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Abstract 
  

Introduction  
Marls as the most sensitive geological structure against erosion and weathering have a major role in sediment yield of 
watersheds. Due to the lack of vegetation or sparse pattern of vegetation cover in the Marl Formations; by identifying suitable 
plants and establishing and propagating them in these areas, the amount of erosion can be reduced. it is difficult to carry out 
the implementation of erosion control structures in Marl lands due to their mechanical properties; therefore, erosion control 

using biological measures is necessary and this requires accurate identification of species diversity. Due to the importance of 
this issue, suitable plants for the conservation of marls were identified in the Tanghesorkh Watershed of Fars Province. 

Materials and Methods 
Eleven points with dominance and the presence of marl outcrops were selected as sampling points. The sampling method for 

studying vegetation in these areas was based on physiognomic-floristic method and using transects and plot methods. 
Samples were collected in early autumn 2019, late winter 2019 and spring and summer 2020 and using valid scientific 
methods and plant species were identified. Also, biological form, longevity, vegetation form and chorology were determined. 
Then, different plant characteristics (density, frequency, canopy and root and rhizome status, amount of litter produced, 
generation method and longevity) and ranking of plants were studied in order to stabilize and protect the marl soils. 

Results and Discussion  
Around 108 plant species belonging to 29 families and 88 genera were identified. Asteraceae family with 18 species, 
Papilionaceae family with 17 species and Poaceae family with 13 species, are in the first to third ranks, respectively, and 
16.67, 15.74 and 12.03% of the number of species to allocate them. In terms of longevity, 40 annual species (16 species of 
grass and 24 species of forb) and 68 species of perennials (8 species of grass, 30 species of forb, 18 bushes, 2 trees and 10 
shrubs) were identified. A total of 37.04 and 62.96% of the total species accounted for plant. Life form included therophyte 
(36.12%), hemicryptophyte (24.07%), camphite (17.59%), geophyte (11.11%) and phanerophyte (11.11%). 55 species with a 

specific chorotype specific to the Iran-Turani vegetation zone had the highest frequency (50.93%). According to botanical 
characteristics, 30, 38, and 40 species in the first to third ranks for conservation of marl in this watershed were introduced. 

Conclusion  
Species such as Astragalus susianus, Astragalus faciculifolious, Astragalus gossypinus, Artemisia Aucheri, Convolvuvlus 
acathocladus, Convolvuvlus leiocalycinus, Amygdalus scoparia, Acantholimon asphodelinum, Stipa barbata and Glycyrrhiza 

glabra is recommended for the establishment and reproduction of in marl-covered areas in this watershed. Also, due to the 
irregular exploitation of these lands, it is necessary to protect these areas by controlling and managing livestock grazing. 
Therefore, this conservation provides opportunities for regeneration and survival of valuable plant species in this watershed. 
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 چكیده 
 مهارهای مؤثر برای  یکی از روش. آبخیز دارند های حوزهزایی  رسوبدر ای  عمدهترین ساختار در برابر فرسایش و هوازدگی نقش  حساس عنوان به ها مارن
منظور حفاظت و تثبیت  گیاهان مناسب به شناساییبا توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش اقدام به . استاین اراضی، استقرار پوشش گیاهی  ءو احیا

وجود حوزۀ آبخیز در این جنس  11خانواده و  22گونه گیاهی متعلق به  101نتایج نشان داد . نموده استاستان فارس  سرخ تنگدر حوزۀ آبخیز  ها رنما
و ( درصد 11/11)، ژئوفیت (درصد 92/10)امفیت ک، (درصد 00/22)کریپتوفیت  ، همی(درصد 12/33)گیاهان به ترتیب شامل تروفیت  شکل زیستی. دارند

ین فراوانی تر بیشتورانی،  -رویشی ایران ةناحیگونه با کوروتیپ اختصاصی  99پراکنش جغرافیایی گیاهان نشان داد . بودند( درصد 11/11)فانروفیت 
پوشش و ریشه و ریزوم، مقدار  کم، فراوانی، وضعیت تاجترا: شامل شناسی های گیاه با توجه به ویژگی. را به خود اختصاص داده است( درصد 23/90)

در  ترتیب به، (درصد 02/30) گونه 20و ( درصد 12/39)گونه  31، (درصد 00/20)گونه  30 ،الشبرگ تولیدی، شکل رویشی، شیوۀ تکثیر و طول عمر
 شود میهای گیاهی و شرایط منطقه، توصیه  با توجه به ویژگی .دنددر این حوزۀ آبخیز معرفی ش ها مارنتثبیت و حفاظت از منظور  بههای اول تا سوم  رتبه

صاف، بادام کوهی،  خاری، پیچک کاسه ای، درمنه کوهی، پیچک شاخه گون شوشی، گون بادکنکی، گون پنبه: یی مانندها گونهنسبت به استقرار و تکثیر 
های  برداری با توجه به بهرهچنین  هم. اقدام شود حوزه آبخیزمارن در این ش در نواحی تحت پوشبیان  دار و شیرین کاله میرحسن کوه بمو، استپی ریش

 تر بیشها با کنترل و مدیریت  های اجرایی، نسبت به حفاظت از این عرصه ریزان و مدیران دستگاه رویه انجام شده در این اراضی، الزم است برنامه بی
 .ی گیاهی ارزشمند در این حوزۀ آبخیز فراهم آیدها گونهچرای دام اقدام نمایند تا فرصت تجدید حیات، زادآوری، و بقای 
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 3...                                                                                             هامنظور حفاظت و تثبیت مارنبندی گیاهان بهشناسایی و اولویت 

 مقدمه -1
ین نوع مواد که چند خاک کلسیم کربنات استاز  ای گونه، مارن

  به «مارن»در اصطالح علمی . خود دارد معدنی و آراگونیت در
میزان  که دارای مخلوط رس و آهک به شود میهایی گفته  خاک

 .(Feiznia et al., 2007)د درصد رس و کربنات هستن 39تا  39
در برابر فرسایش و هوازدگی  ساختارترین  حساس عنوان به ها مارن

سازندهای  .دنهای آبخیز دار زایی حوزه ای در رسوب نقش عمده
اند و یکی  ساز بوده مشکل آبخیز کشور همواره های حوزهمارنی در 

 آیند حساب می کننده رسوب به  منابع تولید ترین مهماز 
(Soleimanpour et al., 2020) .جمله  از این اراضی

ی نسبت به فرسایش بوده و آثار تخریبی ترین اراض حساس
 ،انواع فرسایش سطحی، شیاری. ندده شدیدی از خود نشان می

مطالعاتی که در داخل . پیوندد وقوع می به ها آنخندقی و تونلی در 
آبخیز صورت  های حوزهدهی  و خارج کشور در خصوص رسوب

گرفته، نقش اساسی سازندهای مارنی را در تولید رسوب بارز 
در سازندهای مارنی، پوشش گیاهی  که اینتوجه به با. خته استسا

و مناسب با شناسایی گیاهان  ؛وجود ندارد یا بسیار ضعیف است
توان از میزان فرسایش و  می ،مناطقاین استقرار و تکثیر آن در 

آنجا  از(. Sokouti et al., 2019) تولید رسوب این نواحی کاست
 اراضی در رسوب و فرسایش مهار ای سازه عملیات اجرای که

 ممکن غیر یا و دشوار ها آن مکانیکی های ویژگی سبب به مارنی
 حوضه رسوب و فرسایش مهار و اراضی است؛ بنابراین، مدیریت

 .(Soleimanpour et al., 2020)است  زیستی ضروری شیوۀ به
بررسی ای است؛ زیرا  کار، شناسایی دقیق تنوع گونه اینالزمة 
شناختی،  بستری الزم برای مطالعات بوم عنوان به ای گونهتنوع 
داری، آبخیزداری، بانک ژن گیاهی، کشاورزی و دارویی از  مرتع

اهمیت قابل توجهی برخوردار است و از طرف دیگر، شناسایی 
های  ی گیاهی، امکان انجام مطالعات بعدی در زمینهها گونه

 ,Jafari and Zarifian)کند  مختلف علوم زیستی را فراهم می

سبب آن، آگاهی از خصوصیات اکولوژیکی و پراکنش  ؛ و به(2016
های مدیریتی،  جغرافیایی گیاهان در یک منطقه به فعالیت

ها کمک خواهد نمود  برداری پایدار از پتانسیل آن حفاظتی و بهره
(Ghavam et al., 2019) .جا که شناسایی گیاهان هر  از آن

امل مختلف اکوسیستمی در طول دوران منطقه بازتابی از عو
؛ ارزش مطالعات شود میشناختی محسوب  مختلف زمین

فلورستیک  به این منظور، مطالعه. شود میفلورستیک دو چندان 
اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا مانند  هر منطقه از درجة

ای برای هر منطقه است که وجود گیاهان و وضعیت  شناسنامه
دهد و در عین حال، عامل مؤثری در سنجش و  میها را نشان  آن

فلور منطقه  بینی وضعیت آیندۀ ارزیابی وضعیت کنونی و پیش

سزایی برای اعمال مدیریت صحیح و  شمار رفته و نقش به به
 . (Jafari and Zarifian, 2016)علمی دارد 

های متعددی در زمینة شناسایی  در چند دهة گذشته، پژوهش
توان به  ها می انجام شده است که از جملة آنگیاهان در کشور 

در آبخیز سد  Tavakkoli (2005) and Mozaffarianمطالعات 
های زاگرس،  در جنگل Heydari et al. (2015)کبار قم، 

Dinarvand (2009) and Sharifi های استان  در زیستگاه
در ناحیة شرق آشتیان استان  Yazdani et al. (2010)خوزستان، 

در منطقة  Pourbabaei (2011) and Zandi Navgranمرکزی، 
در پارک ملی پابند  Habibi et al. (2013)چنارۀ مریوان، 

در کوه ساورز کهگیلویه  Jafari (2016) and Zarifianمازندران، 
در منطقة زریوار کردستان،  Tabad et al. (2016)و بویراحمد، 

et al. (2019) Cheraghi  در رشته کوه شلم ایالم وGhavam 

et al. (2019) در حوزۀ آبخیز تنگ بالنگستان بهبهان اشاره کرد . 
Emami et al. (2016)  ضمن بررسی نقش در پژوهشی

ی مرتعی مستقر بر روی سازندهای مارنی استان ها گونهحفاظتی 
ن سبزکوه و دوراها ةچهارمحال و بختیاری که در دو منطق

در هر  (As) گون ةگونانجام دادند بیان داشتند شهرستان بروجن 
گونه مرتعی را  ینفراوان و غالب بوده و ا ةگون عنوان بهدو منطقه، 

گیاهی در نواحی تحت پوشش سازندهای مارنی  ةسازگارترین گون
اقدام  Agharzi et al. (2019)در پژوهشی دیگر،  .اعالم کردند

دار سازندهای مارنی  به شناخت گیاهان حفاظتی در سطوح شیب
ایشان به این نتیجه رسیدند که . مناطق بارزجان تفرش نمودند

گیاهان یکساله نقش چندانی در کاهش فرسایش ندارند؛ ولی 
 ةپوشش انبوه و ریشة عمیق و توسع گیاهان چندساله، با تاج

اراضی مارنی این منطقه  جانبی، نقش بسیار مهمی در حفاظت از
در پژوهشی با هدف نیز  Asgari et al. (2019). کنند ایفا می

ی گیاهی و تعیین نیاز ها گونهبررسی دقیق و سیستماتیک 
شرقی، جنوبی  ةسه منطق در ها آنو نیز نقش حفاظتی  رویشگاهی

گونه ن و غربی در شهرستان ایالم استان ایالم اقدام کردند ایشا
Quercus brantii گیاهی در نواحی تحت  ةرا سازگارترین گون

ها معرفی  های مارنی گورپی و پابده در این پهنه پوشش سازند
 ،Noea mucronata ترتیب بهی غالب بعدی، ها گونه. کردند

Hammada salicornica و Ziziphus numularia  بودند که
 چنین هم .مارنی جنوب شهرستان ایالم سازگار بودند ةبا پهن

Sokouti et al. (2019)  ی ها گونهبه بررسی نقش حفاظتی
 ۀفرسایش در حوز مهارمرتعی مستقر بر سازندهای مارنی در 

غربی  تپه شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان آبخیز قره
ی گچی و نمکی، ها مارن نشان داد شانهای ای یافته. اقدام کردند

شش گیاهی بوده و امکان علت داشتن مقادیر زیاد امالح فاقد پو به
 . شود میبینی ن استقرار پوشش گیاهی نیز در آن پیش
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با عنایت به موارد فوق، بیان این نکته ضروری است که 
. استقرار پوشش گیاهی است ،ها مارنترین معضل در تثبیت  مهم
ترین  اولین و مهم :رو است هدو مشکل اساسی روبمورد با   این

رشد و استقرار گیاهان یا پایدار  ةاولیمراحل  مربوط به ،مشکل
دلیل فرسایش زیاد و  حالت به در این. شدن ریشه در خاک است

مواجه شده و  گیاه با مشکل ةنبود رطوبت کافی، استقرار ریش
ه لأمس. علت مذکور خواهد شد رشد، مزید بر ةحساسیت دوران اولی

است های خشکی نسبی و مطلق در اکثر نقاطی  وجود دورهر، دیگ
در این مناطق شرایط ؛ زیرا دارند در ایران گسترش ها مارنکه 

؛ به (Sokouti et al., 2019)ت خشک حاکم اس خشک و نیمه
این منظور الزم است نسبت به بررسی و شناسایی دقیق پوشش 

ی گیاهی بومی و ها گونهبندی  گیاهی مناطق مارنی و اولویت
راین، در این راستا و بناب. مقاوم برای این مناطق اقدام نمود

خصوص در  تاکنون تحقیق علمی و جامعی در این که اینرغم  علی
استان فارس انجام نشده پژوهش حاضر  سرخ تنگحوزۀ آبخیز 

 . نسبت به این مهم اقدام نموده است
 

 ها مواد و روش -2

 مورد مطالعه موقعیت منطقۀ -2-1

دقیقه  22درجه و  92طول جغرافیایی  بین سرخ تنگآبخیز  ۀحوز
ثانیه شرقی و عرض  20دقیقه و  23درجه و  92ثانیه تا  22و 

 22درجه و  22ثانیه تا   10دقیقه و  23درجه و  22جغرافیایی 
. (1شکل ) واقع شده است 32ثانیه شمالی، در زون  0دقیقه و 

در بیشینه و کمینه دما . هکتار است 229آبخیز  ۀمساحت این حوز
ایستگاه سینوپتیک  ةسال 20آبخیز با توجه به آمار  هاین حوز
گراد، میانگین بارندگی  سانتی ةدرج -11و  2/22ترتیب  شیراز، به
 3/3123متر، و میانگین تبخیر و تعرق ساالنه  میلی 320سالیانه 

بندی آب و  اقلیم منطقه بر اساس روش پهنه. متر است میلی
. ای معتدل است مدیترانه( های اصلی مؤلفهتجزیه به )هوایی نوین 
خورده زاگرس  چین ةآبخیز در ناحی ۀشناسی این حوز از نظر زمین

گچساران و  شناسی زمین  سازندآبخیز بر دو  ۀاین حوز. قرار دارد
ی ها مارنی این منطقه از نوع ها مارن. بختیاری قرار گرفته است

سنگ و گچ هستند  های و خاکستری همراه با تناوبی از ماس قهوه
ها  ای، شیاری و خندقی در آن های سطحی، ورقه که آثار فرسایش

 .(Soleimanpour et al., 2020)مشاهده شده است 

 
 مورد مطالعه ۀموقعیت جغرافیایی منطق -1ل شك

Figure 1- Geographical location of the study area 
 

 روش تحقیق -2-2

شناسی و  نـشناسی سازمان زمی نـپس از بررسی نقشة زمی
، نقشة توپوگرافی (1:100000مقیاس )اکتشافات معدنی کشور 

و مطالعات انجام ( 1:29000مقیاس )برداری کشور  سازمان نقشه
 ,.Hosseini Marandi et al)ی منطقه ها مارنشده بر روی 

، سرخ تنگ حوزۀ آبخیزدر ( نقطه)محل  11، اقدام به انتخاب (2019
مبنای انتخاب این نقاط، غالبیت و . شدبرداری  نقاط نمونه عنوان به

شایان ذکر است روش . ها بود های مارنی در آن وجود رخنمون
بر  مبتنی ، برای بررسی پوشش گیاهی در این نقاط،برداری نمونه

 Kuchler andو پژوهش  فلورستیک-روش فیزیونومیک
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Zonneveld (1988)  های ترانسکت و  استفاده از شیوهو
ترانسکت  10صورت که در هر نقطه، تعداد  به این .گذاری بود پالت

بعی مرر مت یکپالت  10متر و در هر ترانسکت  90به طول 
شناسایی و ارزیابی منظور  بهسیستماتیک، -یصورت تصادف به

حلزونی از روش  ،ین ابعاد پالتتعی برای. شد مستقر گیاهی  پوشش
Cain (Minimal Area)  روش آماریبرای تعیین تعداد پالت از و 

 .استفاده شد (N-Minimal)حداقل تعداد پالت 
ی گیاهی، در اوایل ها گونهگردآوری و شناسایی منظور  به
، که 1322و بهار و تابستان  1321، اواخر زمستان 1321پاییز 

ی گیاهی در سطح ها گونه تر بیشها  رفت در این زمان انتظار می
باشند نسبت به منطقه حضور داشته و به رشد کامل رسیده 

ها سعی شد از هر  در گردآوری نمونه. ها اقدام شد آوری نمونه جمع
گونه گیاهی حداقل سه نمونه، تهیه شود و برای هر نمونه، ثبت 

تاریخ و  نام محل، موقعیت جغرافیایی)مشخصات دقیق نمونه 
های  گیری شاخص شایان ذکر است اندازه. انجام شد( برداری نمونه

 تراکم، فراوانی، وضعیت و درصد تاج: شامل مختلف گیاهی،
 ةانجام پذیرفت و بقی هپوشش و مقدار الشبرگ تولیدی در عرص

  .شد بررسیآزمایشگاه  درپارامترها از جمله ریشه، ریزوم و پیاز 
، ها مشخصه برای شناسایی و ثبتآوری شده  های جمع نمونه

مرکز  به هرباریوم، شناسی گیاه ةبر اساس استاندارد مطالع
منتقل  فارساستان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 فلور ایران: با استفاده از منابع علمی معتبر از جملهشدند و 
(Asadi, 2018)ن ، فلور رنگی ایرا(Ghahreman, 2014) فلور ،

، (Davis, 2001)ه فلور ترکی، (Rechinger, 2015)ا ایرانیک
های گیاهان  و فرهنگ نام (Mobayen, 1996)های ایران  رستنی
. ها انجام پذیرفت آنشناسایی ، (Mozaffarian, 2007)ایران 

نسبت به  Raunkiaer (1934) بندی تقسیم بر اساس چنین هم
و فرم رویشی ( یکساله یا چندساله)زیستی، طول عمر  تعیین شکل

 بر اساس روش انبررسی پراکنش جغرافیایی گیاه. دشاقدام 
Takhtajan (1986) ،White and Léonard (1991)  و

Zohary (1973) مشخص شد . 
بندی  الذکر، رتبه توجه به شناسایی دقیق موارد فوقدر ادامه با 

با تأکید بر  ها مارنتثبیت و حفاظت از منظور  بهگیاهان 
 .Bestelmeyer et al. (2006) ،Emami et alهای  پژوهش

(2016) ،Asgari et al. (2019) وSokouti et al. (2019)  
شناسی  های گیاه بندی بر مبنای ویژگی شیوۀ رتبه. انجام شد

پوشش و  تراکم، فراوانی، وضعیت تاج: گیری شده، شامل اندازه
شیوۀ تکثیر  مقدار الشبرگ تولیدی، شکل رویشی،ریشه و ریزوم، 

ای که دارای  به این ترتیب گیاهان چندساله. و طول عمر بود
های عمیق یا  پوشش گسترده، ریشه ، تاجتر بیشاوانی تراکم و فر

و تولید الشبرگ باالیی  تر بیشتوأم با سطحی، دوام و طول عمر 

 اولویت. گرفتند قرار ها مارناول حفاظت و تثبیت  اولویتدر بودند 
ای تعلق گرفت  به گیاهان چندساله ها مارندوم حفاظت و تثبیت 

های سطحی  وشش مناسب، ریشهپ که دارای تراکم، فراوانی و تاج
 های قبل مانده از سال های باقی الشبرگیا ریزوم و پیاز و تولید 

ای که دارای حداقل دورۀ حضور در عرصه،  گیاهان یکساله. بودند
های سطحی و تولید  پوشش اندک، ریشه تراکم، فراوانی و تاج

 ها مارنحفاظت از منظور  بهگ اندک بودند در رتبة سوم الشبر
 .قرار گرفتند

 

 نتایج و بحث -3
 سرخ تنگ حوزۀ آبخیزی گیاهی شناسایی شده در ها گونهفهرست 
با توجه به این جدول و اطالعات . ارائه شده است 1 در جدول

گونه  101 های صحرایی، تعداد دست آمده از مطالعه و بررسی به
وجود حوزۀ آبخیز در این جنس  11خانواده و  22گیاهی متعلق به 

گونه، خانواده  11یا کاسنیان با  Asteraceaeخانواده . ارندد
Papilionaceae  گونه و خانواده  10یا باقالییان باPoaceae  یا

های اول تا سوم قرار دارند و  در رده ترتیب بهگونه،  13گندمیان با 
را به خود اختصاص  ها گونهدرصد تعداد  03/12و  02/19، 30/13

ی ها گونهدرصد از کل  22/22مجموع  ، که در(2شکل )دادند 
 .شود میشناسایی شده در این حوزۀ آبخیز را شامل 

گونه گندمی و  13) گونه گیاهی یکساله 20از نظر طول عمر، 
 30گونه گندمی،  هشت: شامل)گونه چندساله  31و ( علفی 22

در این منطقه ( ای درختچه 10ای، دو درختی و  بوته 11علفی، 
 23/32و  02/30جمعاً  ترتیب بهکه ( 3شکل )شناسایی شدند 
 .را به خود اختصاص دادند ها گونهدرصد تعداد کل 

، Raunkiaer (1934)بندی  بر اساس تقسیم ،از نظر شکل زیستی
کریپتوفیت،  همیگونه  23درصد،  12/33گونه تروفیت، معادل  32

گونه  12درصد،  92/10مفیت، معادل اک گونه 12 ،درصد 00/22معادل 
 11/11فانروفیت، معادل گونه  12درصد و  11/11ژئوفیت، معادل 

 (.2شکل ) این حوزۀ آبخیز شناسایی شدنددر درصد 

غرافیایی یا ج( انتشار)نتایج حاصل از بررسی پراکنش 
داد که   آبخیز مورد مطالعه نشان کورولوژی گیاهان حوزۀ

تورانی -رویشی ایرانی ةاختصاصی ناحییی با کوروتیپ ها گونه
(IT )23/90  و کوروتیپ ( گونه 99با تعداد )درصد فلور منطقه

با )درصد فلور منطقه  23/0( ES)سیبری -ناحیه رویشی اروپا
ترین و  بزرگ ترتیب بهشوند و  را شامل می( گونه یکتعداد 
دهند  ای منطقه را تشکیل می ترین کوروتیپ تک ناحیه کوچک

که مجموعاً  شود می، مشخص 9با توجه به نتایج شکل (. 9شکل )
گونه گیاهی شناسایی شده در این حوزۀ آبخیز که معادل  101
ای یا  صورت تک ناحیه باشند به می ها گونهدرصد از کل  19/23

 .استقرار دارند( IT)تورانی -رویشی ایرانی ای در ناحیة چند ناحیه
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 سرخ تنگی شناسایی شده در اراضی مارنی حوزۀ آبخیز ها گونهفهرست  -1جدول 
Table 1- List of species identified in marl lands of Tanghesorkh Watershed 

 نام فارسی گونه نام علمی گونه ردیف
عمر 
 رویشی

فرم 
 رویشی

شکل 
 زیستی

پراکنش 
 جغرافیایی

رتبه حفاظت 
 مارن

Aceraceae 
1 Acer monspessulanum L. ایرانی کیکم P Shrub Ph IT 1 

Apocynaceae 

2 Nerium Oleander L. خرزهره P Shrub Ph IT 1 

Asteraceae 

3 Achillea eriophora D.C.  (بومادران شیرازی)بومادران جنوبی P Forb He IT 2 

4 Achillea wilhelmsii C. Koch بومادران P Forb He IT-ES 2 

5 Anthemis cotula L. بهاری هبابون A Forb Th IT 3 

6 Artemisia Aucheri Boiss. کوهی هدرمن P Bush Ch IT 1 

7 Carthamus oxyacantha M. B. گلرنگ زرد A Forb Th IT-SS 3 

8 Centaurea intricate Boiss. گل گندم P Bush Ch IT 1 

9 Cichorium intybus L. کاسنی P Forb He ES-M 2 

10 Circium creticum (Lam.) dUrv.  (یکنگر شیراز)کنگر کرتی P Forb He IT-M 2 

11 Crepis sancta (L.) Babcock ریش قوش A Forb Th IT 3 

12 Crupina crupinastrum (Moris) Vis. (هسیا دانه)فندق  سیاه A Forb Th IT-ES-M 3 

13 Echinops ceratophorus Boiss.  خاردارشکرتیغال P Forb He IT 2 

14 Koelpinia linearis Pall. هزار پایی A Forb Th IT-SS 3 

15 Lactuca serriola L. کاهوی خاردار A Forb Th IT-ES-M 3 

16 Scariola orientalis (Boiss.) Sojak کنگاو چاق P Bush Ch IT 1 

17 Scorzonera cana (C. A. Mey.) O. Hoffm. شنگ اسبی خاکستری P Grass GT IT 2 

18 Senecio vernalis Waldst. & Kit. (پیرگیاه بهاره)ر قاصد بها A Forb Th IT-ES 3 

19 Siebera nana (DC.) Bornm. زیبا کوتوله A Grass Th IT-M 3 

20 Tragopogon caricifolius Boiss. نی مانند شنگ P Forb GT IT 2 

Caryophyllaceae 

21 Acanthophyllum microcephalum Bioss. چوبک ایرانی P Bush Ch IT 1 

22 Cerastium inflatum Link ex Desf. دانه مرغ متورم A Grass Th IT-ES-M 3 

23 Cerastium dichotomum L. ای دانه مرغ دوشاخه A Grass Th IT-M 3 

24 Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm. مرواریدی تالشی A Grass Th IT-M 3 

25 Silene microsperma Fenzl ریز سیلن دانه A Grass Th IT 3 

Chenopodiaceae 

26 
Noaea mucronata (Forsk.) Aschers. et 

Schweinf. 
 P Bush Ch IT-ES-M 1 (وخارک)شوخ 

Cistaceae 

27 Helianthemum salicifolium (L.) Miller بیدی برگ گل آفتابی A Forb Th IT-ES-M 3 

Convolvulaceae 

28 Convolvuvlus acathocladus Boiss. خاری هپیچک شاخ P Bush Ch IT-SS 1 

29 Convolvuvlus leiocalycinus Boiss. صاف هپیچک کاس P Bush Ch IT-SS 1 

Cruciferae 

30 
Aethionema carneum (Banks & Soland.) B. 

Fedtsch. 
 A Forb Th IT 3 آتشین ارغوانی

31 
Alyssum homalocarpum (Fisch. & C. A. 

Mey.) Boiss. 
 A Forb Th IT 3 تخت همیو هقدوم

32 Capsela bursa-pastoris (L.) Medicus کیسه کشیش A Forb Th IT-ES 3 

33 Cardaria draba (L.) Desv. اُزمک A Forb Th Cosm 3 

34 Clypeola microcarpa Moris خردل سپری ریز A Grass Th IT 3 

35 Eruca sativa Lam. منداب A Grass Th IT-ES-SS 3 

36 Matthiola longipetala (Vent.) DC. چلیپا A Forb Th IT-M-SS 3 

Cupressaceae 

37 Juniperus excelsa M. B.  (جاردو)ارس P Shrub Ph IT-SS 1 

Dipsacaceae 

38 Pterocephalus canus Coult. ex DC.  (سربال زرد)سربال P Bush Ch IT-M 1 

39 Pterocephalus lignosus Freyn & Bornm. سربال چوبی P Bush Ch IT 1 

Ephedraceae 
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 .ادامه -1جدول 
Table 1- continiud. 

40 Ephedra foliate Boiss. et Ky ارمک رونده P Shrub Ph IT-SS 1 

Euphorbiaceae 

41 Euphorbia hebecarpa Boiss. کرکی فرفیوم میوه P Forb He IT 2 

42 Euphorbia macrostegia Boiss. هقرمز شوند مفرفیو P Forb He IT 2 

Fumariaceae 

43 Fumaria asepala Boiss. کاسبرگ یب هتر هشا A Forb Th IT 3 

44 Fumaria vaillantii Loisel. ایرانی هتر هشا A Forb Th IT 3 

Geraniaceae 

45 Geranium trilophum Boiss. سوزن چوپان برازجانی A Forb Th IT-SS 3 

46 Geranium tuberosum L.  دار غدهسوزن چوپان P Forb GT IT-M 2 

Labiatae 

47 Ajuga chamaecistus Ging. شیرازیای  هلبدیسی بوت P Bush Ch IT-ES-M 1 

48 Marrubium vulgare L. فراسیون P Forb He IT-ES 2 

49 Nepeta glomerulosa Boiss. سای انبوه هپون P Forb Ch IT 2 

50 Phlomis Olivieri Benth. (هچالم)بره  شگو P Forb He IT 2 

51 Salvia ceratophylla L. گوزنی شاخگلی  ممری P Forb He IT 2 

52 Salvia syriaca L. گلی سوری ممری P Forb He IT 2 

53 Stachys inflate Benth. ای ارغوانی هسنبل P Forb He IT 2 

54 Teucrium orientale L. نخودی شرقی شیرازی ممری P Forb He IT-SS 2 

55 Ziziphora tenuir L. کاکوتی A Forb Th IT 3 

Liliaceae 

56 Bellevalia glauca (Lindl.) Kunth. تمشکین برگ آبی A Grass GT IT 3 

57 Muscari neglectum Guss.  (غکال هسرم)کالغک P Forb GT IT 2 

58 Muscari tenuiflorum Tausch کالغک ظریف P Forb GT Cosm 2 

59 Tulipa biflora Pall. رنگ تهف هالل P Forb GT IT 2 

Moraceae 

60 Ficus Johannis Boiss. انجیر وحشی دالکی P Tree Ph IT 1 

Papaveraceae 

61 Roemeria hybrid (L.) DC. گل عروسک بنفش A Grass Th IT-M 3 

Papilionaceae 

62 Alhagi persarum Boiss. & Buhse. خارشتر ایرانی P Forb He IT 2 

63 Astragalus cephalanthus DC. گون P Bush Ch IT 1 

64 Astragalus fasciculifolious Boiss. یگون بادکنک P Bush Ch IT-SS 1 

65 Astragalus gossypinus Fisch. یا هگون پنب P Bush Ch IT 1 

66 Astragalus susianus Boiss. یگون شوش P Bush Ch IT 1 

67 Cicer subaphyllum Boiss. برگ نخود بی P Forb He IT 2 

68 Colutea persica Boiss. دغدغک P Shrub Ph IT 1 

69 Ebenus stellate Boiss.  (خجو سی)باردلنگ P Bush Ch IT-SS 1 

70 Glycyrrhiza glabra L. بیان نشیری P Forb He IT-ES-M 2 

71 Medicago rigidula (L.) All. سخته ونجی A Forb Th IT-ES 3 

72 Onobrychis lunata Boiss.  هاللیاسپرس P Forb He IT 2 

73 Onobrychis melanotricha Boiss. رککُ هاسپرس سیا P Forb He IT 2 

74 Trigonella monantha C. A. Mey. دو قلو گل کت هشنبلیل A Forb Th IT 3 

75 Trigonella monspeliaca L. ای همونپلی هشنبلیل A Forb Th IT-M 3 

76 Trigonella uncinata Banks & Soland. سرعصایی هشنبلیل A Forb Th IT-M 3 

77 Vicia monantha Retz. گل کماشک ت A Forb Th IT-ES-M 3 

78 Vicia sativa L. (کماش)دانه  گاو A Forb Th IT-ES-M 3 

Plantaginaceae 

79 Plantago lanceolate L. (کاردی)ای  بارهنگ سر نیزه P Forb He IT-ES-M 2 

Plumbaginaceae 

80 Acantholimon asphodelinum Mobayen بمو کاله میرحسن کوه P Bush Ch IT 1 

Poaceae 

81 Avena fatua L. (جو دوسر پوچ)پوچ والف ی A Grass Th IT 3 
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 .ادامه -1جدول 

Table 1- continiud. 
     

82 Bromus Danthoniae Trin. جارو علفی هرز A Grass Th Cosm 3 

83 Bromus tectorum L. جارو علفی بامی A Grass Th Cosm 3 

84 Cynodon dactylon (L.) pres. َرغم P Grass GT Cosm 2 

85 Festuca arundinacea Schreb. مانند علف بره نی P Grass GT IT-ES 2 

86 
Heteranthelium piliferum (Banks & 

Soland.) Hochst. 
 A Grass Th IT 3 دگرگل گندمی

87 Hordeum marinum Hudson زار هجو شور A Grass Th IT 3 

88 Lolium rigidum Gaudin چچم شکننده A Grass Th IT 3 

89 Melica persica Kunth ملیکا P Grass GT IT-M 2 

90 Poa bulbosa L. دار کچمن پیاز P Grass GT IT-ES-M 2 

91 Stipa barbata Desf. دار شاستپی ری P Grass He IT-ES 2 

92 Stipa Hohenackeriana Trin. & Rupr استپی بیابانی P Grass He IT-ES 2 

93 Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski گیسو چمن A Grass Th IT 3 

Podophyllaceae 

94 Bongardia Chrysogonum (L.) Boiss. (یعلف کبک)کبکی  سینه P Grass GT IT 2 

Polygonaceae 

95 Atraphaxis spinosa L. کش نکاروا P Shrub Ph IT 1 

96 Polygonum dumosum Boiss. ای بند بوته هفت P Bush Ch IT 1 

97 Polygonum salicornioides Jaub. & Spach بند شیرازی هفت P Bush Ch IT 1 

Resedaceae 

98 Reseda lutea L. ورث P Forb He IT-ES-SS 2 

Rosaceae 

99 Amygdalus elaeagnifolia Spach سنجدی بادام برگ P Shrub Ph IT 1 

100 Amygdalus scoparia Spach  (نارژ)بادام کوهی P Shrub Ph IT 1 

101 Cerasus microcarpa (C. A. Mey.) Boiss. (راناس) ریز هآلبالوی دان P Shrub Ph ES 1 

102 Crataegus pontica C. Koch  گرجیزالزالک P Tree Ph IT-M 1 

103 Sanguisorba minor Scop. روباهی توت P Forb He IT-ES-M 1 

Scrophulariaceae 

104 
Verbascum farsistanicum (Murb.) Hub. -

Mor. 
 P Forb He IT-SS 2 (دالکی)ی گل ماهور جنوب

105 Verbascum intricatum (Benth.) O. Kuntze گل ماهور درهم P Forb He IT 2 

Tamaricaceae 

106 Tamarix ramosissima Ledeb. گز پرشاخه P Shrub Ph IT-M 1 

Umbelliferae 

107 Eryngium billardieri F. Delaroche زول P Forb He IT 2 

108 Scandix Pectin-Veneris L. ونوس هشان A Forb Th IT 3 

 سالهیک: Aچندساله، : P: عالمت اختصاری عمر رویشی
 علفی: Forbگندمی، : Grassبوته، : Bushدرختچه، : Shrubدرخت، : Tree: عالمت اختصاری فرم رویشی

 تروفیت: Thفانروفیت، : Phکریپتوفیت،  همی: Heژئوفیت، : GTکامفیت، : Ch: عالمت اختصاری شکل زیستی
  سندی-صحرا: SSی، ا انهمدیتر: Mتورانی، -یایران: ITسیبری، -اروپا: ES، (زی جهان)وطنی  جهان: Cosm: عالمت اختصاری پراکنش جغرافیایی

 

های انجام شده در زمینه پوشش گیاهی  نتایج حاصل از بررسی
حوزۀ آبخیز ساله موجود در فلور  گونه گیاهی یک 20نشان داد 

 های مختلفی باعث حفاظت مارن و مورد مطالعه از روش
 02/30که این تعداد، معادل  شوند جلوگیری از فرسایش خاک می

این گیاهان . هستند های شناسایی شده گونهدرصد تعداد کل 
معموالً رشد رویشی خود را از اواسط اسفند شروع نموده و در 

حداکثر )اوایل اردیبهشت به گل نشسته و نهایتاً در اواسط خرداد 
شایان ذکر . دهند ود پایان میمدت خ به دوره زندگی کوتاه( تیر

موقع نقش بسیار مهمی  ظهور به با  ،ساله یک علفی است گیاهان
در جلوگیری از برخورد مستقیم قطرات باران به خاک ایفا نموده و 

و جلوگیری از فرسایش خاک  ها مارناز این طریق باعث حفاظت 
ة از لحاظ حفاظت مارن در رتب، 1این گیاهان در جدول . شوند می

بندی بعدی، بعضی از گیاهان در اولویت. گرفتندقرار سوم 
به این . شوند ساله با تراکم مناسب، باعث حفاظت مارن می چند

مانده از  های باقی های سطحی و الشبرگ وجود ریشهترتیب که 
برخی از در ( غده)وجود ریزوم و پیاز  چنین همو  های قبل سال

 .کنند ایفا می ها مارنتثبیت  و حفاظتر نقش بسیار مهمی د ،ها آن
باعث  ،های ریزوم و پیاز مانند خود این گیاهان با استفاده از ریشه

شده و از این طریق  ها آنهم و پایداری  ها به دانه چسبیدن خاک
  این ،چنین هم. شوند باعث تشکیل و استحکام ساختمان خاک می
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 سرخ تنگی گیاهی شناسایی شده متعلق به هر خانواده در حوزه آبخیز ها گونهتعداد  -2شكل 

Figure 2- Number of identified plant species belonging to each family in the Tanghesorkh Watershed 

 

 
 سرخ تنگدرصد فراوانی گیاهان شناسایی شده از نظر طول عمر در حوزه آبخیز  -3شكل 

Figure 3- Frequency percentage of identified plants in terms of longevity in Tanghesorkh Watershed 
 

 

 سرخ تنگی گیاهی شناسایی شده در حوزه آبخیز ها گونهدرصد فراوانی شكل زیستی  -4شكل 
Figure 4- Percentage of life form of plant species identified in Tanghesorkh Watershed 
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: IT-ESصحراسندی، -یتوران یایران: IT-SS ،اروپاسیبری-ای مدیترانه-یتوران یایران :IT-M-ES ،ای مدیترانه -یتوران یایران :IT-Mتورانی،  یایران :IT :عالمت اختصاری پراکنش جغرافیایی

-ای مدیترانه -یتوران یایران :IT-M-SSای،  مدیترانه-اروپاسیبری :ES-Mصحراسندی، -اروپاسیبری-یتوران یایران :IT-ES-SS ،(زی جهان)وطنی  جهان :COSMاروپاسیبری،  -یتوران یایران
 صحراسندی :SSای،  مدیترانه: M، اروپاسیبری :ESصحراسندی، 

 سرخ تنگی گیاهی شناسایی شده در حوزۀ آبخیز ها گونهدرصد فراوانی پراکنش جغرافیایی  -5شكل 
Figure 5- Frequency percentage of chorology of identified plant species in Tanghesorkh Watershed 

 

تکثیر جنسی و غیرجنسی و مقاومت باال در برابر  دلیل بهگیاهان 
از تراکم ( در زیر خاک ها آن ةقرار گرفتن ریش دلیل به)چرای دام 

که  چندسالهعلفی  گونه 31، بنابراین .نسبتاً خوبی برخوردار هستند
ی شناسایی شده در این ها گونهدرصد تعداد کل  12/39معادل 

های  پوشش، ریشه جاز طریق سطح تا باشند میحوزه آبخیز 
نقش مناسب، تراکم  چنین همالشبرگ و ریزوم، سطحی و عمیق، 

مارن و جلوگیری از فرسایش و تثبیت بسیار مهمی در حفاظت 
 ،مارنو تثبیت از نظر حفاظت ، 1دهند و در جدول  خاک انجام می

 11حضور حوزۀ آبخیز، در این  چنین هم .گرفتندقرار ة دوم در رتب
ای که جمعاً  گونه درختچه 10ی و گونه درخت، دو ای گونه بوته

ی شناسایی شده در این ها گونهدرصد تعداد کل  00/20معادل 
 های  پوشش گسترده، ریشه سطح تاج دلیل بهحوزۀ آبخیز هستند 

 
نقش  ،سطحی و بسیار عمیق، تولید الشبرگ فراوان و تراکم باال

جلوگیری از ن، تبع آ بهتثبیت مارن و حفاظت و بسیار مهمی در 
از نظر ، 1 در جدولبه این سبب کنند و  فرسایش خاک ایفا می

 .گرفتندقرار اول  ةحفاظت مارن در رتب
 30الذکر،  و موارد فوق شناسی های گیاه با توجه به ویژگی

گونه معادل  31درصد،  00/20گیاهی شناسایی شده معادل گونة 
در  ترتیب به( درصد 02/30معادل  گونه 20درصد و  12/39

در حوزۀ  ها مارنتثبیت و حفاظت از منظور  بههای اول تا سوم  رتبه
درصد  ،3شکل  .استان فارس معرفی شدند سرخ تنگآبخیز 

بندی گیاهان شناسایی شده در حفاظت و تثبیت فراوانی رتبه
 .دهد میدر این حوزۀ آبخیز نشان  ها مارن

 
 سرخ تنگدر حوزۀ آبخیز  ها مارنحفاظت و تثبیت منظور  بهبندی گیاهان شناسایی شده درصد فراوانی رتبه -6شكل 

Figure 6- Frequency percentage of plants identified for conservation and stabilization of marl in Tanghesorkh Watershed 
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 گیری نتیجه -4
های این پژوهش، و مباحث مطرح شده توسط بر اساس یافته

Davis (2001)،  ی گیاهی متعلق به خانواده ها گونهفراوانی
Asteraceae  عنوان بهیا کاسنیان و قرارگیری این خانواده 

آبخیز، نشان از بردباری  رگترین خانواده گیاهی در این حوزۀبز
. وسیع این خانوداه نسبت به شرایط اکولوژیکی نامساعد دارد

ویژه  به)گیاهان این خانوداه عمدتاً توسط حشرات افشانی  گرده
به این (. Coffey & Breen, 1997)گیرد  میصورت ( زنبور

وسیله حشرات، یکی از  بهافشانی  گردهرسد  مینظر  بهترتیب، 
اکنش و فراوانی این خانواده نسبت به سایرین عوامل مهم پر

های  فراوانی این خانواده در این پژوهش، با نتایج پژوهش. است
،  Sharifi (2009)  &Dinarvandمحققان زیادی از جمله 

Pourbabaei & Zandi Navgran (2011) ،Heydari et al. 

 . مطابقت دارد Cheraghi et al. (2019)و  (2015)
یا گندمیان در میان سه خانوادۀ  Poaceaeقرارگیری خانوادۀ 

قرارگیری  دلیل بهتواند  بزرگ گیاهی در این حوزۀ آبخیز نیز می
ی گیاهی این خانواده در سطح خاک و ها گونهجوانه انتهایی 

از صدمات ناشی از چرای دام دانست که این مورد  تر بیشممانعت 
 Yazdani et al. (2010) ،Jafari & Zarifianنیز با نتایج 

(2016) ،Tabad et al. (2016) ،Cheraghi et al. (2019)  و
Ghavam et al. (2019) فراوانی دو فرم زیستی . خوانی دارد هم

کریپتوفیت در این پژوهش، تأییدکننده نظر تروفیت و همی
Mobayen (1996) ی است و با نظر اانهو بیانگر اقلیم مدیتر

Zohary (1973)  این دو فرم زیستی با شرایط  که اینمبنی بر
 مقایسة. مل دارد نیز همخوانی دارداقلیمی زاگرس انطباق کا

در این حوزۀ آبخیز نیز نشان داد  ها گونهپراکنش جغرافیایی 
ی، ا انهمدیتر -تورانی تورانی و پس از آن، ایرانی -عناصر ایرانی

اند و از آنجا که  خود اختصاص داده ین تعداد گونه را بهتر بیش
تورانی قرار دارد و اقلیم  ایرانی مورد مطالعه در منطقة حوزۀ آبخیز

است؛ لذا حضور غالب عناصر  معتدل یا انهمدیترمنطقه نیز 
، در این حوزۀ آبخیز یا انهمدیتر -تورانی تورانی و ایرانی -ایرانی

الذکر نیز تأیید شده  های فوق امری واضح است که در پژوهش
 . است

ترین عامل در کاهش  مهمبا عنایت به این موضوع که 
اراضی مارنی،  رفت خاک و جلوگیری از فرسایش و تثبیتهدر

؛ این پژوهش است ها آنبا  «استقرار پوشش گیاهی سازگار»
حفاظت و تثبیت اراضی منظور  بهنسبت به معرفی گیاهان مناسب 

. استان فارس اقدام نمود سرخ تنگمارنی در حوزۀ آبخیز 
صحرایی دقیق های  بررسیهای این پژوهش که با توجه به  یافته

مختلف گیاهی های  ویژگیو بررسی گیری  اندازهاراضی مارنی و 
پوشش، ریشه، ریزوم، الشبرگ، شکل  تراکم، فراوانی، تاج)

آمد مؤید این نکته دست  به...( رویشی، فرم رویشی، طول عمر و 
حفاظت و تثبیت اراضی مارنی الزم است منظور  بهاست که 

، ای درختچه، ای بوتهی ها گونه، نسبت به تکثیر و استقرار ترتیب به
درختی، علفی و گندمی چندساله، و علفی و گندمی یکساله در این 

های  خصوص، با توجه به ویژگی در این. حوزۀ آبخیز اقدام شود
یعی منطقه، توصیه شناسی گیاهان و شرایط و خصوصیات طب گیاه
 Astragalus: یی مانندها گونهنسبت به استقرار و تکثیر  شود می

susianus ،Astragalus faciculifolious ،Astragalus 

gossypinus ،Artemisia Aucheri ،Convolvuvlus 

acathocladus ،Convolvuvlus leiocalycinus ،
Amygdalus scoparia ،Acantholimon asphodelinum ،

Stipa barbata  وGlycyrrhiza glabra نواحی تحت  در
پیشنهاد  چنین هم. اقدام شود حوزۀ آبخیزمارن در این پوشش 

به چندین ناحیه ژوهش، توجه به دستاوردهای این پ با شود می
مورد کشت  ،ساختی زاگرس زمین ةدر پهن( پایلوت)صورت نمونه 

الزم  چنین هم .دشوگرفته و نتایج آن ترویج  ی مذکور قرارها گونه
اجرایی، نسبت به حفاظت های  دستگاهو مدیران ریزان  برنامهاست 

چرای دام اقدام نمایند  تر بیشبا کنترل و مدیریت ها  عرصهاز این 
ی گیاهی ها گونهتا فرصت تجدید حیات، زادآوری، و بقای 

 .ارزشمند در این حوزۀ آبخیز فراهم آید
 

 زاریسپاسگ

تحقیقاتی خاص با کد  ر برگرفته از بخشی از نتایج پروژۀاین اث

حفاظت خاک  ، در پژوهشکدۀ2-90-22-009-290233مصوب 

منظور، نویسندگان این مقاله، بر خود  این به. و آبخیزداری است

حفاظت  و معنوی پژوهشکدۀ های مادی از حمایتدانند  میفرض 

خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی استان فارس، و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

 .فارس، نهایت تشکر و سپاس را اعالم دارند

 

 منابع
سسه تحقیقات ؤانتشارات م. ایرانفلور (. 1321-1339. )اسدی، م

  .00تا  1جلد . ها و مراتع جنگل

(. 1320. )ا.، عراد یداودو ، .ر.، حروانیپ، .ر.ی، حرداودیم، .ا.ی، حآقارض
 یمارن یدار سازندها بیدر سطوح ش یحفاظت اهانیشناخت گ

 شیهما نیهفتم. (بازرجان تفرش یمناطق مارن یمورد ةمطالع)
و  حفاظت خاک ۀپژوهشکد، باران ریسطوح آبگ های سامانه یمل

 .یزداریآبخ
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 ،یمحمدو ، .م فرزان،، .ع.شیرمردی، ح، .ر.پیروان، ح، .ن.س امامی،

های مرتعی مستقر بر  گونه ینقش حفاظت یبررس(. 1320. )م.ع
 -1مرحله )روی سازندهای مارنی استان چهارمحال و بختیاری 

 ۀتحقیقاتی، پژوهشکدنهایی طرح گزارش . (شهرستان بروجن
 .فحهص103حفاظت خاک و آبخیزداری، 

بررسی فلور، شکل (. 1329. )، حمعروفیو ، .ن ،جلیلیان ،.ع.م ،تبد
زریوار، مریوان،  ةزیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطق

 .102-32 ،(22)1، تاکسونومی و بیوسیستماتیک. کردستان

پژوهش . فلور آبخیز کبار قم ةمطالع(. 1312) .ا.مظفریان، وو ، .توکلی، ز
 .90-30 ،(1)10، و سازندگی

فلوریستیک کوه ساورز در  ةمطالع(. 1322) .ظریفیان، او ، .جعفری، ع
 گیاهی های پژوهش. استان کهگیلویه و بویراحمد

 .291-222 ،(9)21، (شناسی زیست)

 ةسیمقا(. 1320) .، مبالو رابیمو ، .، رپور یدیام، .، میدریح، .، جیچراغ
 طیدر شرا اهانیگ ییایو پراکنش جغراف یستیفلور، اشکال ز

   .213-232 ،(13)3. المیکوه شلم، ا مختلف در رشته یوگرافیزیف

. ی، اپور علمدار یغالمعل ، و.ی، منهوج یقربان، .، عانیستار، .ی، مبیحب
 اهانیگ ییایو پراکنش جغراف یستیفلور، شکل ز یمعرف(. 1322)

حفاظت . پابند، استان مازندران یپارک مل یها بوم ستیدر ز
 .02-20 ،(3)1، بوم گیاهان زیست

 یها شاخص نییو تع یبند گروه .(1321. )حسینی مرندی، ح
گزارش . مهارلو زیغرب حوزه آبخ یها مارن یریپذ شیفرسا

خاک و آبخیزداری،  حفاظت ۀتحقیقاتی، پژوهشکدنهایی طرح 
 .فحهص 01

ثیر آبررسی ت(. 1322. )ا ،زاده اسماعیلو ، .، حپوربابایی، .، محیدری
های  های انسانی بر تنوع گونه خصوصیات رویشگاهی و تخریب

گیاهی زیر اشکوب و خاک در اکوسیستم جنگلی زاگرس با 
 های گیاهی پژوهش. استفاده از روش تحلیل مسیر

 .921-939 ،(3)21 ،(شناسی ایران زیست)

نگرشی بر پوشش گیاهی . (1310) .و شریفی، م. دیناروند، م
پژوهش و (. استان خوزستان)های جنوب غرب کشور  زیستگاه

 .00-13 ،(2)21، سازندگی در منابع طبیعی

 ،.، شارتیآغز یالق، یی.، ابروشکه، .ر.، حروانیپ، .ی، راسکوئ یسکوت
نقش  یبررس(. 1321. )، شساعتلو یعابد و، .ی، ااحمد

 مهاردر  یمارن یسازندها یمستقر بررو یمرتع یها  گونه
گزارش نهایی طرح (. یشهرستان خو) یمورد ةمطالع ش،یفرسا

 .فحهص102تحقیقاتی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، 

، و کشاورز، .ی، حمرند ینیحس، .غ ،یقهار، .ا ،یحاتم، .م.، سپور مانیسل
 یمارن ی سازندهایاهیگ شناسایی و بررسی پوشش(. 1200) .ح

. مهارلو زیآبخ ۀغرب حوزبرای تعیین نقش حفاظتی آنها در 
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، پژوهشکدۀ حفاظت خاک و 

  .صفحه 120آبخیزداری، 

. ر.و جعفری، م. ، ممحمدپور، .، صشادفر، .ر.، حروانیپ، .شی، عسگر
در  یمارن یبر سازندها یمرتع یاهیپوشش گ ریثأت(. 1320)

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی،  .المیاشهرستان  ۀمحدود
 .فحهص 21 ،حفاظت خاک و آبخیزداری ۀپژوهشکد

 ةمطالع. (1313). قدوسی، جو ، .، احمدی، ح.، حشمت، م.نیا، س فیض
پژوهش و . فرسایش خندقی در سازند آقاجاری در قصر شیرین

 .20-32 ،(1)20، سازندگی در منابع طبیعی

فلور، شکل  یعرفم(. 1320) .، شپور نیحس، و .ی، سدهدار ،.، مقوام
تنگ  ةمنطق ییدارو اهانیگ ییایو پراکنش جغراف یستیز

، (شناسی ایران زیست ةمجل)های گیاهی  پژوهش. بالنگستان
31(2) ،233-223. 

سسه تحقیقات ؤانتشارات م. فلور رنگی ایران .(1323-1302. )قهرمان، ا
 .20تا  2جلد . ها و مراتع جنگل

انتشارات . یآوند اهانیفلور گ: رانیا یها یرستن(. 1309. )ص ، ن ی ب م
 .فحهص 322. انشگاه تهراند

 ،یسیانگل ،ینیالت: رانیا اهانیگ یها فرهنگ نام(. 1311) .ا.، وانیمظفر
 .فحهص 020، فرهنگ معاصرانتشارات  .ویرایش چهارم .یفارس

. ع، ابوطالبی، و .، زعبدلی آشتیانی، .ر.، غبخشی خانیکی، .، میزدانی
معرفی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی (. 1312)

فیزیولوژی محیطی . شرق آشتیان، استان مرکزی ةگیاهان ناحی
 .20-12، (2)9، (های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران پژوهش)گیاهی 
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