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، ترکیب پوشش گیاهی و کیفیت لوري انسانی بر فهایآشفتگاز این پژوهش بررسی اثر  هدف
فلوریستیک جوامع جنگلی دارمازو در زاگرس میانی است. دو منطقۀ یکسان با کاربري متفاوت انتخاب 

 2500 پالتترتیب از هشت به تودهيز. در هر کاربري براي برداشت پوشش درختی، علفی و ندشد
استفاده شد.  تصادفی صورتبهمترمربعی  25/0کوادرات  24یک مترمربعی و  نمونهقطعهریز 48مترمربعی، 

کاري ها ضریب محافظهدر برابر آشفتگی هاآني گیاهی با توجه به مقدار تعلقه هاگونهپس از شناسایی 
ها، ترین تیرهغالب Fabaceaeو  Asteraceae ،Poaceaeي هارهیتنتایج در هر کاربري  بر اساستعیین شد. 
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  مقدمه
حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی نیازمند درك درستی 

ي هایآشفتگاز عوامل مؤثر بر پاسخ اکوسیستم به 
که ترکیب و  دهدیمها نشان انسانی است. پژوهش

ساختار جنگل توسط عوامل متعددي تحت تأثیر قرار 
هستند که  هایآشفتگاین عوامل  نیترمهماز  .ردیگیم

-Addo( شوندیمر گرفته نظعنوان عامل کلیدي دربه

Fordjour et al., 2009 (الگوي  توانندیم هایآشفتگ
توالی، ترکیب، تنوع و ساختار جنگل را از طریق 

ي گوناگونی که از نظر وسعت مکانی، هاسمیمکان
تحت  ،زمانی، تکرار و شدت آشفتگی متفاوت است

). Grubb, 1977 ،Roberts, 2004( رندیگیمتأثیر قرار 
مستقیم ترکیب جوامع  طوربهممکن است  هایآشفتگ

ي گیاهی یا هاگونه ریوممرگرا از طریق افزایش 
از طریق تغییر شرایط محیطی یا  میرمستقیغ طوربه

بودن منابع و ایجاد ناهمگنی در دسترسمقدار در
ۀ خود شرایط نوببهمحیط، تحت تأثیر قرار دهند که 

ی و مهاجم را ربومیغي هاگونهمنظور حضور الزم به
  ).Belote et al., 2008د (سازنیمفراهم 

منطقۀ  نیترعیوسعنوان ي زاگرس بههاجنگل
ي ایران) هاجنگلدرصد  40جنگلی ایران (تقریباً 

ي گیاهی و هاگونهي از نظر اژهیوداراي اهمیت 
، محصوالت راشکوبیزژنتیکی، مراتع  ریذخاجانوري، 

). تخریب مداوم Mirzaii, 1998جنگلی است (
ي زاگرس اعالم خطري جدي است که با هاجنگل

جمعیت و نیاز به  روزافزونتوجه به افزایش 
ي مختلف جنگلی شدت بیشتري یافته هافرآورده

ي زاگرس و هاجنگلبنابراین نظر به وسعت ؛ است
فلور غنی و متنوع آن، بررسی ترکیب و کیفیت 

-شمند بهي جنگلی ارزهاستمیاکوسفلوریستیک این 

و افزایش نرخ  هاآندلیل تهدیدهاي رو به افزایش 

 يضروري انسانی هاتیفعالي ناشی از هاگونهانقراض 
  است.

بررسی کیفیت  منظوربهي متنوعی هاکیمتر
یمفلوریستیک جوامع جنگلی توسعه یافته است که 

 Coefficient of(کاريبه ضریب محافظه توان

conservatism (ي هاگونهاین روش  اشاره کرد. در
گیاهی درجات مختلفی از پایداري را با توجه به نوع، 

به این مقدار  دهندیمشدت و بزرگی آشفتگی نشان 
حساسیت نسبت به آشفتگی  گرید عبارتبهپایداري یا 

)، Taft et al., 1997( ندیگویمي کارمحافظهضریب 
 10ي که عددي صحیح بین صفر تا کارمحافظهضریب 

ي هاستیاکولوژو  شناساناهیگاست توسط گروهی از 
مجرب که آشنایی زیادي به فلور منطقه دارند براي هر 

 ,.Nichols et alشود. (گونه گیاهی بومی تعیین می

ي ارزیابی کیفیت فلوریستیک هاروش). از دیگر 2006
یفیت به شاخص ک توانیمجوامع گیاهی یک منطقه 

اشاره  (Floristic Quality Index FQI) فلوریستیک
هاي کاري گونهکرد که بر اساس ضریب محافظه

ة درجۀ دهندنشانشود و گیاهی تعیین می
ی جوامع گیاهی یک منطقه و درجۀ نخوردگدست

مانده و جوامع بومی شباهت آن به مناطق طبیعی باقی
  ).Radomski and Perleberg, 2012است (

ي اخیر در استان لرستان و ناحیۀ هادههدر 
هاي ۀ پژوهشنیدرزمزاگرس پژوهش زیادي 

و تحت مدیریت و  شدهحفاظتفلوریستیکی در مناطق 
یبررسبه  توانیممناطق غیرحفاظتی انجام گرفته که 

 Asri and Mehrniaو  Veiskarami (2001) يها

و  Asri ة سفیدکوه،شدحفاظتدر منطقۀ  (2002)
 کبود الشتر، چالدر بررسی فلور ) 2016(همکاران 

Abasi ) و 2015و همکاران (Dehshiri and 

Mahdavar (2016)  ة اشترانکوه، شدحفاظتدر منطقۀ
Veiskarami  در منطقۀ پرك،  )2012(و همکاران
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Pilehvar ) و 2016و همکاران (Abrari Vajari and 

Veiskarami (2005) 2014( ،ۀ هشتاد پهلودر منطق( 
Mehrnia and Ramak  ،در بررسی فلوریستیک نوژیان

)2016 (Dehshiri ،در بررسی فلور کوه خرگوشان 
Salehzadeh بررسی فلور 2016همکاران ( و (

اشاره کرد. همچنین  غیره وي بلوط غرب بانه هاجنگل
) با استفاده 2017و همکاران ( Mirazadiدر پژوهش 

ي، شاخص کیفیت فلوریستیک و کارمحافظهاز ضریب 
ي مختلف جنگل هايکاربرپایداري  ي تنوعهاشاخص

 Mirazadi et( مورد بررسی و مقایسه قرار داد رضاکاکا

al., 2017(.  
هایی با استفاده در خارج از کشور نیز در پژوهش

کاري و شاخص کیفیت فلوریستیک، محافظه از ضریب
بررسی قرار کیفیت پوشش گیاهی مناطق مختلف مورد 

 Gerken Golay, 2013 ،Chamberlain( گرفته است

and Ingram, 2012 ،Bowers and Boutin, 2008 ،
Rocchio, 2007 .( منطقۀ شینه قالیی تنها رویشگاه

جامعه دارمازو در استان لرستان است که در بخشی از 
سال در حال اجراست  19آن برنامۀ حفاظتی به مدت 

ي ناشی از هابیخرتي دیگر هاقسمتو در 
، هارساختیزدلیل نبود ي انسانی بههاتیفعال

گذر و وابستگی ي سختهاجادهبازده، کشاورزي کم
  .خوردیمنشین به چشم جامعۀ جنگل

و کیفیت فلوریستیک و  هایژگیوشناسایی، تعیین 
ي گیاهی عالوه بر اینکه هاگونهي کارمحافظهضریب 

هاي گیاهی این جامعه جنگلی به شناسایی صفات گونه
پوشش  العملعکس بهدر درك ما نسبت  کندیمکمک 

هاي و حضور گونه هایآشفتگگیاهی منطقه نسبت به 
. با توجه رساندیمحساس به آشفتگی و مهاجم یاري 

به اهمیت حیاتی کمیت و کیفیت جامعه جنگلی 
نگرانی در مورد اثرهاي انسان بر تخریب و  دارمازو و

ها و فرسایش خاك نیاز است که تغییرات محیطی گونه

اطالعات بیشتري در مورد منابع گیاهی آن ثبت شود تا 
هاي گیريمنظور مدیریت و تصمیمزمینۀ الزم به

متناسب با نیازهاي انسان و محیط براي پایداري 
هدف از این  رواز این .آوري شوداکوسیستم جمع

پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی 
ي مناسب و زیربرنامهمنظور منطقۀ شینه قالیی به

ي موجود و مدیریت منطقۀ هاستگاهیزمتناسب با 
  در راستاي احیا و اصالح است. شدهحفاظت

  هاروشمواد و 
  منطقۀ مورد بررسی

 88قالیی در  هاي شینهپژوهش در جنگلاین 
 ).1انجام شد (شکل  آبادخرمکیلومتري شمال غرب 

منطقه بر  حرارتمیانگین حداقل و حداکثر درجه 
 3/22و  5/3 ترتیباساس ایستگاه سینوپتیک الشتر به

و  1/444و میانگین ساالنه بارندگی  گرادیسانتدرجۀ 
است. در  گرادیسانتدرجۀ  9/12دماي متوسط سالیانه 

سول سول و اینسپتیاین منطقه دو رده خاك انتی
شناسایی شده است. در شمال منطقه سفره نابر جاي 

ها و به آهکی معروف به چغلوندي و رادیوالریت
طرف جنوب و در محدودة مورد بررسی سازندهاي 

 خوردهنیچآهکی و شیلی، سیلتی و کنگلومرایی 
 ,Mehdifar and Sagheb-Talebi( شودیممشاهده 

2006.(  
به اهداف این پژوهش، دو کاربري  براي دستیابی

و جنگل طبیعی که تحت تأثیر  شدهحفاظتجنگل 
. بدین منظور ندمداخالت انسانی قرار دارد انتخاب شد

سال،  19بخشی از حوضۀ آبخیز شینه قالیی که براي 
ي حفاظتی اداره منابع طبیعی استان هابرنامهتحت 

نظر در شدهحفاظتکاربري  عنوانبهارد لرستان قرار د
یگردششد. کاربري جنگل طبیعی پس از جنگل گرفته

ي پیاپی و پیمایش کل حوضه آبخیز با بررسی ها
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ي امنطقهاطالعات موجود و حضور کارشناسان، 
انتخاب شد که از نظر شکل حوضه، مساحت و تعداد 

خاكي آب و هوایی، فیزیوگرافی، هایژگیو آبراهه و

ی داراي حداقل اختالفات با شناسنیزمی و شناس
  .باشد شدهحفاظتکاربري 

  

  
  شده)یبتخر: کاربري 2، شدهحفاظت: کاربري 1موقعیت منطقۀ مورد بررسی ( -1شکل 

Figure 1. The location of study area (1: Protected land use, 2: Disturbed land use) 
  

  روش تحقیق
در  1396ي مورد نظر، در بهار کاربرپس از تعیین دو 

دورة اوج رویشی به منطقه مراجعه شد. در هر کاربري 
تصادفی پیاده  صورتبهمتر  50×50 نمونهقطعههشت 
و  يادرختچه ،یدرخت يهافهرست تمام گونهشد و 

جست گروه و دو قطر عمود بر هم تاج ارتفاع ي، ابوته
آن  نیانگیم ؛ وشدیري و ثبت گاندازه تمام درختان

عنوان درصد شده و بهمحاسبهنمونه قطعه هشت يبرا
 براي گرفت.مورد استفاده قرار  يپوشش آن کاربرتاج
با فاصله  نمونهقطعهي علفی، در هر هاگونه ثبت

یکسان سه ترانسکت پیاده شد و در هر یک از 
 منظوربهیک مترمربعی  نمونهریزقطعهها دو ترانسکت

ي علفی هاگونهپوشش تاج شناسایی و ثبت درصد
  استفاده شد.

توده، در زمان اوج تولید براي برداشت زي
مترمربعی که در  25/0از سه کوادرات  تودهیستز

 نمونهقطعهي هاگوشهامتداد یک قطر، در مرکز و 
شد. براي این مترمربعی قرار دارند استفاده  50×50

 25/0ي موجود در هر کوادرات هاگونهمنظور 
ي رویی و زیرین هابخشربعی شناسایی و تمام مترم

  گیاهان برداشت شد.
توده ریشۀ گیاهان علفی کف برآورد زي براي

مترمربعی با استفاده از  25/0 نمونهقطعهجنگل در هر 
مترمربع سانتی 314اوگر دستی با سطح مقطع برابر 
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ي از خاك پالت متریسانت 30ي تا عمق انمونه
شده از خاك در آزمایشگاه اشتبرداشت شد. ستون برد

از هم  هاساقهها و یشهربا آب شستشو داده شد، سپس 
ساعت  48مدت درجه به 65شد و در دماي  یکتفک

ي هانمونه). Gerken, 2013( در آون خشک شدند
توده وزن شده و مقدار براي برآورد زي شدهخشک

توده در واحد سطح اوگر محاسبه شد و به واحد زي
  سطح پالت تعمیم داده شد.

در هرباریوم دانشکدة  شدهثبتهاي گیاهی گونه
کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه لرستان با استفاده از 

 ,Rechinger-2015( 1-176فلور ایرانیکا جلدهاي 

 1-20رنگی ایران جلدهاي فلور )، 1963
)Ghahreman, 1990-1994 ،(هايفلور ایران جلد 

72-1 )Assadi, 1988-2016 (و فلور ترکیه جلدهاي 
9-1 )1988-Davis, 1965 ( شناسایی شدند. شکل

 ,Raunkiaer( زیستی گیاهان بر اساس روش رانکایر

بر اساس روش  هاآنو تعیین کوروتیپ ) 1934
 ,Zohary) رویشی ایران انجام شدي نواحی بندمیتقس

 مناطق در موجود گیاهی عناصر حفاظتی ارزش (1973

 و IUCN) 2001( بنديطبقه بر اساس مورد بررسی نیز
 ,Red data book of Iran )Jalili and Jamzadکتاب 

ي کارمحافظهتعیین ضرایب  منظوربه. شد تعیین) 1999
و  Mirazadi از ضرایب تعیین شده در پژوهش

-استفاده شد. طبق دستورالعمل گونه) 2017( همکاران

هاي با هایی که فقط در یک یا تعداد کمی از رویشگاه
نوعی بردباري خیلی کمی در کیفیت باال دیده شده و به

کاري بیشتري دارند، ضریب محافظه هایبرابر آشفتگ
بردبار  هایآشفتگیی که نسبت به هاگونهدارند و 

شوند دیده می یشگاهیرودر هر نوع  هستند و تقریباً
 1جدول گیرند (کاري کمتري میضریب محافظه

براي محاسبه شاخص کیفیت فلوریستیک در  .ضمیمه)
کاري ي از میانگین مقادیر ضریب محافظههر کاربر

ي بومی بر اساس رابطه زیر هاگونهو تعداد  تعیین شده
  :)Mirazadi et al., 2017( استفاده شد

FQI: Mean CC×Nnative  )1(رابطه 
0.5 

ي براي هر گونۀ کارمحافظهضریب  CC که در آن
هاي بومی موجود در منطقه تعداد گونه Nبومی و 

پوشش درختان در مقایسه تاج منظوربهاست. همچنین 
مستقل با استفاده  tاز آزمون  دو کاربري مورد بررسی

  استفاده شد. SPSS ver. 16 افزارنرماز 

  نتایج
درصد،  48/60زیستی، گیاهان تروفیت با  شکل از نظر
با  هاو کریپتوفیت درصد 74/17ها با کریپتوفیتهمی

زیستی منطقه را  هايشکلترین درصد فراوان 29/11
  دهند.تشکیل می

متعلق  گیاهی ۀگون 124 شده،کاربري حفاطتدر 
یافته و در کاربري تخریبخانواده  32 جنس و 102 به

خانواده شناسایی  31جنس و  97گونۀ گیاهی،  122
 يهاخانوادهدر هر دو کاربري ). ضمیمه 2(جدول شد 

Asteraceae Poaceae و Fabaceae  بیشترین تعداد
  ).2خود اختصاص دادند (شکل گونه گیاهی را به

ها نیز ها و کریپتوفیتکریپتوفیتها، همیتروفیت
هاي زیستی موجود در دو ترین طیفترتیب غالببه

  ).3کاربري مورد بررسی بودند (شکل 
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  شدهبیتخرو  شدهحفاظتهاي گیاهی کاربري ها و تعداد گونهتیره -2شکل 

Figure 2. Family and number of plant species at protected and disturbed land 
 

 
کریپتوفیت، : همیHe: تروفیت، Th( شدهبیتخرو  شدهحفاظتهاي گیاهی دو کاربري گونهشکل زیستی  -3شکل  

Cr ،کریپتوفیت :Ch ،کامئوفیت :Ph فانروفیت و :Ge(ژئوفیت :  
Figure 3. Life forms of plant species in disturbed and protected land use (Th; Therophyte, He: 

Hemicryptophyte, Cr: Cryptophyte, Ch: Chamaephyte, Ph: Phanerophyte, Ge: Geophyte) 
  

از نظر پراکنش جغرافیایی نیز در هر دو کاربري 
 -هاي ایرانی تورانی، ایرانی تورانیترتیب کوروتیپبه

اروپا سیبري  - ايمدیترانه -اي و ایرانی تورانیمدیترانه

خود اختصاص هاي گیاهی را بهبیشترین پراکنش گونه
  ).4(شکل  اندداده
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اي، : مدیترانهMedتورانی،  -ایرانی: IT شدهبیتخرو  شدهحفاظتهاي گیاهی در دو کاربري پراکنش جغرافیایی گونه -4 شکل

ESسیبري،  - : اروپاCosm :ی، وطنجهانPlurاي، : چند ناحیهSSسندي،  -: صحاراCultزراعی :  
Figure 4. Geographical distribution of plant species in disturbed and protected land use IT: Irano-

Touranian, Med: Mediterranean, ES: Europe-Siberia, cosm: cosmopolitan, Plur: plural, SS: Sahara-
Sindi, Cult: Cultivate 

  
بر  شدهییشناساهاي گیاهی بندي گونهطبقه

نشان داد که در کاربري  هاآنوضعیت حفاظتی  اساس
گونه  8 شدهبیتخرگونه و در کاربري  9 شدهحفاظت

هایی که در گونه() LR )Low risk هايدر موقعیت
 Data( DD معرض تهدید کمتري هستند) و

Deficient( گونه) هایی که در مورد وضعیت حفاظتی
. اندگرفتهاطالعات کافی در دسترس نیست) جاي  هاآن

ي اندمیک نیز در کاربري هاگونهبیشترین تعداد 
  ).2شود (جدول  یممشاهده  شدهحفاظت

هاي کاري براي گونهپس از تعیین ضریب محافظه
گیاهی مشخص شد که در هر دو کاربري بیشترین 

ها طبقه اول و کمترین درصد گونه در هاگونهدرصد 
در طبقه چهارم قرار دارند. بر این اساس مشخص شد 

-ي گیاهی کاربري تخریبهاگونهبیشترین تعداد  که

اي از این جاي دارند و هیچ گونه 1شده در طبقۀ 

بندي باال و هایی با پاي(گونه 4کاربري در طبقۀ 
 ها) جايحساسیت خیلی زیادي در برابر آشفتگی

 Buniumدو گونۀ  شدهحفاظتندارد. در کاربري 

luristanicum Rech. F  وAstragalus angustiflorus 

C. Koch  قرار  4در طبقۀ  10و  9باالي  بیضرابا
ي بیشتري نسبت به دیگر کاربري در هاگونهداشته و 

درصد فراوانی افراد هر  5. شکل اندگرفتهجاي  2طبقۀ 
  شود. طبقه در هر کاربري مشاهده می

پوشش درختی مستقل میانگین تاج t نتایج آزمون
تودة گیاهی دو کاربري مورد بررسی، و مقادیر زي

دار این متغیرها در دو حاکی از وجود اختالف معنی
-کاربري تحت بررسی بود. بدین معنی که اندازة تاج

تودة زیرین، روئین و ی و زيي درختهاگونهپوشش 
داري بیشتر طور معنیبه شدهحفاظتکلی در کاربري 

  ).6است (شکل  شدهبیتخراز کاربري 
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  کاري در دو کاربري مورد بررسیفراوانی طبقات ضریب محافظه -5 شکل

Figure 5. Frequency of CC categories in disturbed and protected land use 
  

  
  مستقل tتوده گیاهی دو کاربري با استفاده از آزمون پوشش درختی و زيمقایسۀ میانگین تاج -6شکل 

Figure 6. The result of independent t-test for comparing means of trees crown cover in two land use  
  

شود که کاربري مشاهده می بر اساس نتایج
هاي بومی، شده بیشترین تعداد گونه، گونهحفاظت

پوشش علفی و شاخص کیفیت متوسط درصد تاج

خود اختصاص داده است. نتایج در فلوریستیک را به
  ارائه شده است. 3 جدول
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  فلوریستیک در دو کاربري مورد بررسیگیري کیفیت هاي مربوط به اندازهمشخصه -3جدول 
Table 3. Floristic quality characteristics in two land uses 

  کاربري
Land use  

  تعداد گونه
Number of 

species 

هاي گونه
  بومی

Native 
species 

پوشش متوسط درصد تاج
  علفی

The average of 
herbaceous canopy cover 

  کاريمیانگین ضریب محافظه
The mean coefficient of 

conservatism  

شاخص کیفیت 
  فلوریستیک

floristic quality 
index  

  شدهحفاظت
Protected 

124  79  308.82  4.43 39.33  

  شدهبیتخر
Disturbed  

122  70  179.83  4.3 36.9 

  
  بحث

 يهارهیتمشخص شد که  پژوهشبر اساس نتایج این 
Asteraceae ،Poaceae  وFabaceae هارهیت نیتریغن 

شده در دو کاربري ي مشاهدههاگونهاز نظر تعداد 
ي هاجنگلشده در هاي انجامهستند. در اغلب پژوهش

گزارش شده  هاخانوادهزاگرس فراوانی حضور این 
عنوان به Asteraceaeتیره  يهاگونهاست. تنوع باالي 

 Salehzadeh etتیره گیاهی مناطق مرتفع ( نیتربزرگ

al., 2016( . به  هاآني ریپذسازشبه علت  توانیمرا
شرایط سخت کوهستانی، مجهز بودن بذور این 

ی خوراکخوشخانواده به عوامل انتشار و عدم 
 ,Jafari and Zarifian( دانست رهیتي این هاگونه

را  Fabaceae ي مختلف تیرههاگونهگسترش ). 2015
از نبودن براي برخی  خوراكخوشدلیل به توانیمنیز 

هاي ي دام معرفی کرد. نتایج دیگر پژوهشهاگونه
انجام شده در زاگرس و استان لرستان نیز مشابه نتایج 

، Veiskarami, 2001( است آمده دستبه
Veiskarami et al., 2012 ،Pilehvar et al., 2016 ،

Eshghi Malayeri et al., 2013 ،Darvishnia et al., 

2012(.  
هاي ترین شکلها غالببر اساس نتایج تروفیت

زیستی موجود در دو کاربري مورد بررسی بودند که 
 در دیگر نواحی استان مانند پرك آمده دستبهبا نتایج 

)Veiskarami et al., 2012 ،(دکوهیسف )Veiskarami, 

 Abrari vajari and( هشتاد پهلو)، 2001

Veiskarami, 2005 ،Pilehvar et al., 2016 ( و
مشابه است. با توجه ) Abasi et al., 2015( اشترانکوه

هاي سرد و برفی و به اقلیم منطقه و زمستان
ي خشک و کمبود مقدار بارندگی فراوانی هاتابستان
گیاهان تروفیت با زیرا  ،ها قابل انتظار استتروفیت

شان نسبت به گرما تحمل ۀبودن آستانتوجه به کم
-ه و همکردسرعت تکمیل خود را به چرخه زندگی

فراوانی  همچنین .کنندیزمان با اوج گرما خزان م
به عواملی مانند مداخالت انسانی  توانیمها تروفیت

منظور توسعۀ مرتبط دانست که شرایط مناسبی به
 فراهم کرده است طلبفرصتو  کسالهگیاهان ی

)Habibi et al., 2013 .( ي هاماهچراي دام در
-اردیبهشت و خرداد موجب تسلط بیشتر گیاهان کوته

و  تیبااهمزي و یکساله و کاهش فراوانی گیاهان 
 چندساله شده است.

، Rostami (2012) این نتایج با نتایج 
Mahmoodi ) 2015و همکاران ،(Ghorbanli  و

)، 2012( و همکاران Veiskarami )،2009( همکاران
Veiskarami (2001) ،Pilehvar و 2016( و همکاران (

Heidari مطابقت دارد. (2011) و همکاران  
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 از نظر کورولوژي نیز مشخص شد که
فیتوکوریون ایرانی تورانی بیشترین درصد حضور 

ست که با ا دادهخود اختصاص هاي گیاهی را بهگونه
توجه به اقلیم خشک و کوهستانی منطقه قابل توجیه 

مانند  در استان گرفتهانجامهاي دیگر پژوهش در .است
 Veiskarami(پرك )، Veiskarami, 2001( دکوهیسف

et al., 2012هشتاد پهلو ،( )Abrari Vajari and 

Veiskarami, 2005(اشترانکوه ، )Abasi et al., 

) نیز حضور Salehzadeh et al., 2016) و بانه (2015
غالبیت باال مورد تأیید عناصر ایرانی تورانی با 

  قرارگرفته است.
یافته متوسط نتایج نشان داد که در کاربري تخریب

 شدهحفاظتي نسبت به کاربري کارمحافظهضریب 
ة حضور دهندنشاناست که این متریک نیز  ترنییپا

ي دچار هاجنگلدر  غیرجنگلیي هاگونهبیشتر 
ي در طبقات حفاظتی باال اگونهآشفتگی است و هیچ 

در این کاربري مشاهده نشد. در مقابل در منطقه 
 Bunium بیشتري مانند کارمحافظهگیاهان  شدهحفاظت

luristanicum و Astragalus angustiflorus  مشاهده
و  9ي کارمحافظهکه داراي ضرایب  هاگونهشدند، این 

ته حساسیت باالیی داش هایبرابر آشفتگهستند در  10
در منطقۀ  شدهییشناساي هاگونه نیکارترمحافظهو 

عنوان معرف را به هاآنتوان د و مینقالیی هستشینه
یافته در زاگرس میانی معرفی تخریبهاي کمترجنگل

ي گیاهی نیز تنها در هاگونهکرد. همچنین برخی از 
 ،کاربري که تحت تأثیر مداخالت انسانی قرار دارد

حضور دارند و در دیگر نقاط پراکنش ندارند. از این 
، Ixiolirion tataricum يهاگونهبه  توانیم هاگونه

Carduus arabicus ،Carthamus glaucus ،
Rhagadiolus stellatus، Medicago rigidula ،

Avena fatua  وBoissiera squarrosa اشاره کرد  و
ي پایین هستند و در طبقۀ کارمحافظهکه داراي ضریب 

هایی با حضور گونه دیمؤ. این امر رندیگیمیک قرار 
در شده انجامهاي تخریب لیدلبهارزش حفاظتی پایین 

عنوان ها بهاغلب این گونه کاربري مورد بررسی است.
طور معمول شوند که بهزي شناخته میجاهاي همهگونه

نقاط  در تمامیها بردبار بوده و به بیشتر آشفتگی
 يهاگونهتوان به شوند. میجنگلی کشور مشاهده می

Avena fatua و Boissiera squarrosa خانوادة  از 

Poaceae با توجه به اینکه چراي غالب  .را نام برد
 ردیپذیممنطقۀ مورد بررسی توسط گوسفندان صورت 

ی براي گوسفندان خوراکخوشو این خانواده از نظر 
ارزش رجحانی ندارند بنابراین فراوانی آن در کاربري 

  است. ریپذهیتوج شدهبیتخر
همچنین بر اساس نتایج مقادیر شاخص کیفیت  

ی حفاظت ریغشده و فلوریستیک در کاربري حفاظت
است. از آنجا که کاربري  9/36و  33/39ترتیب به

بوده و این ي بومی بیشتري هاگونهداراي  شدهحفاظت
ي بیشتري نسبت به کارمحافظهداراي ضریب  هاگونه

دیگر کاربري مورد بررسی هستند و براي محاسبۀ این 
 شودیمهاي بومی استفاده تنها از گونه هاشاخص

بنابراین باالتر بودن این شاخص در این کاربري قابل 
 Gerken شده توسطانتظار است. در پژوهش انجام

Golay (2013) و Mirazadi نیز 2017( و همکاران (
شده کاري در کاربري حفاظتمیانگین ضریب محافظه
بیان  توانیمبنابراین ؛ ها بودبیش از دیگر کاربري

سال اخیر  19داشت که اقدامات حفاظتی که در طول 
 است قالیی انجام شدهشینه شدهحفاظتدر منطقۀ 

اثرهاي مناسبی در بهبود کیفیت فلوریستیک و پایداري 
 Gurevitch and Padilla. این منطقه داشته است

ي مهاجم هاگونهبیان داشتند که قبل از حضور  (2004)
اکوسیستم توسط عوامل دیگري تحت تأثیر قرار گرفته 

ي بومی کاهش یافته که هاگونهجمعیت  جهیدرنتو 
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ي مهاجم هاگونهترش زمینه را براي حضور و گس
  مساعد کرده است.

-شده بیشترین تعداد گونه، گونهکاربري حفاظت

پوشش علفی و شاخص هاي بومی، متوسط درصد تاج
خود اختصاص داده است. کیفیت فلوریستیک را به

پوشش تودة گیاهی، درصد تاجهمچنین مقدار زي
درختی و تعداد درخت در عرصه در کاربري 

بیشتر است. با  شدهبیتخربه نسبت  شدهحفاظت
ی انتظار حفاظتریغچراي موجود در کاربري به توجه 

تودة گیاهی نیز در این کاربري که مقدار زي رودیم
 دستبهکه نتایج  ،باشد شدهحفاظتکمتر از کاربري 

نیز مؤید این مطلب است. چراي دام و  آمده
ي کشاورزي با تخریب پوشش گیاهی هاتیفعال

موجب فرسایش خاك و عدم بازگشت بقایاي گیاهی 
شود یمکاهش مواد غذایی خاك  جهیدرنتبه خاك و 

که با تغییر ظرفیت رطوبتی و دمایی خاك و تأثیر بر 
در  )Momeni et al., 2009( فعالیت میکروبی

درازمدت خود سبب کاهش مقدار پوشش گیاهی در 

یم هاآنلی و تهدید کیفیت فلوریستیک ي جنگهاخاك
نیز عنوان کردند  )2010( و همکاران Haghighi شود.

به مراتع و  هاآنکه تخریب اراضی جنگلی و تبدیل 
اراضی کشاورزي موجب کاهش ورود بقایاي گیاهی 

 توجهتازه به خاك شده و منجر به بروز تغییرات قابل 
  .شودیمي فیزیکوشیمیایی خاك هایژگیودر 

  ي کلیریگجهینت
یفیت ک باي اجامعهگفت وجود  توانیمی طورکلبه

شینه  شدهحفاظتي بهتر و ثبات بیشتر در منطقه اگونه
و  يکاربر رییتغاین است که  دهندهنشانقالیی 

 بیو ترک کیستیفلور تیفیدر کی مداخالت انسان
نماید. بنابراین نتایج و می جادیا یمنف یپاسخ ،جامعه

اختالفات مشاهده شده بین ترکیب پوشش گیاهی و 
تواند در یمکیفیت فلوریستیک در این پژوهش 

زاگرس که تحت  یجنگله منطقمدیریت حفاظتی 
 استفادهمورد قرار دارد  هیرویب يبرداراستفاده و بهره

  .قرار گیرد
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Abstract 
This study aimed to investigate the effects of anthropogenic disturbance on flora, vegetation 
composition, and floristic quality of Gall oak community in middle Zagros forests. Two sites with the 
same ecological condition and different land uses were selected. In order to determine the tree canopy 
cover, ground flora cover and herbaceous biomass, eight 2500 m2 plots, 48 micro plots with 1 m2 area, 
and 24, 0.25 m2 quadrats were used, respectively. The coefficient of conservatism of each species were 
determined based on the resistance to disturbances and their fidelity to region. The result showed that 
Asteraceae, Poaceae, and Fabaceae were the most dominant families and Therophytes and 
Hemicryptophytes were the most common life forms. The Irano-Touranian species were the most 
important chorotypes in this area. The most species fall in the first order of conservatism coefficient 
classes in unprotected area and no species were seen in the 4th class. The results showed no difference 
in species richness in the two land uses so in order to investigate the vegetation, the floristic quality 
index (FQI) was used. The value of (FQI) in protected area was more than unprotected. The results 
also showed that protected land use with the least human intervention has the most native species, tree 
crown canopy, biomass, the number of trees per hectare and herbaceous canopy cover. 

Keywords: Floristic, Native species, Vegetation, Zagros. 
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  ضمیمه

 (Taft et al., 1997; Bernthal, 2003; Andreas et al., 2004) کاريدستورالعمل تعیین ضریب محافظه -1جدول 
Table 1. Assignment of Coefficient of Conservatism (CC) scores to the vascular flora of middle 

Zagros forest (Shine forest) 
ضریب  

 کاريمحافظه
CC 

categories  

 گیاهان علفی ویژگی
Criteria  

 هاي گیاهی هرز غیربومیگونه  0
Non native species the species is obligate to ruderal areas 

1 - 3  
در اغلب " آشفتگیطلب بعد ازوقوع ها، فرصتهاي گیاهی با دامنۀ بردباري اکولوژیکی وسیع، سازگار به آشفتگیگونه

 "شودزاگرس مشاهده می هاي جنگلی موجود درکاربري
Native taxa that found in a wide variety of plant communities and very tolerant of disturbance, and 

found in disturbed sites 

4 - 6  
شوند، داراي سازگاري متوسطی به اکولوژیکی متوسط که در جوامع گیاهی خاصی دیده میهایی با دامنه بردباري گونه

 "شوندیشتر مشاهده میدر مناطق کمتر دستخورده زاگرس ب" آشفتگی
Native taxa that typically associated with a specific plant community, but tolerate moderate 

disturbance 

7 - 8  
هاي گیاهی تاحدودي گونه" هستند ارتباط رهایی با دامنه بردباري اکولوژیکی محدود که با سطوح پیشرفته توالی دگونه

 "هاي زاگرس هستندجنگلغالب در 
Native taxa that is typical of well-established communities, which have sustained only minor 

disturbances. These plants have a fidelity to native lands of high quality 

9 -10  
ها از خود نشان بندي باال به شرایط اکولوژیکی مشخص که حساسیت خیلی زیادي در برابر آشفتگیهایی با پايگونه

 "هاي طبیعی دانستتوان معرف جنگلها را میاین گونه" دهندمی
Native taxa with high degrees of fidelity to a narrow ecological conditions, with low tolerance of 

disturbance  
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   شدهیبتخرو  شدهحفاظتدو کاربري شده در هاي شناساییاسامی تاکسون -2جدول 
Th ،تروفیت :Ch ،کامفیت :Ph ،فانروفیت :Crها، : کریپتوفیتHeکریپتوفیت، : همیGe) ژئوفیت :Raunkaier, 1934.( ITتورانی،  -: ایرانیMedاي، : مدیترانهESسیبري،  -: اروپاCosm :

  : اندمیک IUCN, 1981.( Eهاي با کمبود داده (: گونهDDهاي با خطر کمتر، : گونهLR ).Rechinger, 1963-2012: زراعی (Cultسندي،  -: صحاراSSاي، چند ناحیه :Plurی، وطنجهان
Table 2. Taxa identified in protected and disturbed land uses 

 Th; Therophyte, He: Hemicryptophyte, Cr: Cryptophyte, Ch: Chamaephyte, Ph: Phanerophyte, Ge: Geophyte (Raunkaier, 1934) 
IT: Irano-Touranian, Med: Mediterranean, ES: Europe-Siberia, cosm: cosmopolitan, Plur: plural, SS: Sahara-Sindi, Cult: Cultivate (Rechinger, 1963-2012). 

LR: Low risk species, DD: Data deficient species (IUCN, 1981). E: Endemic 

  ردیف
No.  

  نام گونه
Species Name  

کاربري 
  شدهحفاظت

Protected 
land use  

کاربري 
  شدهتخریب

Disturbed 
land use  

دو 
کاربر
  ي

Both  

شکل 
  زیستی
Life 

Form  

  کوروتیپ
Chorotype  

IUCN اندمیک  
Endemism  

ضریب 
  يکارمحافظه

CC  
 Amaryllidaceae         

1 Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb. & Traub  *  Th ES, Med, IT   2 

 Aceraceae    *      

1  Acer monspesulanum L. ssp. cinerascence (Boiss.) 
Yaltirik.   * Ph IT DD  - 

 Alliaceae *        
1 Allium dictyoprasum Ledeb. *   Cr IT   7 

2 Allium rotundum L. *   Ge  IT     5 

 Apiaceae   *      

1 Astrodacus orientalis (L.) Drude. *   He IT   6 

2 Bifora testiculata (L.) Spreng in Engler & Prantl.  * * Th IT   5 

3 Bunium caroides (Boiss.) Hausskn. ex Bornm.  * * Ge IT   6 

4 Bunium luristanicum Rech. f. *   Cr  IT DD E 9 

5 Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn.   * Cr  IT     7 

6 Chaerophyllum crinitum Boiss.   * He  IT      4 
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7  Chaerophyllum macropodum Boiss *   He IT   4 
8 Pimpinella barbata Boiss.   * Th IT-SS   3 
9 Scandix pecten-veneris L.   * Th ES, Med, IT     2 

10 Smyrnium cordifolium Boiss.  *  He IT     8 

11 Torilis leptophylla Rchb.f.   * Th ES, Med, IT     3 
12 Turgenia latifolia Hoffm.   * Th ES, Med, IT   2 

  Asphodelaceae   *      
1 Carthamus glaucus M.B. ssp. glaucus  *  Th IT    1 
2 Carthamus lanatus L. ssp. turkestanicus (M.Pop.)Hanelt   * Th IT   2 
3 Carthamus oxyacantha M. B.  *  Th IT, SS, ES   1 

4 Rhagadiolus stellatus Scop. *    Th Med   3 
  Asteraceae   *        

1 Anthemis pseudocotula Boiss.   * Th Med, IT, SS   5 
2 Carduus arabicus Jacq. & Morray  *  Th Med, ES   2 
3 Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze   * Th IT   3 
4 Cousinia khorramabadensis Bornm *   He IT DD E 7 
5 Crepis kotschyana (Boiss.) Boiss.   * Th IT   3 
6 Crupina crupinastrum (Moris) Vis.   * Th Med, IT   2 
7  Echinops orientalis Trautv.   * He IT   3 
8 Filago pyramidata L.   * Th ES, Med, IT   2 
9 Garhadiolus angulosus Jaub. & Spach   * Th Med, IT   2 
10 Geropogon hybridus Sch.Bip. *   Th Med, IT   5 

11 Lactuca scarioloides Boiss.   * He IT    2 
12 Lasiopogon muscoides (Desf.) DC.   * Th Med, IT   4 
13 Picnomon acarna (L.) Cass.   * He Med, IT   2 
14 Rhagadiolus stellatus Scop.  *  Th Med   3 
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15 Scariola orientalis (Boiss.) Soják *   Ch Med, IT   2 
16 Scorzonera calyculata Boiss.   * He  IT   4 
17 Senecio gallicus Vill.   * Th IT   2  
18 Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss. *   He Med, IT    4 

19 Tragopogon vaginatus Ownbey & Rech.f. *   Th IT   4 
20 Zoegea leptaurea L.   * Th IT LR E 2 

  Boraginaceae   *      
1 Lappula barbata Gurke  *  Th IT     3 

2 Rochelia disperma (L.) Wettst. *   Th IT   2 
  Brassicaceae   *      

1 Alyssum desertorum Stapf *   Th Cosm   2 

2 Alyssum stapfii Vierh.   * Th IT    2 

3 Arabis nova Vill. *   Th ES, Med, IT   4 

4 Aethionema fimbriatum Boiss. *   He IT   7 

5 Biscutella didyma L. *   Th IT   3 

6 Cardaria draba (L.) Desv.  *  He Cosm   1 
7  Centaurea solstitialis L.   * Th  Med, IT   2 
8 Clypeola aspera (Graver) Turrill  *  Th IT,SS    2 
9 Clypeola jonthlaspi L.   * Th Med, IT   2 
10 Thlaspi arvense L.  *  Th IT, ES   2 
11 Thlaspi perfoliatum L.   * Th ES, Med, IT   2 

  Campanulaceae  *       2 
1  Asyneuma persicum (A.DC.) Bornm.  *   He IT   7 

  Caryophyllaceae   *      
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1 Acanthophyllum kurdicum Boiss. & Hauuskn.  *  Cam IT   5 

2 Arenaria leptoclados Boiss. *   He ES, IT   2 

3 Cerastium dichotomum L. *    Th ES, Med, IT    2 
4 Holosteum umbellatum L.   * Th Med, IT   2 
5 Scleranthus orientalis Rossler  *  Th  IT    3 

6 Silene conoidea L. *   Th Med, IT   2 
7  Silene viscosa (L.) Pers.   * He Med, IT   2 
8 Velezia rigida L.   * Th ES, Med, IT   2 

  Cistaceae   *      
1 Helianthemum ledifolium (L.) Mill.   * Th IT   3 

 Colchicaceae   *      
1 Colchicum persicum Baker   * Cr IT   6 

 Dipsaceae   *      
1 Cephalaria syriaca (L.) Schrad. *   Th Med, IT   3 
2 Pterocephalus plumosus (L.) J.M.Coult.   * Th IT   4 
3 Scabiosa olivieri Coult.   * Th IT   8 

  Euphorbiaceae   *      
1 Euphorbia phymatosperma Boiss.   * Th IT   4  

 Fabaceae   *      
1 Astragalus angustiflorus C. Koch *   He IT   10 
2 Astragalus baba-alliar Parsa   * Cr IT LR E 7 
3 Astragalus curvirostris Boiss. *   He IT   7 
4 Astragalus ecbatanus Bunge   * Cam IT LR E 8  
5 Coronilla scorpioides (L.) Koch   * Th Med, IT    3 

6 Hippocrepis unisiliquosa L.   * Th IT    3 
7  Lathyrus inconspicuus L.   * Th Med, IT   3 
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8 Lens culinaris Medik. *   Th Cult   4  
9 Medicago radiata L.   * Th Med, IT    3 

10 Medicago rigidula (L.) All.  *  Cr IT LR  3 

11 Pisum sativum L. *   Th ES, IT   2 

12 Trifolium campestre Schreb.  *  Th IT   2 

13 Trifolium pratense L.  *  Th IT, ES   1 
14 Trifolium stellatum L.   * Th Med   3  
15 Trifolium tomentosum L. *   Th IT   4 

16 Trigonella macroglochin Durieu *   Th IT   4 
17 Trigonella monspeliaca L.   * Th Med   3  
18 Trigonella spruneriana Boiss. *   Th IT   2 
19 Vicia amphicarpa Dorthes   * Th ES, Med, IT   2 

  Fagaceae   *      

1  Quercus brantii Lindl.   * Ph IT   -  
2 Quercus infectoria Oliv.   * Ph IT   -  

 Gentianaceae   *       
1 Centaurium minus Moench *   He IT- ES    6 
2 Gentiana olivieri Griseb.   * He Med, IT   8 

  Geraniaceae   *      
1 Erodium cicutarium (L.) L'Her. ex Aiton  *  Th ES, Med, IT   2  
2 Geranium tuberosum L.   * Cr ES, Med, IT   3 

 Hypericaceae   *       
1 Hypericum scabrum L.   * He IT   4  
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  Iridaceae   *        
1 Gladiolus kotschyanus Boiss.  *      5 

2 Gladiolus segetum Ker.-Gawl.   * Cr Med, IT    3  
 Lamiaceae   *      

1 Acinos graveolens (M. B.) Link. *   Th ES, Med, IT   3 

2 Lallemantia iberica Fisch. & C.A.Mey. *   Th ES, Med, IT   3 

3 Lamium amplexicaule L.   * Th  Cosm      2 

4 Teucrium polium L.   * Ch  Med, IT      2 
5 Ziziphora capitata L.   * Th Med, IT   3  

  Liliaceae   *       
1 Bellevalia glauca Kunth *   Cr IT   5 
2 Muscari comosum (L.) Mill.   * Cr ES, Med, IT   3 
3 Ornithogalum brachystachys K. Koch  *  Cr Med, IT   5 

 Linaceae   *       
1 Linum strictum L.   * Th Med    5 

  Oleaceae *         
1  Fraxinus rotundifolia Mill. *   Ph IT LR E -  

 Poaceae   *      
1 Aegilops cylindrica Host   * Th IT     4 
2 Aegilops umbellulata Zhuk.   * Th IT   4 
3 Avena fatua L.  *  Th PI    2 

4 Boissiera squarrosa (Banks & Sol.) Eig  *   Th IT     2 

5 Bromus danthoniae Trin. ex C.A.Mey.   * Th IT     3  
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6 Bromus japonicus Thunb.   * Th Plur    2 
7  Bromus sericeus Drobow   * Th IT   2 
8 Bromus tomentellus Boiss.   * Th Med, IT LR  6  
9 Dactylis glomerata L.   * He ES, Med, IT    3 
11 Echinaria capitata (L.) Desf.   * Th Med, IT   3 
12 Festuca ovina L.   * He Med, IT    3 

13 Heteranthelium piliferum Hochst. ex Jaub. & Spach   * Th Med, IT    2  
14 Hordeum bulbosum L.   * Cr Med, IT   3 
15 Nardurus subulatus (Banks & Soland.) Bor   * Th IT    3 
16 Poa annua L.   * Cr Med, IT   1 
17 Poa timoleontis Heldr. ex Boiss.   * Cr ES, Med, IT   5 
18 Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski   * Th ES, Med, IT   2 
19 Trachynia distachya (L.) Link   * Th Med, IT, SS   2 
20 Vulpia ciliata Link.   * Th ES, Med, IT   3  

  Podophyllaceae   *       
1  Bongardia chrysogonum Boiss.   * Th IT   6  

  Primulaceae *         
1  Anagallis arvensis L. *   Th Cosm   1 

  Ranunculaceae   *       
1  Adonis flammea Jacq.   * Th Med, IT   4  
2  Anemone biflora DC.  *  He IT   7 

3 Ceratocephala falcata (L.) Pers.   * Th ES, Med, IT   1 

4 Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech. f.  *  Cr IT   7  
5 Nigella oxypetala Boiss.  *  Th Med, IT   3  
6 Ranunculus arvensis L.   * Th Med, IT   2 
7  Ranunculus falcatus L.  *  Th Med, IT   2 
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8 Ranunculus millefolius Banks & Sol.   * Geo IT    4  
9 Ranunculus oxyspermus Willd.   * Cr Med, IT    3  
10 Thalictrum sultanabadense Stapf   * He IT   4  

  Rosaceae   *      
1  Cerasus microcarpa Boiss.   * Ph IT   - 

2  Pyrus syriaca Boiss.   * Ph IT LR   -  
3 Sanguisorba minor Bertol.   * He ES, Med, IT   3  

  Rubiaceae   *      
1  Asperula arvensis L.  *   Th ES, Med, IT   2 
2  Callipeltis cucullaris (L.) DC.   * Th IT   2 
3 Galium aparine L.   * Th ES, Med, IT     2 

4 Galium kurdicum Boiss. & Hohen.   * Ch IT DD   5 

5 Galium setaceum Lam.   * Th IT    3  
6 Galium verum L. *   He Plur   5  
7  Sherardia arvensis L.   * Th Med   2  

  Scrophulariaceae   *      
1  Linaria chalepensis (L.) Mill. *   He IT   7  
2  Parentucellia viscosa (L.) Caruel *   Th ES, IT   4  
3 Scrophularia nervosa Benth. *   Cr IT   6 
4 Veronica biloba Schreb.  *  Th IT     6 

5 Veronica polita Fries  *  Th IT   3  
 Thymelaeaceae   *       

1  Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.   * Th  ES, IT   5  
  Valerianaceae   *      
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1  Valerianella dactylophylla Boiss. & Hohen.   * Th Med, IT     4  
2  Valerianella vesicaria (L.) Moench   * Th ES, IT   2  

  Violaceae   *      
1  Viola modesta Fenzl   * Th IT     4 

 
 


