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شمالی در  5کیلومتری شمال غربی شهرستان فاریاب واقع شده است.
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چکیده

‘ 75o 24طول جغرافیای شرقی و 4ّ ‘5

o

 27تا  82o ّ9‘2عرض جغرافیایی

مورد بر رسی قرار گرفت .حداکثر ارتفاع منطقه از سطح دریا  196 1متر

و حداقل ارتفاع  636متر است و وسعتی معادل  00 0 16هکتار را شامل

یشود .این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی در محدوده رویشی منطقه
م 

ایرانی-تورانی قرار میگیرد در این پژوهش ،گونههای نادر و بومزاد
منطقه مشخص و پراکنش جغرافیائی و شکل زیستی گونههای شناسائی

شده بررسی گردید .براساس این تحقیق از  112گونه گیاهی متعلق به

 162جنس و  50خانواده شناسایی شدند.از گونههای موجود در منطقه

 39گونه اندمیک ایران (  18.5درصد) و  12گونه نادر ( 7.5درصد)

هستند .نتایج کورولوژی کونهها نشان داد که از لحاظ عناصر رویشی

منطقه  41درصد ایرانی-تورانی  35 ،درصد ایرانی -تورانی وصحرا-

سندی و  61درصد صحرای سندی 5 ،درصد ایرانی-تورانی و مدیترانه

ای و  3درصد باقیمانده مربوط به سایر عناصر میباشد .دلیل فرا وانی

عناصر ایرانی -تورانی میتواند دوری این منطقه از مناطق رویشی دیگر

باشد .مهمترین خانوادههای گیاهی منطقه از نظر غنای گونه ای به

ترتیب Asteraceae ،با (  36گونه) Poaceae ،با (  17گونه) و

 Brassicaceaeبا ( 13گونه) عمده ترین تیرههای گیاهی منطقه
تها با ( 30.8
میباشند .از نظر شکل زیستی ،در بین گیاهان منطقه تروفی 

درصد) ،همیکریپتوفیتها با (  29.9درصد) ،کامفیتها با ( 19.4

تها با (  14.2درصد) ،و ژئوفیتها با ( 7.5درصد)،
درصد) ،فانروفی 

فراوانترین شکلهای زیستی منطقه محسوب میشوند .فرم بیولوژیک

گیاهان نشانگر مناطق بیابانی است که در آن تروفیت بیشترین سهم را

بهای
دارد  .وفور گو نههای تروفیت هم به ارتفاع منطقه و هم تخری 

شدید و آشکار ناشی از چرای مفرط ،قطع درختان توسط دامداران
یشود.
مرتبط م 
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Abstract
In this study, flora of the protected area of Hurmeh
in rigan city of Faryab (kerman province), was
survived. The area was located in 57o 00’ E to 57o
42’ E and 27o 54’ N to 28o 29’ N.The metod of
plant study was classical metod of taxonomic
studies. Using different botanical references and
different flora, collected plants were identified as
families, genera and species, herbarium specimens
are deposited in herbarium of Agriculture and
Naturale R esources Center of kerman Province, It
was showed that there were 50 families, 162 genera
and 211 plants species in this area. The largest
family was Asteraceae with 29 genera and 36
species, and the largest genus was Astragalus
(fabaceae) with 5species, Acording to Raunkiaer.
life forms of the studied plants were categorized as:
Therophytes 30/8% Hemicryptophytes 29/9%
Chamaephytes 19/4% Phanerophytes 14/2% and
Geophytes 5/7% High percentage of IranoTouranian elementes indicated that the area
belonged to this phytochorion. This study also
showed high species richness and palpable
predominance of Therophytes which probably
resulted from high elevation and severe destruction
of habitat, Over-grazining Also ,High abundance of
Hemicriptophytes species was probably due to high
elevation and cold climate encompassing the area.
Keywords: Hurmeh, Faryab, Life form, Flora,
Kerman
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فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران ،دوره هشتم ،شماره اول2931 ،

مقدمه

میشود ،از آنجا که بررسیهای فلورستیک مانند شناس یا همان

کشور ایران در میان تما سآ یبرغ بونج یاهروشک م یا      

است که نشان دهنده وضعیت گذشته و حال یک منطقه است

دارا است ،به گونه ای کههه ب دیقع ه هه ههه ) 1973 ( Zoharyچهار

یکند تا عناصر رویشی این منطقه را در مقیاس
مطالعه تالش م 

متنوع ترین و پر جاذبه ترین شرایط را از نظ شوپ ر ش یهایگ     

و همچنین ،در پیش بینیها ای آین راد یئازسب شقن هد د نیا      ،

منطقه جغرافیای گیاهی عمده یعن ناریا ی یی ییی -ت اپورا ،ینارو    –

لها ای زیس و یت
کوچک ب هب ،هدیشک ریوصت ه کش یفرعم لللللل لللللل

فلور و پوشش گیاهی ایران ،پیش از هر چیز وامدار تضا یاهد

امکان به بررسی آثار چرا بر روی عناص م نیا یشیور ر ن هقط     

یگیرد ،تن رد عو
سیبری ،صحرا -عربستان و سودانی را در بر م 

پراکنش جغرافیای گیا  دوجوم یه د همرح هقطنم ر      و تا دح    

گسترده اقلیمی ،توپوگرافی ،پیشینه پوشش گیاهی و همینط رو

بپردازد.

تکامل پتانسیل آن است .ناحیه ایرانی -تورانی سه چهارم سطح

(صا یلمآرب  1380 ، ،،؛ حس یدابآ ن  1383 ، ،،،،؛ مشا خی ی  1383 ، ،،؛

فاریاب نیز یکی از مناطقی است ک تسا رد ه ا رد و نامرک ن    5

شها
مواد و رو 

یگی د هقطنم .درا نم هههههه ههاای حرم ناتسرهش ه     
ایرا رب رد ار ن      میی 

کیلومتری شهرستان کهنوج واقع شده است و متعل هیحان هب ق    
ایران یی ی -ت ینارو    م یی یباش و .د چیه نونکات

هنوگ

هعلاطم

وکیلی شهربابکی 1378 ،؛ میرتاج الدینی) 1370 ،
موقعیت جغرافیایی

o

o

ن  75 ّ00تا ا 75 ّ24
منطقه دامنههای حرمه در مح یب هدود نن نن

        

طول جغرافیای شرقی و 4ّ 5

فلوریستیکی جامعی در آن صورت نگرفته است این منطقه نیز

o

o

 27تا  82 ّ92ع ییایفارغج ضر   

شما د یل رر ر 5کیل ف ناتسرهش یرتمو ا و بایر ا  هدش عق ا .تس             

مانند اکثر مناطق مرتع ب یارچ زا روشک ی ی ور ی  ه و سد  تتتتتت تتتتتتت

حداکثر ارتفاع منطقه از سطح دریا  196 1متر و حداقل ارتفاع

یبرد .که این مسئله تأثیر زیا  رب ید ر یو   
اندازی انسانها رنج م 

پوشش طبیعی منطقه داشته است .فلور استان کرمان نیز به علت

یشود.
 636متر است و وسعتی معادل  00 0 16هکتار را شامل م 

وسعت و تغییرات قابل توجه آب و هوایی آن ،بسیار غنی است
اما هنوز به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته ،لذا الزم است

هریک از مناطق آن به طور جداگانه و کامل مورد بررسی قرار

گیرد البته بررسیهائی در مورد پوشش گیاهی استان کرمان به
عمل آمده و گزارش شده است که هن ار یدایز تاعلاطم زو

یطلبد .سیروس صابرآملی بررس و کیتسرولف ی
م 

یهت ه هشقن      

  

پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش مهروئیه کرمان را به انجام

رساند .حسن آبا  کبابرهش مزوج هقطنم رولف هعلاطم ید را    

  

معرفی شد .مشایخی پوشش گیا ر تفریج درافلد هقطنم یه ا

  

انجام داد ،در این مطالعه فهرستی شامل  524گونه از این منطقه

ی را معرف .دومن ی     
بررس  درک ی وووو وو تعداد     380گون هایگ ه یییی ی

پورمیرزائی گزارشی با ونع  ا هیهت و یسانش هعماج یسررب ن      
نقشه گیاهی منطقه خبر و روچون شهرستان بافت تهی و دومن ه

 237گونه گیاهی را معرفی نمود .وکیل اب رهش ی ب یسررب یک     

اکوفیتوسوس لوی و کیژ ی  ار کبابرهش دنمیم هقطنم  ب جنا ه ام             

رسانید .و بیش از  003گونه گیاهی منطقه را معرف عماوج و ی   

گیاهی متعددی را شناسائی نمود .میرتاج الدینی  ،فل هقطنم رو   
گوغر استان کرمان ،را بررسی و به انجام رسانید .منطق دروم ه   

مطالعه به عن بوسحم نامرک ناتسا ینغ عتارم زا یکی ناو       

روش تحقیق

شکل  -1نقشه شهرستان فاریاب

به منظور معرف ففی فل هک ینیمز شیامیپ شور زا هقطنم رو

یکی از روشهای مرس  تاعلاطم مو ت یا هقطنم کیمونوسکا   

   

است،اس ش هدافت دددد د(مصدا یق  ) 1380 ، ،،درای رم اب شور ن ا هعج       

مستقیم به نواحی مختلف منطقه مورد بررسی ،جمع آوری نمو
نههای گیاهی صورت گرف نوگ .ت هه هههها ای گیا  دوجوم یه در   

منطقه ،پس از جمع آوری خشک و پرس شدند .با زا هدافتسا    

فلورایرانیکا (( ( ،)Reshinger, 1963-1998فل قارع رو    

) )Townsend, and Guest, 1960-1985فل ریا رو ان   
(اسدی و همکاران ،) 1367 -1 38 1 ،فلور رنگی ایران (قهرما ،ن

بررسی فلورستیک منطقه دامنههای حرمه37 ...

 ) 1354 - 1378مجموع  نیطسلف یاهرولف ه ((( (((( Zohary and
1966-1986

 ،)Feinbrun-Dothan,فل ت رو رر رر رکیه     

( ،)Davis,1965-1988شناسائی ش یئایفارغج راشتنا .دند    

گونهههها ا براسا ور یحاون یدنب میسقت س ی یعت یش ی دش ن ........ .......
لهاای زیسیت   
 (1986)Takhtajanبرا کش یدنب هقبط ی لللللللل 

گیاهان از طبقه بندی  ) 1934 ( Raunkiaerبه خاطر کاربردی

بودن آن (فراوانی گونههای با شکل زیستی یکسان نشان دهنده
شرایط اقلیمی مش فتسا )تسا صخ ا دش هد ونت عجرم زا و ع      

زیستی گونههای ایران (قهرمان و عطار ( 1377 ،،ای یئاسانش ن   

بود(جدولها ای2و .)3منحن دروم هقطنم کیرتموربمآ ی     

یدهد ک  طوبرم یگدنراب نازیم نیرتشیب ه به   
مطالعه نشان م 

   

فصل زمستان (بهمن ماه) و کمترین میزان بارندگی مرب هب طو   

یباشد .باالترین دما مرب هب طو   
ماههای اردیبهشت ،تیر و مهر م 
ل )2بر
تیر ماه و کمترین دما ید هب طوبرم   هام ا کش( .تس لللللل لللللل

گونههای بومزاد ،نادر استفاده گردید .اسامی محلی گیاها اب ن   
پرسش از بومیان تعیین گردید.

نتایج

نتایج مطالعه درمنطقه دامنهههها ای حرم تسرهش ه ا بایراف ن    

نشان داد که  112گونه از  162جنس متعلق به  50تی یهایگ هر   

در منطقه حضور دارند .فهرست تیرهها و گونهههها ای شناسا یئ

شده و همچنین مناطق رویشی ،شکل زیستی ،و پ اهنآ شنکار   

در جدول 1مشخص گردیده است .از  112گونه شناسائی شده

 39گونه بومزاد ( 15 /8درصد) و  12گون دان ه رر ررر ) 5/7درصد))

ته اا ب اا  40گون  ه (( ( 30 /8درص وارف )،د ا دعب و نیرت ن
تروفی تت 

     

ازتروفیتها همیکریپتوفیتها با  33گونه  29 /9درصد بیش نیرت

فراوانی را دارند کریپتوفیتها با  19 /4درصددد فانروفیتتتها ا با

 14 /2درصد ژئوفیتها با  5/7درصد در ردیفهای بعدی قرار

یگیرند (شکل )4نتایج مربوط به پراکنش جغرا فیای گیا یه
م 

اساس این نمودار دوره خشکی از اردیبهشت ماه شروع شده و

نشان داد که ناحیه رویشی ایرانی -تورانی با  41درصد گونهها

طوالنی روبرو است( .سازمان هواشناسی کرمان) در میا نیا ن   

وناحیه ایرانی  -تورانی و صحرای س اب یدن     35درص هیحان د   

تا آبان ما ربانب ،دراد همادا ه ا م نی ن ب هقط ا یکشخ هرود کی 

     

تیرهها ،تیرههای  .Asteraceaeبا  36گونه  Poaceaeبا 17

گونه  Brassicaceaeبا  13گونه  Lamiaceaeبا  11گونه

یباشند.
گیاهی ،دارای بیشترین سهم در غنای گونه ای منطقه م 
( شکل 6 ،3و )7نتایج مربوط ب اشن یتسیز لکش ه ن د  اد هک

   

بیش غج راشتنا نیرت ر ر یئایفا ا هب 

 دوخ ا تسا هداد صاصتخ   

          

ص یدنس یارح      61درص  یناروت یناریا ،د و دم  ی یا هنارت          5

درصد و 3درصد باقیمانده مرب رصانع ریاس هب طو      میییباش .د
(شکل.)5

شکل  -2منحنی آمبروترمیک شهرستان کهنوج)(1380-1390
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 و منطقه رویشی گیاهان منطقه حفاظت شده دامنههای جرمه شهرستان، ارتفاع، نام فارسی یا محلی، شکل زیستی، فهرست تاکسونهای شناسائی شده-1جدول
،(S) زاگرس،(SS)  صحرا سندی،(IT) ایران تورانی،(Ge) ژئوفیت،(Ph) فانروفیت،(Ch)  کامفیت،(He)  همی کریپتوفیت،(Th) تروفیت. استان کرمان،فاریاب
خانواده

نام علمی

(COSM) جهانی،(Hyr)هیر کانی

Asteraceae

Acroptilon repens (L.)DC.

Asteraceae

Arctium platylepis (Boiss.& Bal.) Sosn.ex
arossh.
Anvillea garcini (Burnm.)DC.

Asteraceae

نام فارسی

فرم رویشی

)m( ارتفاع

مناطق رویشی

بابا آدم برگه پهن

Th

1145

IT

سندانی

Ch

تلخه گیجه

He

کارواندری

Asteraceae

Karvandarina aphylla Rech.f., Aell. &
Estan.
Asteriscus pygmaeus Miller.

_

Th

Asteraceae

Artemisia aucheri Boiss.

Ch

Asteraceae

Bidens tripartita L.

درمنه کوهی

Asteraceae

Carthamus oxyacantha M. B.

Th

Asteraceae

Cousinia prolifera Jaub. &Spach

گلرنگ زرد

Asteraceae

Cousinia turkmenorum Bornm.

Asteraceae

Crepis pulchral L.

Asteraceae

Conyza bonariensis (L.) Cronq

Asteraceae

Centaurea bruguieriana (DC.) Hand. Mzt.

Asteraceae

Cichorium pumilum Jacq

Asteraceae

Echinops griffithianus Boiss

Asteraceae

Echinops ritrodes Bunge

Asteraceae

Echinops chorassanicus Bunge

Asteraceae

Echinops macrophyllus Boiss. & Hausskn.

Asteraceae

Fran]\coeuria undulatl (L.) Lack.

Asteraceae

Grantia aucheri Boiss.

Asteraceae

Helichrysum globiferum Boiss.

Asteraceae

Lactuca glauciifolia Boiss.

Asteraceae

Koelpinia macrantha C.Winkl.

Asteraceae

Onopordon leptolepis DC.

Asteraceae

Outreya carduiformis Jaub. & Spach.

Asteraceae

Platychaete glaucescens (Boiss.) Boiss

Asteraceae

Boiss. Pulicaria gnaphalodes (Vent.)

Asteraceae

Platychaete mucronifolia (Boiss.) Boiss.

Asteraceae

Phagnalon intidum Cass.

Asteraceae

Reichardia orientalis Roth.

Asteraceae

Senecio Vulgaris L.

Asteraceae

Senecio glaucus L.

Asteraceae

Scorzonera paradoxa Fisch. & C.A. Mey.

Asteraceae

Scorzonera tortuosissima Boiss.

Asteraceae

Anthemis hyaline DC.

Asteraceae

Iranecio oligolepis (Boiss.) B. Nord.

Amaranthaceae

Aerva persica (Burm.f.) Merr.

Anacardiaceae

Pistacia khinjuk stacks.

Apiaceae

Ammi visnaga (L.) lam.

Apiaceae

Caucalis tenella Delile.

Apiaceae

Dicyclophora persica Boiss.

Apiaceae
Apiaceae

Korovinia tenuisesta (Regal & Schmalh.)
Nevsk. &Vred.
Pycnocycla bashagrdiana Mozaffarian.

Apiaceae

Pycnocycla nodiflora Decne. ex Boiss.

Apiaceae
Apocynaceae

Scaligeria allioides (Regel & Schmalh.)
Boiss.
Nerium indicum Miller.

Apocynaceae

Nerium oleander L.

Asteraceae

Ch

دودندان

He

هزار خار خوابیده

He

ریش قوش زیبا

He

هزار خار بال باریک

He

پیربهارک هرز

Th

کاسنی پاکوتاه

He

شکر تیغال مشهدی

He

شکر تیغال کپه درشت

He

گل گندم مهاجر

Th

شکر تیغال کرک غده ای

He

شکر تیغال خراسانی

He

کک گریز

He

_

He

گل بی مرگ کروی

He

کاهوی نوک دراز

Th

خاربنه برگه نازک

He

ریش پهن

He

ریش پهن منقاری

He

هزار پائی تاجیک

Th

فرچه ای

He

کک کش بیابانی

He

_

He

_

Th

پیر گیاه

Th

شنگ اسبی استثنائی

Ge

پیام بهار

Th

شنگ اسبی بیابانی

Ge

نیلوفر

Ch

بابونه شفاف

Th

پشموک

Ch

خالل دندان

Th

خینجوک

Ph

ساقه خز

Th

کمای موئین

Ch

سگ دندان بشاگردی

Ch

چتر گرزی

Th

سگ دندان بوته ای

Ch

098

IT

883

IT , SS

1035

IT

1140

IT

670

IT , SS

636

IT

679

IT , SS

309
1 64

1155

IT
IT
IT

655

COSM

645

COSM

1088

IT

1088

IT , SS

674

SS

1055

IT

652
653

1088
653

IT , SS
IT , SS
IT
IT

1155

IT

674

IT

1 18 1

IT , SS

680

IT , SS

884

IT , SS

653

IT, M

1145
674

418

IT
SS
SS

660

IT , SS

870

COSM

652

IT

883

IT , SS

597
838

IT
IT

658

SS

680

IT,SS

663
298
1145

IT
IT
SS

653

IT,SS

616

IT
IT

زیره وش خراسانی

Th

846

1140

IT

کیش

Ph

644

IT, SS

حززهره

Ph

642

SS
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Apocynaceae

Rhazya stricta Decne.

Asclepiadaceae

Calotropis procera (Willd.) R.Br.

Asclepiadaceae

Ieptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decnce.

Asclepiadaceae

Pergularia tomentosa L.

Asclepiadaceae

Periploca aphylla Decne

Boraginaceae

Lappula squarrosa M.B

Boraginaceae

Heterocaryum subsessile A.DC

Boraginaceae

Amebia hispidissima (Lehm.) DC.

Boraginaceae

Trichodesma stocksii Boiss

Boraginaceae

Paracaryum cyclhymenium Boiss.

Boraginaceae

Heliotropium lasiocarpum Fisch. & Mey.

Boraginaceae

Lappula microcarpa (Ledeb.) Gurlce.

Boraginaceae

Heliotropium brevilimbe Boiss.

Boraginaceae

Heliotropium crispum Desf

Boraginaceae

Heliotropium arguzioides Kar. & Kir.

Boraginaceae

Trichodesma ehrenbergii Schweirf. exBoiss.

Brassicaceae

Fortuynia bungei Boiss

Brassicaceae

Malcolmia Africana (L.) R.Br.

Brassicaceae

Sisymbrium septulatum DC.

Brassicaceae

Diplotoxis harra (Forssk.) Boiss.

Chenopodiaceae

Chenopodium album L.

Chenopodiaceae

Arthrocnemum macrastachyum Moq

Chenopodiaceae

Spinacia turkestanica lljin

Chenopodiaceae
Chenopodiaceae

Chenopodium novopokrovskyanum (Aellen)
uotila.
Chenopodium murale L.

Chenopodiaceae

Salsala imbricate Forssk.

Brassicaceae

Erucria hispanica (L.) Druce.

Brassicaceae

Hirschfeldia incana (L.) lag.

Brassicaceae

Sisymbrium Irio L.

Brassicaceae

Brassica tournefortii Gouan.

Brassicaceae

Clypeola aspera (Grauer) Turrill

Brassicaceae

Maresia pygmaea (Delile)o. E. schulz

Brassicaceae

Farsetia heliophila Bge.ex Cosson.

Brassicaceae

Anastatica hierochuntica L.

Brassicaceae

Carrichtera annua (L.) DC.

Caryophyllaceae

Paronychia kurdica Boiss.

Caryophyllaceae

Gymnocarpus decander Forssk.

Caryophyllaceae

Silene pruinosa Boiss.

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Acanthophyllum chloroleucum Rech. F. &
Aell
Dianthus crinitus sm.

Caesalpinaceae

Cassia italica (Miller) F.W. Andrews.

Sapindaceae

Dodonaea viscose (L.) Jacq

Capparidaceae

Cleome dolichostyla Jafri

Capparidaceae

Capparis spinosa L.

Capparidaceae

Cleome quinquenervia DC.

Cistaceae

Helianthemum salicifolium (L.) miller.

Cistaceae

Helianthmum lippii (L.) Pers.

Cuscutaceae

Cuscuta kurdica Engelm

Convolvulaceae

Convolvulus betonicaefolius Mill

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

Convolvulus acathocladus Boiss.

Convolvulaceae

Convolvulus turrillianus parsa.

اشورک

Ch

شحم

Ph

گیشدر

Ph

استبرق

Ph

لباشیر

Ph

خارلنگری کوتوله

Th

ـ

Ch

فانوس آبی بلوچستان

He

آفتاب پرست کازرونی

He

آفتاب پرست جنوبی

Ch

آفتاب پرست کاشانی

Ch

شب بو ی بیابانی

Ch

خاکشیر حلبی

Th

گل عسلی زبر
ـ

Ch
Th

خارلنگری میوه ریز

He

آفتاب پرست پرساخه

Ch

-

Th

شب بوی صحرائی

Th

دورج

Th

سلمک

Th

اسفناج ترکستانی

Th

ـ

Th

سلمک دیواری روی

Th

ـ

Ph

1 64

SS

642

SS

1 65

SS

683

SS

644

SS

645

IT

640

SS

309

IT

644

SS

655

IT,SS

186 1

SS

640

IT,SS

علفی یک

IT,SS

640
1055
652
653
653
846
652

ساله
655

Th

خردل سپری خارکی

Th
Th

چنگ مریم

Th

عقربک

He

آفتابی

سراردکی
کروج

سیلن انبوه

Th
Th
Ph
Th

229

229

SS

709

IT

841

IT,SS
IT

1 06 1
653
658
874

He

885

ناترک

Ph
He

علف مارگچ دوست

Th

علف مارگچ دوست

Ch

دانه گنجیشکی

Ch
Th

مس کردی

He

پیچک صحرائی

Ge

پیچک کارواندی

Ch

پیچک برگ پیکانی
پیچک شاخه خاری

He
Ch

IT
IT,M

IT,SS

میخک کرکی کرمانی

علف مار

SS

660

697

علف مار خامه بلند

IT

IT,SS

He

Ch

IT

1042

536

چوبک هزار مسجدی
سنای مکی

IT

IT,SS

خاکشیر لندنی

شن خاکشیرک کوتوله

IT

647
975

Th

IT

IT,M

642

کلم اروپائی

IT

663

536

Th
Th

IT

SS

Ch

خردلی

IT

653

مندابی

شور جنوبی

IT

653

IT,SS
IT
SS
IT
IT,SS

IT
SS

098

IT,SS

655

IT,SS

655

COSM

652

SS

686
869

869

680

SS
IT
SS
IT,SS

675

COSM

198

IT,SS

1001

IT
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Convolvulaceae

Convolvulus argyracanthus Rech. F.

Convolvulaceae

Convolvulus leptocladus Boiss.

Convolvulaceae

Convolvulus glomeratus Cheisy.

Aizoaceae

Aizoon canariense L.

Cucurbitaceae

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

Dipsacaceae

Scabiosa argentea L.

Cyperaceae

Cyperus longus L.

Cyperaceae

Cyperus rotundus L.

Cyperaceae

Retz. Cyperus arenarius

Euphorbiaceae

Ricinus communis L.

Euphorbiaceae

Andrachne asrera spreng.

Euphorbiaceae
Ephedraceae

Chrozophora oblique (Vahl) Juss. Ex.
Spreng.
Ephedra foliate Boiss. Et ky.

Ephedraceae

Ephedra procera fisch. Et Mey.

Geraniaceae

Erodium gruinum (L.) L Her. ex Aiton.

Lamiaceae

Teucrium polium L. Nar.tonsam stapf

Lamiaceae

Zataria multiflora Boiss

Lamiaceae

Thymus carmanicus Jalas

Lamiaceae

Salvia macrosiphon Boiss.

Lamiaceae

Salvia mirzayanii Rech.f. & Esfand.

Lamiaceae

Nepeta ispahanica Boiss

Lamiaceae

Salvia doryophora stapf

Lamiaceae

Otostegia aucheri Boiss

Lamiaceae

Mentha longifolia (L.) Hudson

Lamiaceae

Otostegia Persica (Burm) Boiss

Lamiaceae

Ziziphora tenuir L.

Malvaceae

Malva microcarpa pers

Morceae

Ficus Johannis Boiss

Mennispermaceae

Cocculus Pendulus (J.R.&G.Forst)Diels

Mimosaceae

Prosopis Koelziana Burkil

Mimosaceae

Prosopis Spicigera L.

Mimosaceae

Prosopis Juliflora (Swartz)D.C

Morinaceae

Morina Persica L.

Oxalidaceae

Oxalis Corniculata L

Liliaceae

Asparagus Persicus Baker

Liliaceae

Dipcadi unicolor Medicus

Liliaceae

Asphodelus tenuifolius cav

Linaceae

Linum strictum L

Papaveraceae
Papaveraceae

Papaver tenui folium Boiss.& HOhen.ex
Boiss
Glaucium Oxylobum Boiss & Buhse

Papilionaceae

Argrolo bium roseum (Camb)Jaub & Spach

Papilionaceae

Melilotus indicus (L.) All

Papilionaceae

Chesneya astragalina Jaub & Spach

Papilionaceae

Papilionaceae

Astragalus (Leucicercis) Mucronifolius
Boiss
Astragalus (Caprini) aegobromus Boiss &
Hohen.
Astragalus (Poterion) glaucacanthus Fisder

Papilionaceae

Astragalus (Malacothrix) senilis Bornm

Papilionaceae
Papilionaceae

Astragalus (Poterion) porphyrophysa Boiss
&Gaub
Taverniera glabra Boiss

Papilionaceae

Alhagi camelorum Fisch

Plantaginaceae

Plantago psyllium L

Plantaginaceae

Plantago ciliate Desf.

Papilionaceae

40

کنج

Ch

پیچک انبوه

He

هندوانه ابوجهل

He

نوعی اویارسالم

He

ـ

He

ناز بیابانی زبر

He

ازرق درخچه ای

He

ارمک رونده

Ph

پیچک جنوبی

Ch

علف فرش قناری

Th

طوسک نقره ای
اویار سالم
کرچک

ارمک

نوک لک لکی

Th
He
Ph

Ph
Th

کلپوره همدانی

He

آویشن کرمانی

Ch

مورپوژو

Ch

مریم گلی خاردار

He

پونه کرمانی

Ge

کاکوتی

Th

انجیروحشی افغانی

Ph

کهور درختچه ای

Ph

کهور پاکستانی

Ph

آویشن شیرازی

He

مریم گلی لوله ای

He

پونه سای بیابانی

Th

درختچه ای

Ch

کاسه گل

Ch

پنیرک کرمانی

Th

زامور

Ph

کهور

Ph

خارعروس

He

مارچوبه ایرانی

He

شبدرترشک

He
Ge
Th

کتان یکساله

Th

خشخاش البرزی

Th

شقایق لوب تیز

He

یونجه زرد هندی

Th

نیام نقره ای

Th

گونی

Ch

نوعی گون

Ch

قورچ

Ch

آق گون

Ch

گون

He

نوعی گون

Ph

التی

Ch

بارهنگ کتانی

Th

خارشتر

Ch

بارهنگ مژه دار

Th

1 64

SS

229

IT,SS

1 65

IT,SS

1020

IT

649

IT,SS

498

IT

656

IT,SS

679

COSM

680

IT,SS

855

SS

497

IT,SS

666

IT,M

643

IT,SS

784

IT,SS

186 1

IT,SS

718

IT,SS

645

IT

645

IT,SS

308
716
845
855

818

IT,SS
IT,M
IT,M
IF
IT

679

COSM

208

IT

1039

IT

838
652

IT,SS
IF

538

SS

642

SS

659

IT,SS

647

IT,SS

677

IT,SS

955

SS

640

SS

886

308

IT,M
IT

1154

IT,SS

1077

IT,SS

196 1

IT

679

IT

1040

IT

642

IT

697

IT

987

IT

879

IF

577

IT

1 66

IT

660

IT,SS

647

IT,SS

684

IT,SS

1043

IT,SS
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Plantaginaceae

Plantago lagopus L

Polygonaceae

Rumex chalepensis Miller

Polygonaceae

Calligonum polygonoides L.

Polygonaceae

Pteropyrum aucheri jaub. & spach

Polygonaceae

Rumex cyprius Murb

Polygonaceae

Pteropyrum olivieri Jaub.& spach.

Plumbaginaceae

Acantholimon demawendicum Borm.

Rananculceae

Delphinium saniculifolium Boiss.

Rhamnaceae

Zizyphus spina-chirsti (L.) willd

Resedaceae

Oligomeris linifolia (Vahl)Macbr

Resedaceae

Reseda aucheri Boiss

Resedaceae

Ochradenus aucheri Boiss.

Rosaceae

Amygdalus scoparia Spach.

Rosaceae

Amygdalus lycioides Spach.

Rubiaceae

Galium humifusum L.

Rubiaceae

Asperula trichoides J.Gay.

Rubiaceae

Callipeltis cucllaris (L.)Rothm

Rubiaceae

Neogaillonia eriantha lincz.

Rutaceae

Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) Juss

Scrophulariaceae

Linaria micrantha (Cav.) Hoffm. & Link

Scrophulariaceae

Veronica mirabilis wendelloo.

Scrophulariaceae

Scrophularia azarbaijanica Grau.

Scrophulariaceae

Verbascum farsistanicum (Murb.) Hub.Mor

Scrophulariaceae

Verbascum erianthum Benth.

Scrophulariaceae

Schweinfurthia papilionacea Burnm.

Scrophulariaceae

Veronica intercedens Bornm.

Solanaceae

Hyoscyamus rosularis schonbeck Temesy

Solanaceae

Datura innoxia Miller

Solanaceae

Physalis divaricata D.Don.

Solanaceae

Lycium shawii Roemer & schult

Thymelaceae

Daphne stapfii Bornm.& Keissler.

Tamaricaceae

Tamarix hispida Willd

Tamaricaceae

Tamarix tetragyna C. A. Mey.

Tamaricaceae

Tamarix Kermanensis Baum.

Tamaricaceae

Tamarix Stricta Boiss.

Tamaricaceae

Tamarix Szowitsiana Bge.

Urticaceae

Forsskaolea tenacissima L.

Zygophylaceae

Fagonia bruguieri DC.

Zygophylaceae

Tribulus terrestris L.

Zygophylaceae

Zygophyllum eurypterum Boiss.& Buhse

Zygophylaceae

Peganum harmala L.

بارهنگ پاگربه ای

Th

ترشک ایرانی

He

پرند

Ch

پرند تهرانی

Ch

زبان پس قفای دنائی

Th

اسکنبیل هفت بندی

Ch

ترشک قرمز

He

دماوندی،کاله میرحسین

Ch

کنار

Ph
Th

ورثی

ورث بیابانی

He

بادام کوهی

Ph

شیرپنیر

He

زیبا سپر

Th

سالبی جنوبی

He

سیزاب فریبا

He

گل ماهور جنوبی

He

ناز پروانه

Ch

شمح بوته ای

Ch

بادام خارآلود

Ph

زبرینه جنگلی

Ch

-

Th

کتانی گل ریز

Th

گل میمونی خویی

He

گل پشمالو

Th

سیزاب البرزی
بذرالبنج یزدی

Th
Th

دانوره تماشایی

He

عروسک پشت پرده هرز

He

دیوخار گرمسیری

Ph

گزمودار

Ph

گز کرمانی

Ph

شوره گز

Ph

توربید کرمانی

Ph

گز چهارپرچمی

Ph

شاه گز

Ph

نرمه چسبک

He

خارخسک

Th

اسفند

He

اسفند رومی بنفش

He

قیچ

Ph

676

IT,SS

636

IT,SS

676

IT

678
646

IT

649

IT

1158

IT

660
642

2 88

1055

IT

1053

IT

SS

309

IT

647

IT,SS

657

IF

660
648
644

SS
IT,SS
IT

660

IT,SS

971

IT,SS

667

IT

955

IT,SS

676

IT,SS

643

SS

1 64

IT,SS

645

SS

2 88
653

652

943
645

IT
IT

SS

IT

018

SS

683

IT,SS

4001

IT,SS

646

IT

855

IT

645

IT,SS

1084

IT,SS

0
 پنج خانواده بزرگ گیاهی در منطقه-3شکل

IT,SS

655

10
Labiatae

SS

609

20

Cruciferae

IT
IT,SS

30

poaceae

IF

645

40

Asteraceae

IT

Boraginaceae
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Ge
5%
ph
14%

Th
31%

Ch
20%

He
30%

 شکل زیستی گونههای متعلق به منطقه حرمه شهرستان فاریاب-4شکل

COSM
IT-M
SS

IT-SS
IT
 مناطق رویشی گونههای متعلق به منطقه حرمه شهرستان فاریاب-5 شکل
 فهرست گیاهی گونههای اندمیک-2 جدول

نام علمی

Acantholimon demawendicum
Acanthophyllum chloroleucum
Allium leave
Amygdalus acoparia
Amygdalus lycioides
Astragalus glaucacanthus
Astragalus mucronifolius
Astragalus porphyrophysa
Astragalus senilis
Cleome dolichostyla
Convolvulus argyracanthus
Convolvulus leptocladus
Convolvulus turrillianus
Daphne stapfii
Delphinium saniculifolium
Dicyclophora persica
Echinops chorassanicus
Echinops griffithianus
Echinops macrophyllus
Helicrysum globiferum
Heliotropium brevilimbe
Hyoscyamus rosularis
Karvandaria aphylla
Nepeta ispahanica
Otostegia longifolia
Otostegia persica
Papaver tenuifolium
Paracaryum cyclhymenium
Platychaete mucronifolia
Prosopis koelziana
Pteripyrum olivieri
Pteropyrum aucheri
Pycnocycla bashagordiana
Pycnocycla nodiflora
Salvia mirzayanii
Thymus carmanicus
Trichodesma stocksii
Verbascum farsistanicum
Veronica mirabilis

خانواده

Plumbaginaceae
Caryophyllaceae
Liliacaea
Rosaceae
Rosaceae
Papilionaceae
Papilionaceae
Papilionaceae
Papilionaceae
Capparidaceae
Canvolvulaceae
Canvolvulaceae
Canvolvulaceae
Thymelaceae
Rananculaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Solanaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Papaveraceae
Boraginaceae
Asteraceae
Mimosaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Apiaceae
Apiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Boraginaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae

بررسی فلورستیک منطقه دامنههای حرمه43 ...

شکل  -6تعداد گونههای خانوادههای مختلف دامنههای حرمه شهرستان فاریاب

44

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران ،دوره هشتم ،شماره اول2931 ،

سهای خانوادههای مختلف دامنههای حرمه شهرستان فاریاب
شکل  -7تعداد جن 

بررسی فلورستیک منطقه دامنههای حرمه45 ...

بحث

منطقه مورد مطالعه جزو پهنه رویشی هوالرکتیک است،

از جن سس س  Astragalusپوش  هدش هدی ا تس اما دوجو            

اقلیمهای خرد و ش لوکا صاخ طیار و شیور ببس یکیژ      

ک سارب ه اس  هقبط  ب یدن        ) )Zohary,1973ج قطنم وز هههه ه

گونههای متنوعی در این منطقه شده اس دعت .ت اد     39گونه

نشان داد که بیشترین درصد عناصر شناسائی شده  41درصد

در مقایسه با فلور جوزم که  10درصد گونههای آن و پناهگاه

یباشد .نتایج حاصل از ای هعلاطم ن   
رویشی ایرانی-تورانی ،م 

اندمیک ( 15 /8درصد ) در منظقه مورد مطالعه یافت شد که

یباشد و  35درصددد
مربوط به ناحیه رویشی ایرانی -تورانی م 

حیات وحش خبر ،رزچون  61درصد و دلفارد 61/57درصد

و 5درصد ایران و تورانی – مدیترانه ای و  3درصد باقیمانده

اندمیک است درصد اندمیک منطقه مورد مطالعه تقریبا شبیه

مناطق رویشی به علت فاصله زیاد و ش صاخ یطیحم طیار   

که دوره رشد آنها بس اتوک رای هه ههه و در زما تسا یگدنراب ن    

ایرانی-تورانی – صحرای سندی و 61درصد صحرای سندی

و پناهگاه حیات وحش مهروئیه که  12درصد گونههای آنها

یباشد که نشانگر این است که سا ری
مربوط به سایر عناصر م 

به همین مناطق است .درصد باالی تروفیتها ( 30 /8درصد)

حاکم بر منطقه در منطق یناریا ه    – ت یا هدمع ذوفن ینارو   

نشان دهنده اقلیم بیابانی و نیم صرد تسا ینابایب ه د ب  ا یال      

نداشته اند این ویژگی باعث شده فراوانی عناصر مشترک نیز

یکریپتو فیتها ( 29 /9درصد) نیز شرایط سخت زیستی را
هم 

ایرانی  -ت رحص ینارو اا ااا-س اهنت هک تسا یدن       35درصد  

صابرآملی 1383 ،؛مشایخی 1383 ،وحسن آبادی ) 1383

گیاهان تی هر  36 Asteraceaeگون خ لیلد هب هک ه ا رادر      

اسدی ،م( .سر ویراس  )رات (( ) 1389 -6317فل یاهدلج ،ناریارو    -1

کاهش یابد .به طوری که بیشترین عناصر مشترک مربوط به

نشان    میییدهد). ..میرتا ح ا ینیدل  1370 ، ،،،،؛ پ ییازریمرو  1383 ، ،،؛

گونهها را به خود اختصاص داده است .فراوانی بیش از حد

منابع

سهای Centaurea, Cousinia
بودن (مانند گیاهان جن 

) ،),Cirsiumبیانگر پیشینه چرای شدید در منطقه است .در
ای رد هک هعلاطم ن ش تظافح هقطنم د نماد ه ه هههههه ههههههههها ای حرمه

شهرستان فاریاب انجا دادعت .تفرگ م      112گون یئاسانش ه   

گردید ،که متعلق به  50خانواده و  162جنس تش هداد صیخ

شد .مساحت منطقه حدود  00 0 16هکتار است ک هجوت اب ه    
یتوان گفت منطقه تنوع و غنای گون لباق یا ه   
به مساحت م 

توجهی دارد .اما در مقایسه با دش هعلاطم قطانم ریاس  ه رد      
استان کرمان از جمل اب تفاب رغوگ رد ،ه

سم ا تح      

00 0 16

هکتار و تعداد  414گونه گیاهی میرتاج الدینی ،پارک ملی

خبر و روچون با مساحت  169000هکتا دعت ر اد     237گونه

گیا ،یئازریمروپ( یه      ) 1383؛ حیا اب هیئورهم شحو ت         

مساحت  1500 0هکتار و تعداد  64 2گونه گیاهی صابر آملی
دلفارد جیرفت با مساحت  00 0 12هکتار و تعداد  380گون ،ه

مشایخی ،جوزم شهربابک با مساحت  00 0 74هکتار و تع داد

 524گونه گیاهی حسن آبادی است منطقه دامنهها ای حرمه
شهرستا یز عونت زا اوه یامرگ لیلد هب بایراف ن ا ید       

       

برخوردار نیست هر چند ریخت کلی منطقه توسط گونههائی

 67انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران.

پورمیرزائی ،ا ) 386 1( ،.بررسی فلوریستیک و تهی ششوپ هشقن ه    

گیاهی پناهگاه حیات وحش خبر و ورچ تسرهش نو ا تفاب ن    

اس یقحتزکرم ،نامرک نات ق ط عبانم و تا ب مرک ناتسا یعی ان        
 142صفحه.

حسن آبادی ،ز ) 1383 ( ،.مطالعه فلور جوزم شهربابک پایا همان ن   
کارشناسی ارش رنهاب دیهش هاگشناد یهایگ کیتامتسیس د       

کرمان 270 ،صفحه.

سازمان هواشناسی ،آمار اقلیمی کرمان . 1383

صابرآملی ،س ) 1380 ( ،.بررسی فلوریستیک و تهیه نقش شوپ ه ش   

گیاهی پناهگا ود هلاسر ،نامرک هیئورهم شحو تایح ه رررررر ررررررره
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم 150 ،صفحه.

قهرمان ،ا ،.و عطار ،ف ) 1377 ( ،.تنوع زیستی گونههای گیاهی ابر
شهر تهران ،انتشارات دانشگاه تهران  175 ،صفحه.

قهرمان ،ا ) 1380 - 1357 ( ،.فل س تاراشتنا ،ناریا یگنر رو ا نامز      

حفاظت محیط زیست و انتشارات موسسه تحقیقات جنگله هها

و مراتع.

مشایخی ،ح ) 1383 ( ،.بررسی فلورس تفریج درافلد هقطنم کیت     
(استان کرمان ) ،پایان نامه کارشناسی ارشد 170 ،صفحه.

2931 ، شماره اول، دوره هشتم،فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران
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      یهایگ،  ) آنالیز و توص شوپ فی ش تاراشتنا1380 ( . م،مصداقی
. مشهد،جهاد دانشگاهی

، ) مطالعه فلور منطقه گوغر استان کرمان1370 ( ،. م،میرتاج الدینی
      

        یسانش نیرید تالاقم ه ا مز ا فح ن ا  تط م طیح، مجموع س

. صفحه277 - 273 زیست

      ) بررس سوتیفوکا ی وس یکیژولوی1378 ( (((( ، یکب، م. وکیل برهش ی ا
    واحد عل تاقیقحت مو، رساله دکتری،منطقه میمند شهربابک

. صفحه251 ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران
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