Angi 

(Dico) 
زبان اروپائیگاو   Common 

borage Borago officinalis L. 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Beggar lice Cynoglossum creticum Miller سگ زبان

ES (Euxino-

Hyr),IT Hem Angi 

(Dico) 
گاو زبان گل

 ایرانی
Viper's bugloss Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey. 

ES, IT Hem Angi 

(Dico) 
 .Corn gromwell Lithospermum arvense L سنگدان  خودروی

End (Iran) Hem 
Angi 

(Dico) 
 .Scorpion-grass Myosotis olympica Boiss فراموشم مکن

     Brassicaceae 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 Garlic mustard Alliaria petiolata Cavara & Grande علف سیر

PL Thr Angi 

(Dico) 
 .Madwort Alyssum minus L قدوم 

COS Hem Angi 

(Dico) 
-Shepherd's کیس  کشیش

purse Capsella bursa-pastoris (L.) Medik 

ES Hem Angi 

(Dico) 
باتالقیترتیزک   Bitter cress Cardamine bulbifera (L.) Crantz. 

ES, IT Hem Angi 

(Dico) 
 Pepperweed ازم 

whitetop Cardaria draba L. 

IT Hem Angi 

(Dico) 
 .Cole-wort Crambe orientalis L سپیده

PL Hem Angi 

(Dico) 
 Flixweed tansy خاکشیر ایرانی

mustard Descurainia sophia L. 

PL Thr Angi 

(Dico) 
 .Whitlow-wort Draba huetti Boiss ازمکی
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9ادام  جدول        

پراکنش 

اییجغرافی  

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

ES, M Hem 
Angi 

(Dico) 
خاکشیر تلخ 

دارنیش  
Mustard treacle Erysimum cuspidatum DC. 

PL Thr Angi 

(Dico) 
 .Hedge mustard Sisymbrium officinale (L.) Scop خاکشیر طبی

ES (Hyr), IT Thr Angi 

(Dico) 
وپان کیس  چ

 پیکانی
Penny cerss Thlaspi hastulatum Stev. DC. 

     Buxaceae 

ES (Hyr), IT Pha Angi 

(Dico) 
 .Box Buxus hyrcana Pojark شمشاد

     Campanulaceae 

PL Hem Angi 

(Dico) 
 Dane's-bloo گل استکانی طناز

bellflower 
Campanula glomerata L. 

ES (Hyr), IT Hem Angi 

(Dico) 
گل استکانی 

پسندسای   
Bellflower Campanula odontosepala Boiss. 

     Caprifoliaceae 
ES (Euxino-

Hyr) Pha Angi 

(Dico) 
 .Honeysuckle Lonicera iberica M. Bieb پالخور

IT (End) Hem Angi 

(Dico) 
والرین علف 

 سیری جنگلی
Capon's tail Valeriana alliariifolia Vahl. 

     Caryophyllaceae 

PL Thr Angi 

(Dico) 
دان  مرغ گوش 

 موش
Mouse-ear 

chickweed Cerastium glomeratum Thuill. 

ES, IT, M Thr Angi 

(Dico) 
اینقره فت  علف  Gray 

rupturewort Herniaria incana Lam. 

IT, M Thr Angi 

(Dico) 
 .Sandworts Minuartia hamata (Hausskn.) Mattaf مرواریدی

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) - Tunica Petrorhagia saxifrage (L.) Link 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 Catchfly Silene latifolia Poir سیلن سفید

COS Thr Angi 

(Dico) 
 Common گندم  رایج

chickweed Stellaria media L. 

  Angi 

(Dico) 
  Celastraceae 

ES, M Pha Angi 

(Dico) 
 Broad-leave گوشوارک

spindle tree Euonymus latifolia (L.) Mill. 

     Chenopodiaceae 

ES, IT, M Thr Angi 

(Dico) 
سلم  تو  

 گنجشکی
Strawberry blite Chenopodium foliosum Asch. 

     Cistaceae 

ES, M Cha Angi 

(Dico) 
گل آفتابی 

 گسترده
Procumbent sun 

rose Fumana procumbens Gren. and Godron 

ES, M Cha Angi 

(Dico) 
-گل آفتابی سک 

 ای
Rock rose Helianthemum nummularium (L.) Miller 

     Colchicaceae 

ES GC Angi 

(Mono) 
 .Autumn crocus Colchicum specoisum Steven گل حسر  زیبا

     Convolvulaceae 

PL GR Angi 

(Dico) 
 .Bearbind Calystegia sepium (L.) R.Br پیچ  جنگلی

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Glorybind Convolvulus cantabrica L پیچ  ایتالیایی



 057 025 تا 411 ۀصفح ،9313زمستان  ،4 ۀشمار م،شش سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 
9ادام  جدول        

پراکنش 

اییجغرافی  

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

     Cornaceae 

ES, IT Pha Angi 

(Dico) 
 .Dogwood Cornus australis C. A. Mey سیاه ال

     Crassulaceae 

ES Hem Angi 

(Dico) 
از ساق  روندهن  Stonecrop Sedum stoloniferum S. G. Gmel. 

IT, M Thr Angi 

(Dico) 
 .Red stonecrop Sedum rubens L ناز قرمز

     Cupressaceae 

ES Pha GYM )ارس )پیرو Common 

juniper Juniperus communis L. 

     Cyperaceae 

ES, IT GR Angi 

(Mono) 
 .Sedge Carex bushii Mack جگن

ES GR Angi 

(Mono) 
 .Sedge Carex digitata L جگن

COS GR 
Angi 

(Mono) 
 .Sedge Carex divulsa Huds جگن

ES, M GR Angi 

(Mono) 
 Sedge Carex grioletii Roemer جگن

ES, M GR 
Angi 

(Mono) 
 .Sedge Carex pendula Huds جگن

ES, IT Hem Angi 

(Mono) 
 .Sedge Carex pseudocyperus L جگن

ES, IT GR 
Angi 

(Mono) 
 Sedge Carex riparia Curtis جگن

ES GS Angi 

(Mono) 
 .Sedge Carex strigosa Huds جگن

ES, M GR 
Angi 

(Mono) 
 .Sedge Carex sylvatica Huds جگن

     Dennstaedtiaceae 

SCOS GR PT سرخس عقابی Adder-spit Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
     Dioscoreaceae 

ES, IT, M GC Angi 

(Mono) 
 .Black bryony Tamus communis L تمیس

     Dipsacaceae 

ES, IT Hem Angi 

(Dico) 
باشی خواج 

 جنگلی
Weaver teasel Dipsacus strigosus Willd. ex Roemer & 

Schultes 

ES (Euxino-

Hyr) 
Hem Angi 

(Dico) 
 Pincushion طوس  خزری

flower 
Scabiosa hyrcanica Stev. 

     Dryopteridaceae 

ES GR PT سرخس نر Male fern Dryopteris filix-mas L. 

PL GR PT سرخس مقدس Common 

prickly fern Polystichum aculeatum (L.) Roth 

     Ebenaceae 

PL Pha Angi 

(Dico) 
 Date-plum خرمندی

persimon Diospyros lotus L. 

     Equistaceae 

PL GR PT اسب صحراییدم  Field horse tail Equisetum arvense L. 
     Ericaceae 

ES (Euxino-

Hyr) 
Pha Angi 

(Dico) 
 Caucasian سیاه گیل 

whortleberry 
Vaccinium arctostaphylos L. 

     Euphorbiaceae 

PL Thr Angi 

(Dico) 
 Asian آکالیف

copperleaf Acalypha australis L. 
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9ادام  جدول        

پراکنش 

اییجغرافی  

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

ES, M GR Angi 

(Dico) 
 .Deer's milk Euphorbia amygdaloides L فرفیون جنگلی

IT, M Thr Angi 

(Dico) 
ایفرفیون کنگره  Crenated annual 

spurge Euphorbia chamaesyce L. 

ES, M GR Angi 

(Dico) 
 .Dog's mercury Mercurialis perennis L علف جیوه

     Fabaceae 

PL Pha Angi 

(Dico) 
 .Silk tree Albizia julibrissin Durazz شب خسب

ES, M Hem 
Angi 

(Dico) 
ایماش  قلوه  Kidney vetch Anthyllis boissieri Sagorski 

ES (Euxino-

Hyr), IT Cha Angi 

(Dico) 
 .Locoweed Astragalus aureus Willd گون طالیی

ES Hem 
Angi 

(Dico) 
باغی زرد ۀیونج  Crown vetch Coronilla orientalis Mill. 

ES (Hyr) Pha Angi 

(Dico) 
 Caspian honey لیلکی

locust Gleditschia caspica Desf. 

ES Hem Angi 

(Dico) 
 Pea vine Lathyrus laxiflorus Kuntze خلر تن  گل

ES, IT, M GR Angi 

(Dico) 
 Meadow pea خلر زرد

vine Lathyrus pratensis L. 

PL Hem Angi 

(Dico) 
 .Deervetch Lotus corniculatus L آهوماش

PL Hem Angi 

(Dico) 
 .Medic Medicago lupulina L یونج  سیاه

PL Hem Angi 

(Dico) 
 Common اسپرس

sainfoin 
Onobrychis altissima Grossh. 

PL Thr Angi 

(Dico) 
 .Hare's foot Trifolium arvense L شبدر خودروی

PL Hem Angi 

(Dico) 
 .Red clover Trifolium pratense L شبدر قرمز

PL Hem Angi 

(Dico) 
 .White clover Trifolium repens L شبدر سفید

ES (Euxino-

Hyr) Hem Angi 

(Dico) 
 .Vetch Vicia crocea (Desf.) B. Fedtsch ماش  زعفرانی

     Fagaceae 

ES, M Pha Angi 

(Dico) 
 Beech Fagus orientalis Lipsky راش

ES, (Hyr) Pha Angi 

(Dico) 
 Chestnut-leaved بلو  بلندمازو

oak Quercus castaneifolia C. A. Mey. 

ES, IT Pha Angi 

(Dico) 
 .Caucasian oak Quercus macranthera C. A. Mey اوری

     Fumariaceae 

IT (End) THr Angi 

(Dico) 
ایرانی ۀترشاه  Fumitory Fumaria vailantii Loisel. 

     Gentianaceae 

ES, IT, M Thr 
Angi 

(Dico) 
 Gentianella Centaurium pulchellum (Swartz) Druce قنحوریون زیبا

ES, IT Thr Angi 

(Dico) 
دارگل سپاس مژه  Fringed gentian Gentiana ciliata L. 

     Geraniaceae 

PL Hem Angi 

(Dico) 
لکی هرزنوک ل   Pin grass Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait 

ES GR Angi 

(Dico) 
شمعدانی وحشی 

 نازک
Crowfoot Geranium gracile Ledeb. ex Nordm. 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
شمعدانی وحشی 

ایپیرن   
Pyrenees 

geranium Geranium pyrenaicum Burm.f. 
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9ادام  جدول        

پراکنش 

اییجغرافی  

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

     Hamamelidaceae 

ES (Hyr) Pha Angi 

(Dico) 
 .Ironwood Parrotia persica (DC.) C. A. Mey انجیلی

     Hypericaceae 

ES, IT, M Pha Angi 

(Dico) 
 .Park leaves Hypericum androsaemum L متامتی

COS Hem Angi 

(Dico) 
 .Common St گل راعی

John's-wort Hypericum perforatum L. 

     Iridaceae 
ES (Euxino-

Hyr), IT GB Angi 

(Mono) 
 Rain-bow زنب  مشب 

flower Iris reticulata M. Bieb. 

     Juglandaceae 

ES, IT Pha Angi 

(Dico) 
 .Persian walnut Juglans regia L گردو

ES (Euxino-

Hyr) Pha Angi 

(Dico) 
 Caucasian لرگ

wingnut Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach. 

     Juncaceae 

PL GR 
Angi 

(Mono) 
 .Hard rush Juncus inflexus L سازوی شالقی

PL Hem Angi 

(Mono) 
 Forster's wood سازوی جنگلی

rush Luzula forsteri (Smith) DC. 

     Lamiaceae 

ES (Hyr), M GR Angi 

(Dico) 
-نعناع زیبای گل

 درشت
Calamint Calamintha grandiflora (L.) Moench 

PL Hem 
Angi 

(Dico) 
-ریحان  سای 

 پسند
- Clinopodium umbrosum K. Koch. 

ES, M GR Angi 

(Dico) 
سفید ۀگزن  White dead 

nettle Lamium album L. 

ES, M Hem Angi 

(Dico) 
آبی ۀپون  Water mint Mentha aquatic L. 

PL Hem Angi 

(Dico) 
 Horsemint Mentha longifolia (L.) Hudson پون 

IT Hem Angi 

(Dico) 
گوش بره 

 کوهستانی
Jerusalem sage Phlomis anisodonta Boiss. 

PL GR Angi 

(Dico) 
-Common self نعناع چمنی

heal Prunella vulgaris L. 

M Pha Angi 

(Dico) 
 .Rosemary Rosmarinus officinalis L رومارن

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Sticky sage Salvia glutinosa L مریم گلی جنگلی

IT (End Iraq + 

Iran) Hem Angi 

(Dico) 
مریم گلی 

 اصفهانی
Sage Salvia reuterana Boiss. 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Clary sage Salvia sclarea L مریم گلی

ES (Hyr) Gr Angi 

(Dico) 
 Skullcap Scutellaria tournefortii Benth بشقابی جنگلی

ES (Euxino-

Hyr), IT Hem Angi 

(Dico) 
ای نقره ۀسنبل

 )زبان بره(
Blanket-leaf Stachys byzanthina C. Koch 

IT, M Cha Angi 

(Dico) 
مریم نخودی 

 اسپانیایی
Germander Teucrium polium L. 

ES (Euxino-

Hyr) Cha Angi 

(Dico) 
 Thyme Thymus caucasicus Willd. ex Ronniger آویشن قفقازی

     Liliaceae 
ES (Euxino-

Hyr) 
GB Angi 

(Mono) 
 Squill Scilla siberica Haw نجم آبی قفقازی
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9ادام  جدول        

پراکنش 

اییجغرافی  

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

     Malvaceae 

PL Thr 
Angi 

(Dico) 
 Common پنیرک معمولی

mallow Malva neglecta Wallr. 

ES Pha Angi 

(Dico) 
 .Big-leaf linden Tilia platyphyllos Scop نمدار

     Moraceae 

ES, IT, M Pha Angi 

(Dico) 
 .Common fig Ficus carica L انجیر

IT Pha Angi 

(Dico) 
 .White mulberry Morus alba L تو  سفید

     Oleaceae 

ES (Hyr), IT Pha Angi 

(Dico) 
 .European ash Fraxinus excelsior L زبان گنجش 

     Onagraceae 

ES, IT, M GR Angi 

(Dico) 
 Enchanter's افسون گر شب

nightshade Circaea lutetiana L. 

     Onocleaceae 

PL GR PT تن  پرنده Ostrich fern Matteucia struthiopteris (L.) Tod. 
     Orchidaceae 

ES (Hyr) GR Angi 

(Mono) 
 Phantom orchid Cephalanthera caucasica Kraezl گلسر قفقازی

ES, M GP Angi 

(Mono) 
 Bird's nest آشیان 

orchid 
Neotia nidus-avis (L.) L. C. Rich 

ES, M GC Angi 

(Mono) 
ثعلب 

 نرکاجستانی
Dog's cods Orchis mascula L. 

PL GC Angi 

(Mono) 
-سنبل جنگلی دو

 برگ
Butterfly orchid Platanthera bifolia (L.) L .C. Rich 

     Paeoniaceae 
ES (Euxino-

Hyr) 
Hem Angi 

(Dico) 
تومانیگل صد  Peony Paeonia wittmanniana Hartw. ex Lindi. 

     Papaveraceae 
ES (Euxino-

Hyr), IT Thr Angi 

(Dico) 
 .Asia poppy Roemeria refracta DC گل عروس 

     Phytolaccaceae 

PL Hem Angi 

(Dico) 
رخاب کولیس  Common 

pokeberry Phytolacca americana L. 

     Plantaginaceae 

ES (Euxino-

Hyr), IT Hem 
Angi 

(Dico) 
بارهنگ 

 کوهسری
Mountain 

plantain Plantago atrata Hoppe 

SCOS Hem 
Angi 

(Dico) 
 Ripple-seed بارهنگ

plantain 
Plantago major L. 

     Poaceae 

IT Thr Angi 

(Mono) 
 Goat grass Aegilops tauschii Cosson گندم نیای هرز

PL Hem Angi 

(Mono) 
روباهی دم

زاری چمن  
Meadow foxtail Alopecurus pratensis L. 

PL Thr Angi 

(Mono) 
 .Common oat Avena sativa L یوتف

PL Hem 
Angi 

(Mono) 
چمن جاروی 

 جنگلی
Slender false 

brom Brachypodium sylvaticum (Huds) P. Beauv. 

IT, M Thr Angi 

(Mono) 
 Brome grass Bromus danthonia Trin جارو علفی هرز

PL Hem Angi 

(Mono) 
 Orchard grass Dactylis glomerata L. subsp. glomerata علف باغ



 099 025 تا 411 ۀصفح ،9313زمستان  ،4 ۀشمار م،شش سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 
9ادام  جدول        

پراکنش 

اییجغرافی  

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

ES (Euxino-

Hyr) GR Angi 

(Mono) 
 Fescue grass Festuca drymeia Mert. and Koch علف بره کوهی

PL Thr 
Angi 

(Mono) 
 Barley جو هرز

Hordeum murinum subsp. glaucum (Steud.) 

Tzvelev 

PL Thr Angi 

(Mono) 
 Rye grass Lolium persicum Boiss. and Hohen چچم ایرانی

PL Hem Angi 

(Mono) 
میچکا ملف -النا  Asian stilt grass Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus 

ES, M Hem Angi 

(Mono) 
 Slender panic ملف

grass Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. Beauv. 

ES, IT GS Angi 

(Mono) 
 .Wood bluegrass Poa nemoralis L چمن جنگلی

ES Hem Angi 

(Mono) 
 .Moon- grass Sesleria phleoides Stev چمن هاللی

PL Thr Angi 

(Mono) 
فت باگیس  - Trachynia distachya L. 

     Polygonaceae 

COS Thr Angi 

(Dico) 
هفت بندعلف  Prostrate 

knotweed Polygonum aviculare L. 

ES, IT Thr Angi 

(Dico) 
 ۀگزنهفت بند

 آبی
Marsh-pepper Polygonum hydropiper L. 

ES, IT Hem 
Angi 

(Dico) 
ایترش  خوش   Clustered dock Rumex conglomeratus Murr. 

     Polypodiaceae 

PL GR PT سرخس نر Male fern Polypodium vulgare L. 
     Primulaceae 

ES, IT, M Thr Angi 

(Dico) 
اییاسمن صخره  Rock jasmine Androsace maxima L. 

ES GC Angi 

(Dico) 
 Apple of the سیکالمن

earth Cyclamen coum Miller 

ES (Hyr), IT Hem Angi 

(Dico) 
پامچال هفت 

 رنگ
Primrose Primula heterochroma Stapf 

ES, IT Hem Angi 

(Dico) 
پامچال 

 کوهستانی
Primrose Primula macrocalyx Bge. 

     Pteridaceae 

PL GR PT پرسیاوشان Southern 

maidenhair Adiantum capillus-veneris L. 

PL GR PT ی سرخس دوپا  Cretan brake Pteris cretica L. 
     Ranunculaceae 

ES, IT Hem 
Angi 

(Dico) 
 Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech.f - فیکاریا

IT, M Thr Angi 

(Dico) 
یپای سنگ ۀآتل  Buttercup Ranunculus muricatus L. 

     Rhamnaceae 
ES (Euxino-

Hyr) Pha 
Angi 

(Dico) 
ه ارب سیا  - 

Frangula grandifolia (Fisch. and Mey.) 

Grubov 

ES, IT, M Pha Angi 

(Dico) 
 Black alder Frangula alnus Miller سیاه توس 

     Rosaceae 

ES (End-Hyr) GR Angi 

(Dico) 
 .Ladies mantle Alchemilla hyrcana Juz پای شیر خزری

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Cockle bur Agrimonia eupatoria L غافث

ES GR Angi 

(Dico) 
بزیریش  Sylvan goats 

beard Aruncus vulgaris Raf. 
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9ادام  جدول        

پراکنش 

اییجغرافی  

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

ES, IT Pha 
Angi 

(Dico) 
گیالس وحشی 

 )آلوک (
Mazzard cherry Cerasus avium (L.) Moench 

ES, IT, M Pha Angi 

(Dico) 
 Hawthorn Crataegus microphylla C. Koch سرخ  ولی 

ES Pha Angi 

(Dico) 
 Hawthorn Crataegus pentagyna Waldst. and Kit. ex سیاه ولی 

Willd. 

ES, IT GS Angi 

(Dico) 
فرنگیتو   European 

strawberry Fragaria vesca L. 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Common avens Geum urbanum L علف مبارک

ES, M Pha Angi 

(Dico) 
 Laurocerasus Laurocerasus officinalis Roemer جل

ES (Euxino-

Hyr), IT 
Pha Angi 

(Dico) 
 .Apple tree Malus orientalis Ugl سیب جنگلی

ES, IT, M Pha Angi 

(Dico) 
 .Medlar Mespilus germanica L ازگیل )کنس(

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
پنج  برگ گل 

 کوچ 
Cinquefoil Potentilla micrantha Ramond 

ES, IT, M Pha Angi 

(Dico) 
 Wild myrobalan آلوچ 

cherry Prunus divaricata Ledeb 

ES (Hyr), IT Pha Angi 

(Dico) 
خج )گالبی 

 جنگلی(
Common pear Pyrus communis L. 

ES (Euxino-

Hyr), IT, M 
Pha Angi 

(Dico) 
 .Rose Rosa pulverulenta M. Bieb رز گرد آلود

ES Pha Angi 

(Dico) 
 Swamp تمش  جنگلی

blackberry Rubus lanuginosus Stev. ex Ser. 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Small burnet Sanguisorba minor Scop تو  روباهی

ES, IT, M Pha Angi 

(Dico) 
 Checker tree Sorbus torminalis (L.) Crantz باران 

     Rubiaceae 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
صلیبی 

 کوهستانی
- Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend. 

PL GR Angi 

(Dico) 
آسپروت )شیر 

 پنیر(
Bedstraw Galium odoratum (L.) Scop. 

ES, M GR Angi 

(Dico) 
 .Bedstraw Galium rotundifolium L شیر پنیر

ES (Hyr) GR Angi 

(Dico) - - Phuopsis stylosa (Trin.) Hook. F. 

     Sapindaceae 

ES, M Pha Angi 

(Dico) 
 .Hedge maple Acer campester L کرب

ES (Euxino-

Hyr) Pha Angi 

(Dico) 
 .Coliseum maple Acer cappadocicum Gled شیردار

ES (Hyr) Pha Angi 

(Dico) 
 .Velvet maple Acer velutinum Boiss افرا پلت

     Saxifragaceae 

ES, IT, M Hem Angi 

(Dico) 
 .Cymbalaire Saxifraga cymbalaria L صخره در جنگلی

     Scrophulariaceae 
ES (Euxino-

Hyr) Hem 
Angi 

(Dico) 
 .Floxglove Digitalis nervosa Steud. & Hochst.ex Benth گل انگشتان 

IT, M Thr Angi 

(Dico) 
 .Eyebright Euphrasia hirtella Jordan ex Reut چشم  کرکی

ES (Hyr), IT Hem 
Angi 

(Dico) 
 Rhynchocorys maxima C. Richter - سرفیلی
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9ادام  جدول        

پراکنش 

اییجغرافی  

شکل 

 زیستی

گروه 

 گیاهی
 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

ES (Euxino-

Hyr), IT Hem Angi 

(Dico) 
 .Spring figwort Scrophularia vernalis L گل میمونی بهاره

ES (Euxino-

Hyr), IT, M 
Hem Angi 

(Dico) 
ماهور  گل

یتماشای  
Mullein Verbascum speciosum Schrad. 

PL Hem Angi 

(Dico) 
 Water سیزاب آبی

speedwell Veronica anagalis-aquatica L. 

COS Thr Angi 

(Dico) 
 Tournefort سیزاب

speedwell Veronica persica Poir. 

     Smilacaceae 

ES, M Pha Angi 

(Mono) 
 .Bindweed Smilax excelsa L ازمل 

     Solanaceae 

ES GR Angi 

(Dico) 
 Deadly شابیزک

nightshade Atropa belladonna L. 

PL Thr 
Angi 

(Dico) 
البنجبذر  Black hinbane Hyoscyamus niger L. 

ES (Hyr) Cha Angi 

(Dico) 
 Nightshade Solanum kieseritzkii C. A. Mey تاج ریزی جنگلی

     Taxaceae 

ES Pha GYM رخدارس  English yew Taxus baccata L. 
     Ulmaceae 

ES Pha Angi 

(Dico) 
 Scotch elm Ulmus glabra Hudson ملج

     Urticaceae 

ES, M GR Angi 

(Dico) 
 .Wall pellitory Parietaria officinalis L گوش موش طبی

COS GR Angi 

(Dico) 
 .Big-sting nettle Urtica dioica L گزن  دوپای 

     Verbenaceae 

PL Hem 
Angi 

(Dico) 
پسندشاه  Vervain Verbena officinalis L. 

     Violaceae 

ES (Hyr), IT Hem Angi 

(Dico) 
سفید ۀبنفش  White violet 

Viola alba Bess. Subsp. sintenisii  

(W. Becker) W. Becker 

ES (Hyr) GR 
Angi 

(Dico) 
جنگلی ۀبنفش  Violet Viola caspia subsp. sylvestroides Marcussen 

ES, IT, M GR 
Angi 

(Dico) 
ایصخره ۀبنفش  Violet Viola rupestris F. W. Schmidt 

     Woodsiaceae 

PL GR PT سرخس ماده Lady fern Athyrium filix-femina (L.) Roth 

 
 
 

 تحقی  ۀمنحق در یگیاه هایگروه در هاگون  و جنس تیره، تعداد -2جدول 

 گون  جنس تیره گروه گیاهی

 254 935 04 نهاندانگان دولپ 

 49 32 92 لپ نهاندانگان ت 

 93 92 1   نهانزادان آوندی

 2 2 2 بازدانگان

 205 220 77 مجموع
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 تحقی های گیاهی در منحق  های موجود در تیره تعداد گون  -3 جدول

 خانواده تعداد گون  خانواده تعداد گون  خانواده تعداد گون 

1 Chenopodiaceae 2 Adoxaceae 03 Asteraceae 

1 Colchicaceae 2 Alliaceae 11 Rosaceae 

1 Cornaceae 2 Berberidaceae 11 Lamiaceae 

1 Cupressaceae 2 Campanulaceae 11 Fabaceae 

1 Celastraceae 2 Caprifoliaceae 11 Poaceae 

1 Dennstaedtiaceae 2 Cistaceae 11 Brassicaceae 

1 Dioscoreaceae 2 Convolvulaceae 9 Apiaceae 

1 Ebenaceae 2 Crassulaceae 9 Cyperaceae 

1 Fumariaceae 2 Dipsacaceae 7 Scrophulariaceae 

1 Hamamelidaceae 2 Dryopteridaceae 6 Caryophyllaceae 

1 Iridaceae 2 Gentianaceae 1 Boragianaceae 

1 Liliaceae 2 Hypericaceae 1 Asparagaceae 

1 Oleaceae 2 Juglandaceae 1 Euphorbiaceae 

1 Onagraceae 2 Juncaceae 1 Orchidaceae 

1 Onocleaceae 2 Malvaceae 1 Primulaceae 

1 Paeoniaceae 2 Moraceae 1 Rubiaceae 

1 Papaveraceae 2 Plantaginaceae 0 Apochynaceae 

1 Phytolaccaceae 2 Pteridaceae 0 Aspleniaceae 

1 Polypodiaceae 2 Ranunculaceae 0 Betulaceae 

1 Saxifragaceae 2 Rhamnaceae 0 Equistaceae 

1 Smilacaceae 2 Urticaceae 0 Fagaceae 

1 Taxaceae 1 Amaranthaceae 0 Geraniaceae 

1 Ulmaceae 1 Araceae 0 Polygonaceae 

1 Verbenaceae 1 Araliaceae 0 Sapindaceae 

1 Woodsiaceae 1 Blechnaceae 0 Solanaceae 

  1 Buxaceae 0 Violaceae 

 

 

 (9 جدولاساس بر هامخفف) منحق  گیاهی هایگون  زیستی هایشکل فراوانی -9شکل 
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 (9 جدولاساس بر هامخفف)  منحق  گیاهی هایگون  جغرافیایی پراکنش فراوانی نمودار -2شکل 

 

 بحث  

رودی در هتای کتران  در این تحقیت  فلتور جنگتل   

 305ارتفتاعی   ۀصفارود رامسر در دامن ۀرودخان ۀحاشی

گون  از  205متر بررسی شد. بر اساس نتایج  2455تا 

کت    خانواده شناسایی شد 77جنس و متعل  ب   220

و شتترایط  توجتت  شتتایانگیتتاهی غنتتای  ۀدهنتتدنشتتان

استت کت  علتت     تحقیت   ۀحی مناستب در منحقت  محی

توان در دسترس بتودن رطوبتت کتافی    اصلی آن را می

تفتاعی نیتز   وسیع ار ۀدانست. از طرفی بررسی در دامن

 93تواند باشتد.  بودن تنوع میزیاد یکی دیگر از دتیل 

مشتاهده شتد کت      تحقیت  سرخسی در منحقت    ۀگون

ت ک  اس تحقی  ۀها در منحقسرخسزیاد معرف تنوع 

خاک در منحقت  استت.    زیادرطوبت    بیانگراین مسئل

( 9315همکتاران )  نقی نژاد و هایبررسیاین نکت  در 

 نیز مشاهده شد. et al. (2010)  Siadatiو

، Asteraceae  ،Rosaceae  ،Lamiaceaeهای تیره

Fabaceae ،Poaceae و Brassicaceae  از نظر فراوانی

(. 3حق  دارنتد )جتدول   گون  سهم بیشتری در فلور من

 Acer و Carex ،Salvia ،Trifolium ،Violaهای جنس

شتده در  هتای ذکر ها بودنتد. تیتره  ترین جنسنیز غنی

 انتد داشت محالعا  دیگری نیز بیشترین تعداد گون  را 

زیتر اشتاره کترد:     تحقیقا توان ب  میاز آن جمل  ک  

ران نتژاد و همکتا  (، قهرمانی9319قربانلی و همکاران )

(، متترادی و 9315پتتور و همکتتاران ) (، تقتتی9315)

( و 9312(، زاهد چکوری و همکاران )9312همکاران )

 (.9312همکاران ) عشقی مالیری و

استاس شتکل   بندی گیاهان برنتایج حاصل از طبق 

 زیستی نشان داد ک  بیشترین شکل زیستتی مشتاهده  

هتا،  کریپتوفیتمربو  ب  همیتحقی ،  ۀشده در منحق

. فراوانتتتی استتتتهتتتا هتتتا و فانروفیتتتت وفیتتتتژئ

شترایط   ۀدهنتد ها نشانها و فانروفیتکریپتوفیت همی

اقلیمی مناسب در مناط  معتدل  است ک  با محالعتا   

 نتتتواحی هیرکتتتانی محابقتتتت دارد  دیگتتتردر  فلتتتور

(. با توجت  بت    9333، آتشگاهی؛ 9334زاده،  )اسماعیل

 ،دارنتد  در معرض سیل قترار  اغلبها اینک  این جنگل

توانتد  هتا متی  هتا و فانروفیتت  کریپتوفیتت فراوانی همی

 ،رودخانت   ۀدر نتواحی حاشتی   تثبیت خاک شود. سبب

 دیگتر  از نقتا   کمتتر شود دمای ختاک  می موجبآب 
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ها با حفت  جوانت  رویشتی    کریپتوفیتولی همی ،باشد

هتا بتا   و ژئوفیتت  ،هتا   خاک و بین بترگ حخود در س

یزوم، غده یا پیاز در زیر صور  ررویشی ب  ۀحف  جوان

شرایط اقلیمی سرد مقاومت کرده و خود  دربرابرخاک 

کنند. در مقابتل، در ایتن شترایط خنت  و     را حف  می

ها ک  نستبت بت  شترایط    ها و تروفیتمرطوب کامفیت

درصد کمی از فلور منحق  را ب  ختود   ،نداخش  بردبار

 انتتتتتتد. در تحقیقتتتتتتی کتتتتتت  اختصتتتتتتا  داده

et al. (2009) Naqinezhad  هتای مرطتوب   در مکتان

ها و کریپتوفیتد، ک  همیداهای البرز انجام کوهستان

را  های زیستی گیتاهی ها بیشترین درصد شکلژئوفیت

ند. در تحقی  دیگری ک  شریفی ب  خود اختصا  داد

هتتای ( در اراضتتی مانتتدابی دامنتت 9319و همکتتاران )

مشتتخش شتتد کتت   دادنتتدشتتمالی و شتترقی ستتبالن 

هتتای زیستتتی مربتتو  بتت    درصتتد شتتکل ین بیشتتتر

مترادی   . عصری واستها ها و ژئوفیتکریپتوفیت همی

( 9315)پور و همکتاران  ( درصد ژئوفیت و تقی9333)

هتای  درصد شتکل  بیشترینکریپتوفیت را درصد همی

 زیستی معرفی کردند.

هتا  بررسی کورولوژی و پتراکنش جغرافیتایی گونت    

از نظتر تعلت  بت     دهتد کت  گیاهتان منحقت      نشان می

مناط  جغرافیای گیتاهی، عمتدتاً مربتو  بت  عناصتر      

ستیبری/   -ای و اروپتا اروپا/ سیبری و سپس چندناحی 

 ۀ. بتا توجت  بت  اینکت  منحقت     هستتند تورانی را -ایرانی

هیرکانی قرار گرفت  و این حوزه جتزو   ۀدر حوز تحقی 

سیبری است طبیعی است کت  بیشتترین    -نواحی اروپا

 -اروپتا  ۀجغرافیتایی مربتو  بت  ناحیت     درصد پتراکنش 

توان بت   ای مید. در مورد عناصر چندناحی باشسیبری 

رشتد   ستبب این نکت  اشاره کترد کت  رطوبتت کتافی     

علتت ورود  شتود و از طرفتی بت    ها متی بسیاری از گون 

هتا درصتد   رودخانت   ۀهای مهاجم ب  نواحی حاشیگون 

ایش افتز  تحقیت  ای نیتز در منحقت    عناصر چندناحیت  

یافت  است. چون این تحقی  بخشی از نواحی اکوتتون  

 -عناصتر ایرانتی   ،شتود و مراتع ییالقی را نیز شامل می

ستتیبری  -اروپاعناصتترتتتورانی بتت  صتتور  آمیختتت  بتتا 

در محالعتتا  دیگتتری نیتتز در    شتتود.مشتتاهده متتی 

ستیبری   -بودن عناصر اروپتا  زیادهای شمال ب   جنگل

زاده و همکتاران،  یل: استماع از جملت   ،اشاره شده است

نتتژاد و ؛ نقتتی9333؛ آتشتتگاهی و همکتتاران،  9334

؛ اسدی و 9315؛ حقگوی و پوربابائی، 9331همکاران، 

 و 9313؛ عتتتتادل و همکتتتتاران، 9315همکتتتتاران؛ 

Siadati et al. (2010). 

هتتای جنگتتل فلتتورمهمتتی کتت  در متتورد   ۀنکتتت

هایی است کت  در فواصتل   گون ، رودی وجود دارد کران

در  اًیا منحصرب  رودخان  حضور بیشتری دارند  نزدی 

و  هیگروفیت اغلبها این نواحی حضور دارند. این گون 

هستند ک  بتا حضتور در   و هرز پسند یا مهاجم رطوبت

های ادافیکی منحقت   منحق  با شرایط اقلیمی و ویژگی

متورد   ۀهتا در منحقت  این گون از جملۀ اند. سازگار شده

 ،  Acer velutinumتتتتتوان بتتتت  متتتتی تحقیتتت  

Acer cappadocicum  ،Alnus subcordata  و

Fraxinus excelsior درختتتتتتتی،  ۀدر تیتتتتتت 

Aruncus vulgaris  ، Laurocerasus officinalis و 

 Danae racemosa  در تیتتتتتت  درختچتتتتتت  و  
Amaranthus graecizans var. sylvestris ،

Acalypha australis.، Carex bushii ، 

Carex pseudocyperus، Carex riparia ،
Valeriana alliariifolia، Microstegium vimineum، 

Oplismenus undulatifolius ،Adiantum capillus-

veneris ،Juncus inflexus  ،Alchemilla hyrcana  ،
Malva neglecta ،Potentilla micrantha  ،

Equisetum arvense ،Mentha aquatica، 

 Petasites hybridus L. وPolygonum aviculare L. 

 علفی اشاره کرد.  ۀتیدر 

 یستتیکی فلورترکیتب  اولتین بتار    ،در این تحقیت  

هتای شتمال کشتور    رودی در جنگتل های کرانجنگل

شتده در ایتن   با توجت  بت  محالتب محتر     . معرفی شد

تحقی ، امیتد استت در آینتده محالعتا  بیشتتری در      

 برای نمونت    گیرد. رودی صورهای کرانجنگل ۀزمین

های تنوع زیستی، اثر فاصل  توان ب  ارزیابی شاخشمی

خصوصتیا  فیزیکتی و    از رودخان  بر ترکیب جنگل و
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شتد  در  هتا بت   شیمیایی خاک اشاره کرد. این جنگل

معرض خحر سیالب و تخریب قترار دارنتد و از طرفتی    

و هایی مانند شیال  و آب بیش از حد سازمان ۀاستفاد

-صتتدما  جبتترانتفرجگتتاهی  کاربردهتتاین همچنتتی

ها در شتمال کشتور وارد کترده    ناپذیری ب  این جنگل

ریتزی دقیت    نیازمند برنام  از این رو این مسئل  .است

 ها است.حفاظت از جنگل ۀدر زمین
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Abstract 

Riparian forests maintain diverse vegetation structure through the influence of various types, 

intensities, and frequencies of disturbance promoted by fluvial and geomorphic processes. 

These fluvial and geomorphic disturbances vary longitudinally from headwater streams to 

low-gradient alluvial rivers and result in different types of plant communities according to 

longitudinal location. The aim of this study was to investigate on the floristic composition, 

life forms and chorology of all plants along Safa-Rud riverside between 350-2400 m a.s.l in 

Ramsar forest. The final results of the studies on floras showed that 260 plant species 

belonged to 226 genera and 77 families. The Dicots with 204 taxa were the richest group of 

flora followed by monocots with 41 taxa, Pteridophytes with 13 taxa and Gymnospermae with 

2 taxa. Dominant life forms include Hemicryptophyte (38.37 percent), Geophytes (23.55 

percent), followed by phanerophytes (18.6 percent). From the chorological point of view, the 

largest proportion of the flora belongs to the Euro-Siberian elements (23.25 percent) followed 

by Pluriregional elements (21.7 percent), Euro-Sibirian/ Irano-Turanian (18.6 percent) and 

Euro-Sibirian/ Irano-Turanian/ Mediterranean (15.11 percent). Riparian Forest are severely 

degraded especially by human factors, thus a careful planning is needed to protect them. 

Keywords: Chorology, Floristic Composition, Life Form, Riparian forest, Safaroud River of 

Ramsar. 
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