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 ایران ،مازندران استان غرب و شرق آبی های زیستگاه گياهان بررسی

 
 2 رضوي وثوق شانا و 1 اشکوري امینی طیبه ،*2 اجتهادي حمید ،2 توکلی سمانه

 ايران ،مشهد ،مشهد فردوسی دانشگاه ،علوم دانشکده ،شناسی زيست گروه 2
 ايران ،نوشهر ،(نوشهر ناسیش گیاه باغ) مازندران طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 1

 
 چکيده

         دهنوده           انعکوا           حقیقوت     در   و         منطقوه       يوک           شوناتتی        بووم          عوامو          موورد     در       قضاوت         راهنماي      ترين     مهم       گیاهی      پوشش

       ايون      هدف   .   است       گذشته       دوران           جغرافیايی       شرايط   و        گیاهان       تکام       روند   ،     محیطی       شرايط       برابر    در       زيستی     هاي       واکنش

   ي    هوا            ايسوتگاه          ابتودا    ،       منظوور         بودين    .     اسوت             مازنودران        غور     و       شورق     در      آبزي        گیاهان         شناسايی   و      آوري     جمع   ،     پژوهش

   ي    هوا          نمونوه    ،     محو      به        مراجعه    با     سپس   ،  شد      مشخص       استان      نقشه     روي    بر     ...   و    ها   بند    آ    ،   آبی       مزارع      شام         برداري       نمونه

           دانشوگاه      اهی    گیو         علووم           پژوهشکده          هرباريوم   و       نوشهر       شناسی     گیاه     باغ          هرباريوم    به         شناسايی      براي   و      آوري     جمع       گیاهی

        تیوره     44      بوه          متعلو           گیواهی         گونوه    213   ،     مجموع    در   .    شدند         شناسايی       معتبر      علمی       منابع      اسا     بر   و       منتق       مشهد        فردوسی

   4   ،    هوا     اي     لپه    تک    از      گونه    39   ،    ايها     لپه  دو    از      گونه    23   ،   شده      آوري     جمع        گیاهان      میان    از   .   است     شده         شناسايی   و      آوري     جمع

 ،جغرافیوايی  پوراکنش  نظور  از  .    شود        گزارش    ها         بريوفیت    از      گونه    دو   و    ها     لبک ج    از      گونه    يک   ،     آوندي           نهانزادان    از      گونه

 اتتصوا   (اي منطقوه  سوه ) توورانی -یايرانو  /اي مديترانوه  /سویبري -اروپوا  عناصر به ،منطقه اين رويشی عناصر بیشترين

 .گرفتند قرار بعدي مراتب در وطن جهان و اي منطقه چند عناصر سپس ،داشتند

       حفاظتی       وضعیت   ،        مازندران   ،    آبزي        گیاهان   ،جغرافیايی پراکنش   ،    ستیک ي ر   فلو   :     کليدی     های      واژه

 
 مقدمه

 در موجووودات توورين ثبووات بووا عنوووان بووه گیاهووان

 هواي  چرتوه  در ارزشمندي نقش ،مختلف هاي رويشگاه

 بروز سبب ايران کشور اقلیمی تنوع .کنند می ايفا زيستی

 کووه طوووري بووه ،اسووت شووده گیاهووان از بووایيی تنوووع

 منوابع  بوه  ،نخوورده  دست مناط  از جديدي هاي گزارش

 تنوووع ،اقلیمووی نظوور از .شووود مووی هفووزودا کشووور فلوووري

 بووه توووان مووی را ايووران مختلووف نووواحی آبووزي گیاهووان

 در مرکوزي  ،درصود  32 حودود  در شومالی  هواي  قسمت

 تقسویم  درصود  01 حودود  در جنوبی  و  درصد 21 حدود

 :عام  دو به کشور شمالی هاي قسمت در بای تنوع .نمود

 نسوبت  توا   -1 ،رطوبوت  و بارنودگی  بایي میزان -2

 در رطوبووت و بارنوودگی بووایي میووزان .شووود مووی داده

 فصوو  شوودن کوتوواه سووبب ايووران شوومالی هوواي قسوومت
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 گیاهوان  بورتفف ) شوود  می آبزي گیاهان براي نامساعد

 نامسواعد  آبوزي  گیاهوان  براي تابستان فص  ،زي تشکی

 امکوان  ،جنووبی  تصو  به و مرکزي مناط  در .(است

 از بسووویاري و دارد وجوووود تابسوووتان در آ  روي پوووس

 بوین  از و گیرند می قرار تشکی معرض در آبزي گیاهان

 مشواهده  کمتور  شومالی  نوواحی  در منواط   ايون  .روند می

 گیاهوان  تنووع  ايجواد  در مهم یعامل نیز تا  .گردد می

 بسویاري  توا  شود می سبب عام  اين .است بیآ پاي آبزي

 در رويووش توانووايی ،ايووران مرکووز و جنووو  گیاهووان از

 موضووع  ايون  عکوس  اموا  ،باشوند  داشوته  را کشور شمال

 و اسویدي  هواي  توا   در کوه  گیاهانی و کند نمی صدق

 جنوو   در تواننود  نمی ،شوند می يافت شمال دار هومو 

 (.2902 ،زهزاد) کنند رشد کشور مرکز يا و

    در        تنهووا        گیوواه      يووک   ،           جغرافیووايی          پووراکنش        لحووا     از

        تحمو          قابو        جديد       منطقه           جغرافیايی       شرايط    که    تی   صور

   ،    هوا         گونوه           انتشوار    .     بوود        تواهد       زندگی   ه    ادام    به      قادر      باشد

      يوا    و         رويشوی        هواي         پهنوه         وسوعت    و       گیاهی       جوامع       تشکی   

       عوورض   و       طووول    از        تاصووی        نقووا       بووه    آن        بووودن         محوودود

        صوورت         شوانس    و         تصوادف      روي    از     گاه     هیچ   ، ی ي       جغرافیا

         دتالوت       روند     اين   ر د        متعددي       عوام       بلکه   ،   است        نگرفته

      براي    ها      گونه           جغرافیايی        پراکنش       بررسی       نتیجه    در   .   رند  دا

    از    (.    2922   ،       امینوی  )       اسوت          ضوروري          عوامو         ايون        شناتت

          آورنووده        پديوود        آبووزي          گیاهووان   ،        شووناتتی       بوووم          ديوودگاه

         ايجواد    ،      وحشوی            حیوانوات            زيسوتگاه  )    اي        ويوژه      هاي      ارزش

         شوناتت    و         هسوتند       ...(   و        زيبوا        هواي          منظوره    و       زيستی      تنوع

        تعمو         توور     در          پايودار          توسوعه       بوه          دستیابی       منظور    به      آنها

           تحقیقووات        جملووه    از    (.    2922   ،      شووکري   و           صووفايیان )       اسووت

             فلوريسوتیک           مطالعوه       بوه         تووان     می   ،     پژوهش     اين    به       مرتبط

  ،(2922 ،      نوژاد          نقوی    و        قهرمان )          امیرکفيه        المللی     بین      تای 

        غربوی         جنوو           رويشوی         نقشوه       تهیه   و       گیاهی       شناسی       جامعه

    يا    ها      تای    و   (    2903   ،       افتخاري   و      نژاد       ديانت )       انزلی      تای 

   ،      شووکري   و           صووفايیان )            مازنوودران         اسووتان       هوواي    ان     بنوود    آ 

    در   ،      حاضور          پوژوهش         اصولی        هودف    .      نموود        اشاره   (    2922

 اسوتان  آبوزي  گیاهوان          معرفوی    و         شوناتت          ضورورت       واقع

              ناتوشوووايند             پیامووودهاي         وقووووع    از        پووویش   ،مازنووودران

   ن  اي      رفتن     بین    از   و        سدسازي    از      ناشی      آثار   ،     محیطی      زيست

  .   است       جمعیت        افزايش   و        شتابان       توسعه      سلطه     زير        گیاهان

 

   ها     روش   و      مواد
       مطالعه      مورد       منطقه

  ،      وسووعت        مربووع           کیلووومتر       19023 / 4      بووا            مازنوودران         اسووتان

       بوین    و        گیورد       موی       بور     در    را        کشوور          مسواحت     از      درصد   2 /  43

         اسوتان        ايون    .     اسوت        شوده       واقع       البرز     کوه      رشته   و     تزر       درياي

       عورض          دقیقوه     40   و        درجوه     93      توا          دقیقوه     92   و      درجه    93     بین

     طول       دقیقه    94   و      درجه    24    تا       دقیقه    21   و      درجه    21   و       شمالی

 اسوا   بور    .     اسوت        گرفته      قرار         گرينويچ        النهار     نصف    از      شرقی

 غربوی  نوواحی  داراي مازنودران  اسوتان  ،دوموارتن  بندي طبقه

 شورقی  نوواحی  ،مرطوو   مرکوزي  نوواحی  ،مرطوو   بسیار

 توجوه  بوا  .است  مرطو نیمه کوهستانی نواحی و اي مديترانه

 بورداري  نمونوه  ايستگاه 24 تعداد ،استان اين بایي وسعت به

 .شد مشخص غر  و مرکز ،شرق در
 

 کار روش

         گیوواهی       هوواي         نمونووه      آوري       جمووع       جهووت     یزم         وسوواي 

            ابزارهوواي   ،      علفووی       هوواي         نمونووه      آوري       جمووع         بیلچووه        شووام 

          دوربووین   ،         باغبووانی        قیچووی   ،   دار        دسووته          تورهوواي   ،        چنگووالی

   .بووود         صووحرايی           يادداشووت       رچووه   دفت   ،        نووايلون   ،       عکاسووی

        باشود        صورتی    به       نبايد        گیاهان        برداري       نمونه   و      آوري     جمع

        بايود          همیشوه    .     شوود       وارد       آسیبی       منطقه       زيستی      تنوع    به    که

       بویش        نبايد     گاه     هیچ   و     شود        برداشت      گیاه        معدودي       تعداد

         شووویوه   .       نموووود      آوري        جموووع          منطقوووه           گیاهوووان    از         نیووواز    از

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 10 ايران مازندران، استان غر  و شرق آبی هاي زيستگاه گیاهان بررسی

 

 

 

          گیاهوان     آن      طوی       کوه       باشد    اي      گونه    به       نبايد        برداري       نمونه

        آنچوه       کوه         داشوت      ياد    به      بايد   .    شوند      ناقص    يا       نابود       زيادي

    در   ،     اسووت       صوورف        آبووزي        گیوواه      يووک      مووا          ديوودگاه    از

 از پوس   .   کند    می      ايفا      حیاتی      شايد   و     مهم      نقشی          اکوسیستم

 گیواهی  هواي  نمونه   ،شده مشخص مناط  از برداري نمونه

 و نوشوهر  شناسوی  گیواه  بواغ  هربواريوم  بوه   ،شناسايی براي

 نتقو  م مشوهد  فردوسی دانشگاه گیاهی علوم هپژوهشکد

 ايرانیکوا  فلوورا  نظیور  مختلف يفلورها از استفاده با و شد

(Rechinger, 1963-1998)، عوراق  فلور (Townsend 

and Guest, 1985)،  شووروي  فلوور (Komarov and 

Shishkin, 1971-1987)، و اسووودي) ايوووران فلوووور 

 ،قهرمووان) ايووران رنگووی فلووور ،(2924-2930 ،همکوواران

 ،(2902-2924 ،مبوین ) ايران هاي ستنی  ر  ،(2920-2924

 پوار   مصوور  فلوور  (Davis, 1965-1988) ترکیه فلور

 Zohary) فلسوطین  فلوور  ،(2929 ،آتوانی ) گلستان ملی

and Feindbrun-Dothan, 1960-1986)، فرهنوو  و 

 .شودند  شناسوايی  (2902 ،مظفريان) ايران گیاهی هاي نام

          پوراکنش  ،گونوه  شور   بور  عوفوه  هیگیوا  گونه هر براي

 ،فووق  شده برده نام منابع از استفاده با نیز آنها          جغرافیايی

 .شد تعیین

 

 نتایج

 فلوريسوتیک،  هواي  بررسوی  از حاص  نتايج اسا  بر

 تیووره 44 و جوونس 00 بووه متعلوو  گونووه 213 مجموووع، در

 و جنس يک از گونه يک تعداد، اين از .شدند شناسايی

 تیوره  يک و جنس دو از گونه دو ا،ه جلبک به تیره يک

 بووه  تیووره  دو و جوونس 9 از گونووه  4 ،هووا بريوفیووت  بووه

 02 از گونووه 223 ،(آونوودي نهووانزادان) هووا پتريووديوفیت

 تعلو   (نهانودانگان ) هوا  اسوپرماتوفیت  بوه  تیره 41 و جنس

 92 گونوه،  39 هوا  اي لپوه  توک  نهاندانگان، بین در .داشتند

 10 و جونس  41 گونه، 23 ها اي لپه دو و تیره 29 و جنس

 (.2 شک ) دادند اتتصا  تود به را تیره

 
 هواي  گوروه  در گونوه  و جنس تیره، تعداد مقايسه نمودار -2 شک 

 شده آوري جمع گیاهی
 

 بزرگتورين  جنس، 3 و گونه 22 با Cyperaceae تیره

 هاي تیره آن از پس .شود می محسو  منطقه گیاهی تیره

Poaceae جوونس، 22 و گونووه 29 بووا Juncaceae 21 بووا 

 دو و گونوه  2 بوا  Ranunculaceae جونس،  يک و گونه

 .هسوتند  منطقوه  هواي  تیوره  تورين  عموده  ترتیوب  به جنس،

 گونووووه، 0 بوووا  Carex گونووووه، 21 بوووا  Jucus جووونس 

Potamogeton و Ranunculus گونووه 3 بووا کوودام هوور 

 اسوا   بور  همچنین، .بودند موجود هاي جنس بزرگترين

 شد مشخص گیاهی، جغرافیاي پراکنش هاي داده تحلی 

-ايرانوووی اي، مديترانوووه سووویبري،-اروپوووا عناصووور کوووه

 درصوود، 12/22 اي منطقووه چنوود  درصوود، 39/11تووورانی

 تورانی-ايرانی سیبري،-اروپا ، درصد 33/23 وطنی جهان

 درصود،  34/2 اي مديترانوه  سویبري، -اروپا درصد، 94/3

 03/4 گرمسویري -سردسیري درصد، 03/4 سیبري-اروپا

 درصوود، 19/4 تووورانی-ايرانووی اي، مديترانووه ،درصوود

          مجموعووا  عناصوور سوواير و درصوود 20/9 تووورانی-ايرانووی

 بور  (.1 شوک  ) دادند اتتصا  تود به را درصد 20/22

 منواط   اغلوب  يوا  تمام  در گیاهان از برتی حضور اسا 

 عنوووان بووه زيوور هوواي گونووه بووه توووان مووی ،بوورداري نمونووه

 Batrachium  :نمووود اشوواره منطقووه غالووب هوواي گونووه

trichophyllum،  Azolla filiculoides، Lemna 
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minor، Juncus acutus، Potamogeton crispus، 

Sparganium erectum، دو حفاظتی وضعیت لحا  از 

 در گونوه  يوک  ،(VU, vulnerable) پوذير  آسویب  گونه

 در گونوه  دو و (LR, lower risk) کمتور  تطور  معورض 

 هسووتند (EN, endangered) انقووراض تطوور معوورض

(Jalili and Jamzad, 1999):  

Ranunculus dolosus (LR)، Centella asiatica 

(VU)، Zostera noltii (VU)، Populus caspica 

(EN)، Salvinia natans (EN). 

 
 هواي  گونوه  جغرافیواي  پوراکنش  فراوانوی   درصود  نموودار  -1 شک 

 شده آوري جمع گیاهی

 
 بحث

 در (جگوون) Cyperaceae تیووره هوواي گونووه فراوانووی

 اغلوب  کوه  اسوت  دلیو   ايون  به بیشتر مطالعه، مورد منطقه

 و هسوتند  دوسوت  رطوبوت  و بواتفقی  تیوره  اين هاي گونه

 رو، اين از .دارند بایتري آبی نیاز ها، تیره ساير به نسبت

 بسوویار هوواي محوویط هووا تووای  و بنوودها آ  بوورنج، مووزارع

 تنووع  و رفلوو  بررسوی  در .آنهاسوت  رويش براي مناسبی

 از يکووی عنووان  بوه  جگون  تیووره ،البورز  هواي  کووه  توای  

 Kamrani) شد معرفی شده آوري جمع بزرگ هاي تیره

et al., 2011).  معرفوی  در (2922) افتخواري  و عصوري 

 و عصوري  و کشویم  سویاه  توای   گیواهی  پوشوش  و فلور

 جگون   تیوره  امیرکفيوه،  تای  مطالعه در (2929) مرادي

 توای   مطالعوه  در .برشمردند  تیره رينبزرگت عنوان به را

  تیوره  32 میوان  از (2922) عطوار  و قهرموان  توسوط  انزلی

 بزرگ  تیره هفتمین عنوان به جگن  تیره شده آوري جمع

 بوه  را جگون   تیوره  (2923) کريموی  .اسوت  شده گزارش

 هواي  زيسوتگاه  اي حاشیه نقا  در اهمیت با اي تیره عنوان

       ساحلی       منطقه      فلور   و    ها      شگاه   روي        مطالعه    در .برشمرد آبی

 با جگن  تیره         امیرکفيه       ساحلی      تای    و        جیرباغ-      چمخاله

 قهرمان) شد معرفی بزرگ  تیره دومین عنوان به گونه 92

 در (2922) افتخووواري و عصوووري (.2929 همکووواران، و

 لپوه  توک  گیاهوان  بیشتر فراوانی کشیم سیاه تای  بررسی

 ايون  بوه  را لپوه  دو به نسبت مرطو  و آبی هاي محیط در

 بوه  را توود  وابسوتگی  لپوه  توک  گیاهان که دانند می دلی 

 در انود،  کورده  حفو   لپوه  دو از بیش مرطو  هاي محیط

 بوراي  لپوه  دو گیاهوان  کوه  اي عموده  هاي سازش حقیقت،

 در کمتوور انوود کوورده پیوودا تشووک منوواط  در زيسووت

 .شود می مشاهده ها لپه تک

 موورد  نطقوه م آنکوه  بوا  جغرافیوايی،  پوراکنش  لحا  از

 بووایي حضووور امووا دارد، قورار  هیرکووانی ناحیووه در مطالعوه 

 ايون  بوه  وطنوی  جهوان  و اي منطقه چند اي، منطقه سه عناصر

 عناصر داراي تشکی تفف بر آبی محیط که است دلی 

 کمتور  کوه  اسوت  ... و غوذايی  مواد آ ، دماي مانند ثابتی

 آبووزي، گیاهووان بنووابراين، .گووردد مووی تغییوور دسووتخوش

 يوک  در تنها و شوند پراکنده تري وسیع شک  به وانندت می

         تعودي          آثوار         هموین        علوت       بوه        حتوی  .نماننود  محدود منطقه

    از    زي       توا           جواموع         نسوبت       بوه         آبوزي        جوامع     آ ،       کننده

   و         گیواهی        هواي         گونوه       تنوع        نبوده،          برتوردار    اي      گونه      غناي

    از           معمووی          اسوت،          پوايین         نسوبت       بوه         ژنتیکی      تنوع    آن     تبع    به

    از          محودودي          تعوداد          هموراه       بوه         شواتص         گونوه     دو      توا     يک

         تعوداد      رو،       ايون     از   .     اسوت        شوده          تشوکی           گیواهی      هاي      گونه

        دلیو        بوه       گونه    يک   و     است      اند      سطح      واحد    در    ها      گونه
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       توود       بوه     را         تووجهی         قابو        عرصه      بای،       بسیار       پذيري      سازش

          گیاهوان         سواير           شورايطی         چنوین     در      کوه        دهود     می        اتتصا 

       سووي     از   .      داشوت            نخواهنود     را    آن      بوا         مقابله      براي     یزم      توان

    در         تودريج       بوه       هايی         زيستگاه      چنین    در       تغییر        هرگونه       ديگر،

      بوه     را       توري         وسویع         آسویب    و       شوده          منتشور     آن      عرصه       سراسر

      بووا          مقايسووه    در      هووا            اکوسیسووتم        قبیوو        ايوون         زيسووتی         اجووزاي

   و         عصوووري )      آورد       موووی      وارد         تشوووکی        هووواي             اکوسیسوووتم

 طوی  رويشوی  تکثیور  توانوايی            همچنوین،     (.    2922          افتخاري،

 وسویع  انتشار در که است عواملی جمله از ي،متماد سالیان

 گیاهوان  از بسیاري اين، بر عفوه .دارد نقش آبزي گیاهان

 و سوورعت بوه  داشووته، (invasive) تهواجمی  حالووت آبوزي 

 در تود اشغال به را آن منطقه، تصوصیات به توجه بدون

 از متفواوت         کوامف   محیطی در قادرند آنها يعنی آورند، می

 توبی به را جديد شرايط داشته، رويش تود، اولیه محیط

  ،Azolla filiculoides        گونووه         مثووال،        بووراي .کننوود تحموو 

 تاصویت  علوت  به امروزه اما است جنوبی آمريکاي بومی

 تبودي   اي منطقوه  چنود  گونوه  يوک  بوه  بای، بسیار تهاجمی

      بوه            گیاهوان،        ايون     که     گفت      توان     نمی        نتیجه،    در .است شده

          گیاهوان         میوان     در        کلوی،     ور   طو     به   .     دارند      تعل       تاصی       منطقه

         منطقوه       يوک            انحصواري          انودکی          بسویار          تعوداد          تنههوا       آبزي

 تنووع  بررسی، اين در  .     دارند       وسیعی        پراکنش      بقیه   و       هستند

 بووه داشووت، وجووود گیاهووان انوودازه و ابعوواد نظوور از جووالبی

 گیواهی  توا  Lemna مث  کوچک گیاه يک از که، طوري

 ديوده  درسو  موی  متور  چنودين  بوه  آن ارتفاع که Salix نظیر

 گیاهوان،  نیوز  تاکسوونومی  لحا  از اين، بر عفوه .شود می

 هور  در کوه  صوورت  بودين  دهنود  موی  نشان را بایيی تنوع

 بوراي  تورد، می چشم به گیاهان از جالبی آرايش ايستگاه

         نسوبتا   بنودي  آ  کوه  (سواري ) محله سید بند آ  در نمونه،

 بوه  گیواهی  پوشوش  اسوت،  آراموی  بسویار  جريوان  با عمی 

 گونه آ ، دات  در Nymphaea alba که است تیصور

 Nelumbium گونوووه و دهووود موووی تشوووکی  را غالوووب

capsicum همراه گونه عنوان به (co-dominance) ديده 

 حود  ،(بنودي  منطقوه ) افقی بندي اشکو  لحا  از .شود می

 غالوووب گونوووه توسوووط غالوووب، اجتمووواع ايووون فوقوووانی

Phragmites australis (ابیپايووو گیاهوووان گوووروه از) 

 هموراه  گونوه  Arundo donax گونه و گردد، می مشخص

 ايون  مواقوع،  بیشوتر  در کوه  است اين جالب نکته .است آن

 .دارند حضور محیط در يکديگر با گیاهان

 عمو   داراي آ  کوه  بهشوهر  در زاغمورز  بند آ  در

 گیواه  Phragmites australis اسوت،  اي مفحظوه  قابو  

 داتو   در اموا  .دهود  موی  تشوکی   آ  حاشیه در را غالب

 گونه دو و غالب گونهPotamogeton pectinatus آ 

Ceratophyllum demersum و Myriophyllum 

verticillatum ذکور  شايان نکته .هستند همراه هاي گونه 

 کنوار  در Nymphaea alba بند آ  اين در که است اين

 علت به) قطعی طور به نه اما شايد، .شود نمی مشاهده نی

 تووان  موی  (آ  در موجود هاي شاتص گیري هانداز عدم

 عمیو   کوافی  انودازه  بوه  آ  بنود،  آ  ايون  در کوه  گفت

 رويوووش بوووراي مناسوووب محیطوووی بتوانووود کوووه نیسوووت

Nymphaea alba عمو   بوا  آبی هاي محیط      اصوی  .باشد 

 .هستند گونه اين رويش براي مناسبی محیط متر، 9

 و کنوار  فريودون  فاصو   حد) برق نیروگاه بند آ  در

 يوک  در کوه  بوود  صوورت  بودين  گیاهی پوشش (بابلسر

 Juncus اسوت،  کمتور  آ  عمو   کوه  بند آ  از قسمت

acutus و Juncus heldreichianus  بسوویار اجتموواعی 

 ايوون زيوورين اشووکو  در .دهنوود مووی تشووکی  را بووزرگ

 ايوون .دارد وجووود  Zannichellia palustris  گیاهووان،

 ويالگوو از نوووعی) بعوودي سووه الگوووي لحووا  از گونووه

 تمووام (جامعووه در آبووزي گیاهووان هوواي گونووه قرارگیووري

 کوه  Juncus سواقه  از قسمتی حتی و دستر  قاب  فضاي
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 قاب  فضاي از منظور) کند می اشغال را دارد قرار آ  در

 اين (.است آ  سطح تا کف از موجود فضاي دستر ،

 در آ  از آموده  بور  گیاهوان  تأثیر از بارزي نمونه حالت،

 قسوومت در .اسووت دهنووده ريشووه شووناور گیاهووان اسووتقرار

 اسوت،  مفحظه قاب  آ  عم  که بند آ  اين از ديگري

 و ور غوطه گیاهان بوده، پراکنده آبی پاي گیاهان حضور

 اجتماعی بند، آ  ابتدايی قسمت در .هستند غالب شناور

 ايون  .دارد وجود  Azollaغالبیت با Azolla و Lemna از

 (cover) پوششوی  کوه  اسوت  فشورده  اي اندازه به اجتماع

 کوه  طووري  بوه  است داده تشکی  را درصد 211 از بیش

 آن روي بوور راحتووی بووه قورباغووه و مووار ماننوود حیوانوواتی

 حضوور  بنود،  آ  انتهايی قسمت در اما .کنند می حرکت

 تووان  موی  کوه  طووري  بوه  شوده،  نواچیز  بسیار گیاهان اين

 Potamogeton قسومت،  اين در .رسد می صفر به گفت

pectinatus و Myriophyllum spicatum ديديوووووه 

 Juncus acutus قسومت،  دو هور  حاشویه  در .شووند  موی 

 عنووان  به که نیست حدي در تراکم اما گردد می مشاهده

 نکتووه ايوون ذکوور اينجووا در .شووود گرفتووه نظوور در اجتموواع

 کنوار  در بورده  نوام  گیاهوان  مشواهده  کوه  اسوت  ضروري

 ايون  از مکودا  هور  کوه  دارد امکان هنگامی فقط يکديگر

 جامعوه  ثبوات  فواز  در .باشوند  جامعوه  ثبات فاز در گیاهان

 بهینوه  نقطه در دهی گ  و رشد لحا  از گیاهی هاي گونه

 بور  بوده، متفاوت گیاهان از هرکدام ثبات فاز دارند قرار

 بنود  آ  در مثوال،  بوراي  .کنود  می تغییر فص  نوع حسب

 بهووار اواسووط و زمسووتان اواتوور در سوواري محلووه سووید

Nymphaea alba در سواتتار  ايون  اما شود نمی مشاهده 

 حالوت  همین .است تشخیص قاب  توبی به تابستان اواي 

 در       مووثف  .گووردد مووی مشوواهده هووم ديگوور بنوودهاي آ  در

 و کنوار  فريودون  فاصو   حود ) بورق  نیروگاه پشت بند آ 

  و Juncus کووووه اسووووت بهووووار اواسووووط در (بابلسوووور
Zannichellia  ايوون .ردنوودگ مووی مشوواهده هووم کنووار در 

 آ  شودن  تشوک  علوت  بوه  تابستان اواي  در مجموعه،

 انگیووزي، طورشووگفت بووه امووا .شووود نمووی مشوواهده       اصووف 

 فصوولی تغییوورات بووه چنوودان Lemna و Azolla اجتموواع

 مشواهده  بورداري  نمونوه  فصول تمام در و ندارند واکنش

 (.4 شک ) شدند

  

 غمورز زا بنود  آ  B) سواري،  در سیدمحله بند آ  A) -4 شک 

 روي بوور مووار حرکووت بوورق، نیروگوواه بنوود آ  C) بهشووهر، در

 آ  سطح در Azolla متراکم هاي یيه
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 توورانی، -ايرانوی  :Ir-Tur سویبري، -اروپوا  :Euro-Sib .شوده  مطالعوه  منطقوه  گیاهی يها گونه جغرافیايی پراکنش فلوريستیک فهرست -2 جدول

PL: اي، منطقه چند Cosm: وطن، جهان Medit: اي، انهمديتر Borealo-Trop: گرمسیري-سردسیري. 

 تاکسون جغرافیايی پراکنش

 Alismataceae 
PL. Alisma lanceolatum With. 
PL. Alisma plantago-aquatica L. 

 Apiaceae  
PL. Apium nodiflorum (L.) Lag.  
W. Ir.-Tur. Bupleurum marschallianum C. A. Mey. 

Euro-Sib.-Ir.-Tur. Centella asiatica (L.) Urban. 
PL. Hydrocotyle ranunculoides L. f. 
Euro-Sib.-N. Medit. Hydrocotyle vulgaris L. 

 Asclepiadaceae 
Euro-Sib.-Medit.-W. Ir.-Tur.  Periploca graeca L. 

 Asteraceae  

Euro-Sib. (Medit.- Ir.-Tur.). Bidens tripartita L. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Eclipta prostrata (L.) L. 
Euro-Sib.-Medit.-W. Ir.-Tur. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 

Betulaceae 

Euro-Sib. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Subsp. barbata Yaltirik. 

Euro-Sib. Alnus subcordata C. M. Mey. 
Boraginaceae 

Euro-Sib. Myosotis palustris (L.) Nath. 
Brassicaceae 

Euro-Sib.-Medit. (Ir.-Tur.). Cardamin hirsuta L. 
Euro-Sib.(W. Ir.-Tur.). Nasturtium microphyllum Boenn. ex Reichenb. 

Euro-Sib.-Ir.-Tur. Nasturtium officinale (L.) R. Br. 
Butomaceae 

PL. Butomus umbellatus L. 
Callitrichaceae 

E. Holarctic Callitriche palustris L. 
Caryophyllaceae 

Cosm. Spergularia marina (L.) Griseb. 

Ceratophyllaceae 

PL. Ceratophyllum demersum L. 
Characeae 

Cosm. Chara vulgaris L. 
Chenopodiacea 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur Salicornia europaea L. 
Cyperaceae 

Ir.-Tur. Carex diluta M.B. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Carex otrubae Podp. 
Euro-Sib.-Medit. Carex pendula Huds. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur., N. Am. Carex pseudocyperus L. 

Euro-Sib.-Medit. Carex remota L. 

Euro-Sib.-Ir.-Tur. Carex riparia Curtis. 
Ir.-Tur. Carex songorica Kar. & Kir. 

Pantr. Cyperus esculentus L. 
Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Cyperus fuscus L. 

Medit.-Ir.-Tur.(Euro-Sib.) Cyperus longus L. 

Cosm. Cyperus rotundus L. 

Cosm. Eleocharis palustris (L.) Roem & Schult. 

Euro-Sib.-Ir.-Tur. Eleocharis uniglumis (Link.) Schult. 

Medit.-Ir.-Tur., Paleotr., Austr. Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani. 

Euro-Sib.-Ir.-Tur.-Pantr. Pycreus flavescens (L.) Reichenb. 
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 تاکسون جغرافیايی پراکنش

Cosm. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla. 

Paleotr. Schoenoplectus littoralis Schrad. 

Cosm. Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla. 

Equisetaceae 

PL. Equisetum palustre L. 

PL. Equisetum ramosissimum Desf. 

Haloragaceae 

Borealo-Trop. Myriophyllum spicatum L. 

Borealo-Trop. Myriophyllum verticillatum L. 

Hydrocharitaceae 

Origin N. Am, naturalised in Europea and Afr. Elodea canadensis Michx. 

Euro-Sib.-Ir.-Tur. Hydrilla verticillata L. C. Rech. 

PL. Hydrocharis morsus-ranae L. 

Hypericaceae 
PL. Hypericum perforatum L. 

Iridaceae 

Euro-Sib.-Medit.-W. Ir.-Tur. Iris pseudoacorus L. 

Juncaceae 

PL. Juncus acutus L. 

Cosm. Juncus articulatus L. 

Cosm. Juncus bufonius L. 

Cosm. Juncus effusus L. 

Medit.-W. Ir.-Tur. Juncus heldreichianus Marsson ex Parl. subsp. orientalis Snoge. 

PL. Juncus hybridus Brot. 

Cosm. Juncus inflexus L. 

Euro-Sib.-Medit.(W. Ir.-Tur.). Juncus maritimus Lam. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Saharo-Arab. Juncus minutulus Albert & Jahandiez. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Saharo-Arab. Juncus rigidus Desf. 

Lamiaceae 

Euro-Sib. Lycopus europaeus L. 

Euro-Sib & Cult. Mentha aquatica L. 

Cosm. Prunella vulgaris L. 

Lemnaceae 

Borealo-Trop. Lemna gibba L. 

Borealo-Trop. Lemna minor L. 

Borealo-Trop. Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden 

Lythraceae 

PL. Lythrum salicaria L 

Nymphaeaceae 

S. Asia. & N. Austr. Nelumbium caspicum Eichw. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Nymphaea alba L. 

Onagraceae 
PL. Epilobium hirsutum L. 

PL. Ludwigia palustris (L.) Elliott. 
Papilionaceae 

Euro-Sib.-Medit.-W. Ir.-Tur. Trifolium angustifolium L. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Trifolium repens L. 

Plantaginaceae 

Cosm. Plantago lanceolata L. 

Poaceae 

Medit.-Ir.-Tur.-Saha-Arab. Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 

Euro-Sib.-Medit. Agrostis tenuis Sibth. 

PL. Arundo donax L. 

PL. Calamagrostis epigejos (L.) Roth. 

Ir.-Tur. Catabrosa aquatica (L.) beauv 
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 تاکسون جغرافیايی پراکنش

Native of Tropo As. Coix lacrima-jobi L. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Hordeum marinum Hudson. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Hordeum murinum L. 

Native of S. Am. Paspalum dilatatum Poir. 

Medit.-Ir.-Tur. Phalaris minor Retz. 

PL. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 

Cosm. Polypogon fugax Nees ex Steud. 

Cosm. Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 

Polygonaceae 
PL. Polygonum hydropiper L. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Polygonum lapathifolium L. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Polygonum persicaria L. 

Euro-Sib.-Medit. Rumex crispus L. 

Euro-Sib.-Medit.-Sah-Arab. Rumex pulcher L.  

Potamogetonaceae 

PL. Potamogeton crispus L. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Potamogeton lucens L. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur., Afr., N. Am. Potamogeton nodosus Poir. 

Cosm Potamogeton pectinatus L.  

Euro-Sib.-Ir.-Tur., N. Am. Potamogeton perfoliatus L. 

Euro-Sib.-Ir.-Tur., Afr., N. Am. Potamogeton pusillus L. 

Primulaceae 

Cosm. Samolus valerandi L. 

Ranunculaceae 

Medit.-Ir.-Tur. Batrachium rionii (Lagger.) Nym. 

Cosm. Batrachium trichophyllum (Chaix.) Bosch. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Ranunculus constantinopolitanus (DC.) dUrv. 

End. Ranunculus dolosus Fisch. & C. A. Mey. 

PL. Ranunculus muricatus L. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Ranunculus ophioglossifolius Vill. 

Euro-Sib.-Medit.- Sah-Arab. Ranunculus repens L. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Ranunculus scleratus L. 

Ricciaceae 

Cosm. Riccia fluitans L. 

Cosm. Ricciocarpus natans (L.) Cord. 

Rosaceae 

Euro-Sib.-Medit. (Ir.-Tur.) Potentilla reptans L. 

Rubiaceae 

Medit.-Ir.-Tur. Galium humifusum Bieb. 

Salicacea 

Euro-Sib.-Ir.-Tur. Populus caspica Bornm. 

Euro-Sib.-Medit. Salix aegyptiaca L. 

Euro-Sib.-Ir.-Tur.-Afr. Salix alba L. 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Salix excelsa S. G. Gmelin. 

Salviniaceae 

PL. Azolla filiculoides Lam. 

PL. Salvinia natans (L.) Allioni. 

Scrophulariaceae 

Cosm. Veronica anagallis-aquatica L. subsp. oxycarpa. 

Solanaceae 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur Solanum dulcamera L. 

Sparganiaceae 

Euro-Sib.-Medit.-Ir.-Tur. Sparganium erectum L. 

Typhaceae 

Borealo-Trop. Typha latifolia L. 
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 تاکسون جغرافیايی پراکنش

Euro-Sib. Typha laxmanni lepech. 

Euro-Sib.-Ir.-Tur. Typha minima Funck. 

Verbenaceae 

Medit.-Ir.-Tur.  Phyla nodiflora (L.) Greene. 
Zannichelliaceae 

Cosm. Zannichellia palustris L. 
Zosteraceae 

Euro-Sib.-Medit Zostera noltii Hornem. 
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Abstract 

To judge and to evaluate the ecological characteristics of a region, vegetation is of prime 

importance. In fact, it reflects the biological reactions against the environmental conditions, 

plant evolution process and geographical condition of the past. The purpose of this study was to 

collect and identify aquatic plants of the East and the West of Mazandaran province. Therefore, 

sampling sites viz. stagnant water stops and irrigated farms were selected, marked out on the 

map and the specimens were collected. The collected plants were identified using different 

references in the Herbarium of Nowshahr Botanical Garden as well as Herbarium of Research 

Institute of Plant Science, Ferdowsi University of Mashhad. In this survey, a total of 126 aquatic 

plant species, belonging to 44 families were recognized. Among them, 56 species of 

Dicotyledones, 63 species of Monocotyledones, 4 species of Pteridophytes, 1 species of algae 

and 2 species of bryophytes were reported. Chorological studies showed that most of the species 

belonged to the Euro-Siberian, Mediterranean, Irano-Turanian (triregional) and the rest to 

Pluriregional and Cosmopolitan phytochoria. 
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