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 9گروه زیستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران
 2مربی ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران  ،91314– 5010ج .ا .ایران
 3گروه زیست شناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران

چکیده
در پژوهش حاضر ،فلور معدن آهن گاللی بررسی شد .این معدن در  45کیلومتری شمال غربی استان همدان ،در مرز
همدان ،کرمانشاه و سنندج ،در مختصات  50درجه 45 ،دقیقه طول شمالی و  35درجه و  41دقیقه عرض شرقی قرار
دارد .روش جمع آوری گیاهان منطقه یادشده ،روش مرسوم مطالعات فلوریستیك منطقهای است .نمونههای جمعآوری
شده بر اساس روش های مرسوم تاکسونومی گیاهی و به کارگیری منابع الزم شناسایی و خانواده ،جنس و گونه هر یك
تعیین شد .نمونههای جمع آوری شده در این بررسی در هرباریوم دانشگاه بوعلیسینا نگهداری میشود .شكل زیستی هر
یك از عناصر گیاهی منطقه با روش رانكایر ) (Raunkiaerمشخص شد .در بررسی منطقه معددن آهدن گاللدی30 ،
خانواده 990 ،جنس و  950گونه و واحدهای تحت گونه ای شناسایی شد د که خانوادههای ( Asteraceaeآفتابگردان)،
( Brassicaceaeشب بو)( Poaceae ،گندمیان)( Fabaceae ،نیدام داران) و ( Lamiaceaeنعناییدان) بیشدترین فراواندی را
داشتند .شكلهای زیستی منطقه شامل  9درصد فانروفیت 4 ،درصد کریپتوفیت 51،درصد همیکرپتوفیت 0 ،درصد
کامفیت و  31درصد تروفیت هستند .بیشترین پراکنش جغرافیایی ،گونهها متعلق به ناحیه ایرانی -تورانی است.
واژه هاي كلیدي :پراکنش جغرافیایی ،شكل زیستی ،فلورستیك ،معدن گاللی

ریخت شناختی گیاه بدا شدرایم محیطدی بده وجدود آمدده

مقدمه
بررسددی فلوریسددتیك هددر منطقدده از اهمیددت بدداالیی

است .از جمله عوامل مختلف بومشدناختی کده در تعیدین

برخوردار است ،زیرا مانند شناسدنامهای وجدود گیاهدان و

شكل زیستی گیاهان هدر منطقده دخالدت دارندد مدی تدوان

وضعیت آنها را نشدان مدیدهدد .شدكل زیسدتی هدر گونده

بده ارتفدام محدل ،عمدق و رطوبدت خدا ،،سدرعت بداد و

گیداهی ویژگدی بدابتی اسدت کده بدر اسداس سدازشهددای

فشددار ناشددی از هریددده شدددن اشدداره کددرد (مصددداقی،

*نویسنده مسؤول :نشانی پست الكترونیك ،mahtabasgari@pnu.ac.ir :شماره تماس55925225192 :
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 .)9355عوامل ریخت شدناختی ،نقدش مهمدی در ترکیدب

انباشددت سدداز فلددزات سددنگین در برخددی از پسددماندهای

فلوریستیك و سیمای ظاهری هر منطقه ایفا میکندد .هدر

معددادن مكزیددك را شناسددایی و فلددور آن مكددانهددا را

تغییری در عوامل بومشدناختی و خدا ،منطقده مدی تواندد

معرفی کردندد .در بررسدی گیاهدان علفدی ،درختچدههدا و

بددده تغییراتدددی در ترکیدددب فلوریسدددتیك و یدددا حتدددی

درختددان رویددش یافتدده در معدددن زغددالسددند در هنددد

ریختارهای گیاهی آن منطقه منجر شود .با توجده بده ایدن

مشاهده شدد کده بدین گوندههدای درختدی ،بیشدینه ارتبدا

کده هدر زیسددتگاه دارای ترکیبدی از عوامددل بدومشددناختی

مثبت برای عنصر مدس ،در سداقه و بدری گیداه Trema

ویژه خود است ،بر ابر عوامل بوم شدناختی خداح حداکم

 orientalisوجود دارد ).(Bandita et al., 2011

بر آن ،ترکیدب گوندهای ویدژهای را مدیپدذیرد .بندابراین،
نقددش و اهمیدددت عوامددل بدددوم شددناختی روی ترکیدددب
رُسددتنیهددا و روابددم دو جانبدده آنهددا در یدد ك زیسددتگاه
مشخص می شود .پس تنوم و تغییدر عوامدل بدومشدناختی
و تأبیر پدیده هدایی هم چدون بدر هدمکدنش و جدایگزینی
عوامددل بددوم شددناختی باعدد بدده وجددود آمدددن شددرایم
بددوم شددناختی مختلددف و در نتیجدده ایجدداد زیسددتگاههددای
متفداوت در یدك منطقده مدیشدود ).(Guinochet, 1973
فلور ایران بده فلدور کشدورهای شدرقی کده شدامل منداطق
فیتوجغرافیایی به ندام ایراندی -تدورانی هسدتند ،تعلدق دارد.
 Hajibolandو  )2550( Manafiبددددددددر روی فلددددددددور

این پژوهش برای نخستین بدار در منطقده معددن آهدن
گاللدی در شهرسدتان قدروه کردسددتان بدرای تهیده لیسددت
فلوریستیك گونههای گیاهی ،تعیین شكلهای زیسدتی و
پراکنش جغرافیایی انجام شد که مدی تدوان توسدم آن بده
تنوم گونهای ،وضعیت گیاهدان و پتانسدیل منطقده از ن در
رویشی و بوم شناختی پی برد و همچنین ،می تواندد مبندای
مطالعات جامعهشناسی و بومشناختی باشدد ،همچندین ،در
پدی بددردن بدده پتانسدیلهددای گیدداهی قابدل بهددرهبددرداری از
لحدداگ گیاهددان دارویددی ،مرتعددی ،جنگلددی ،صددنعتی و ...
کمك میکند.

خا ،های غنی از فلدزات سدنگین در شدمالغدرب ایدران

مواد و روشها
معدن آهن گاللی با وسعت  1/224کیلدومتر مربدع در

در بررسددی و مطالعدده فلددور معدددن مددس نكتددار مشددخص

مختصات جغرافیایی  50درجه و  45دقیقه طدول شدرقی و

نمودند که بیشترین گونههدای ایدن منطقده متعلدق بده تیدره

 35درجده و  41دقیق ده عدرض شددمالی و در ارتفددام 2524

 Asteraceaeاسددت .یوسددفی در سددال  9350گونددههددای

متر از سطح دریا واقع شده است .از ن ر موقعیدت مكدانی

انباشددت سدداز معدددن همدده کسددی در اسددتان همدددان کدده

در فاصله حدود  45کیلومتری شدمالغدرب همددان و 45

نزدیكتددرین معدددن بدده معدددن گاللددی اسددت را بررسددی و

کیلدددومتری شدددمالغربدددی اسددددآباد و  20کیلدددومتری

فلددور منطقدده را معرفددی کددرد .گددلمحمدددی (،)9355

شمالغربی روستای هنار عباس خدان و یدك کیلدومتری

گیاهان معددن سدرب و روی آهنگدران در اسدتان همددان

روسدتای گاللددی قدرار دارد (شددكل  .)9طبدق طبقددهبندددی

را مطالعه و فلور گیاهی معدن را معرفدی کدردCarrillo .

سازمان هواشناسدی کشدور ،منطقده گاللدی در زیدر گدروه

 Gonzalezو  )2550( Gonzales-chavezگیاهدددددددددان

سرد و خشك قرار میگیرد ،به طدوری کده آب و هدوای

مطالعدداتی را انجددام دادنددد .قربددانلی و همكدداران ()9350
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منطقدده در زمسددتان سددرد و در تابسددتان معتدددل اسددت.

اسددتفاده از کتدداب فرهنددد نددامهددای گیاهددان ایدددران

میانگین بارندگی سالیانه حدود  335میلدیمتدر و کمینده و

(م فریدان )9353 ،تعیددین ش دد .ارزش دارویددی و مرتعددی

بیشددینه درجدده حددرارت بددین  - 33و  55درجدده سددانتیگراد

بودن گیاهان نیدز بدا اسدتفاده از کتدابهدا و مندابع موجدود

است (سامان یكتا معدن .)9350 ،در ایدن پدژوهش ،بدرای

مشددخص شددد (زرگددری9304 ،؛ کریمددی .)9355 ،بددده

تعیدین فلدور ،گیاهدان منطقده از اسدفند  9355تدا شددهریور

من ور تعیین شكلهدای مختلدف زیسدتی منطقده از روش

 9351بدا روش سیسدتماتیك -تصددادفی (بددون قداب و بددا

مرسوم  )9103( Raunkiaerاستفاده شد .در این سیسدتم،

مشدداهده ن ددری) انجددام شددد (مصددداقی .)9355 ،پددس از

گیاهدان بددر اسداس موقعیددت جوانددههدای تجدیددد حیددات

پرس شدن ،روی کارتهای مقوایی ویدژه هسدبانده و در

کننده به  4دسته فانروفیتهدا ،کامفیدتهدا ،کریپتوفیدت،

کنددار آن ویژگددیهددای نموندده از قبیددل ارتفددام ،محددل

همیکریپتوفیت و تروفیدتهدا تقسدیم مدیشدوند (مبدین،

جمددعآوری ،تدداریخ جمددعآوری و شددماره هربدداریومی

 )9305سپس ،پراکنش جغرافیدایی گوندههدا بدا توجده بده

یادداشت شد ،سپس گیاهان جمعآوری شدده بدا اسدتفاده

مناطق انتشار آنها در ایدران و سدایر کشدورها و بدر اسداس

از سددری کتددب فلددورا ایرانیكددا (Rechinger, 1963-

تلفیقی از تقسیمبندیهای جغرافیدایی رویدشهدای ایدران

) ،2001فلورهددای معتبددر قهرمددان ( )9353و فلددور ایددران

 Whiteو  )9150( Takhtajan ،)9119( Leonardو

) (Parsa, 1986شناسایی شدند و نام فارسدی آنهدا نیدز بدا

 )9103( Zoharyتشخیص داده شد.

شكل  - 9نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه (مقیاس  )9:2555555و راههای دسترسی به معدن گاللی (گلستانی)9355 ،

گونه تدكلپده) انتشدار دارد کده از مهدم تدرین خدانوادههدا

نتايج
شناسددایی فلددور ایددن منطقدده نشددان داد کدده در منطقدده

می توان به تیدره  Asteraceaeبدا  39گونده Poaceae ،بدا

معدن آهدن  30خدانواده گیداهی ( 33خدانواده دو لپده و 3

 95گونه Brassicaceae ،با  95گونه و  Fabaseaeبدا 92

خدانواده تددكلپده) 990 ،جددنس ( 11جدنس دو لپدده و 90

گونددده اشددداره کدددرد (شدددكل  .)2در جددددول  9اسدددامی

جددنس تددكلپدده) و  950گوندده ( 935گوندده دو لپدده و 90

گونه های گیاهی ایدن منطقده بده ترتیدب حدروب الفبدایی
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55

خانواده تن یم شده است .با توجه به شدكل  3شدكلهدای

کامفیت و  31درصد تروفیدت اسدت .از لحداگ پدراکنش

زیستی گیاهان منطقه شامل  9درصد فانروفیدت 4 ،درصدد

جغرافیایی بیشترین گونهها متعلق به ناحیه ایراندی -تدورانی

کریپتوفیدددت 51 ،درصدددد همدددیکرپتوفیدددت 0 ،درصدددد

است (شكل .)5

شكل  - 2نمودار فراوانی گونههای گیاهی متعلق به هر تیره گیاهی در منطقه

شكل  - 3درصد فراوانی شكلهای زیستی گوندههدای گیداهی منطقده :Ph .فانروفیدت؛  :Chکامفیدت؛  :Heهمدیکریپتوفیدت؛  :Crکریپتوفیدت؛
 :Thتروفیت.
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 فهرست گونههای گیاهی شناسایی شده در منطقه- 9 جدول
نام گیاه

نام فارسی

نوم گیاه

شكل زیستی

Amaranthaceae خانواده تاج خروس

تاج خروس سفید

مرتعی

Th

 زلف عروسان،تاج خروس

دارویی

Th

زول

دارویی

He

شانه ونوس ستارهای

مرتعی

Th

 گیس میماسی،گیس هسبك

مرتعی

Th

بومادران

دارویی

He

بابونه

دارویی

Th

 خارخرون٬گلرند زرد

دارویی

Th

گل گندم

مرتعی

Th

گل گندم همنزار

دارویی

He

Centaurea solstitalis L.

گل گندم زرد

دارویی

He

Centaurea virgata Lam.

 گل گندم بوتهای،گل گندم ترکهای

دارویی

He

قندرون

دارویی

Th

مرتعی

Th

کاسنی

دارویی

He

 کنگر خاردار نمدی،کنگر خاردار کندوانی

مرتعی

He

 کنگر همه جایی،کنگر معمولی

مرتعی

He

خار مقدس

دارویی

Th

 دانه سیاه،سیاه فندق

مرتعی

Th

Amaranthus albus L.
Amaranthus retroflexus L.
Apiaceae (Umbeliferae) خان واده جعفری
Eryngium billardieri F. Delaroche.
Scandix stellata Banks & Soland.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
Asteraceae (Compositae) خانواده آفتابگردان
Achilea wilhelmsii C. Koch.
Anthemis sp.
Carthamus oxyacantha M. B.
Centaurea depressa M. B.
Centaurea iberica Trev. ex Spreng.

Chondrilla juncea L.
Chardinia orientalis (L.) O.Kuntze
Cichorium intybus L.
Cirsium lappaceum M.B. var. tomentosum Boiss.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cnicus benedictus L.
Crupina crupinastrum (Moris) Vis

هزار خار بیجاری

مرتعی

He

 ریش قوش،کفشك

دارویی

Th

شكرتیغال نیشدار

دارویی

He

Filago arvensis L.

-

مرتعی

Th

Garhadiolus angulosus Jaub & Spach.

-

مرتعی

Th

 کنگر خوراکی٬کنگر علوفهای

دارویی

He

خار پنبه ناجور خار

مرتعی

Ch

، خار زرد،زرد خار

دارویی

Th

تلخك کردی

مرتعی

He

گاوهاق ک ن

مرتعی

Ch

 پیرگیاه بهاره،قاصد بهار

دارویی

Th

 شیرتیغك معمولی،شیرتیغك رطوبت پسند

دارویی

He

مینای پرکپه

دارویی

He

Tragopogon graminifolius DC.

شند

دارویی

He

Tragopogon longirostris Bisch.

دراز، شند نو،شند حلبی

مرتعی

He

Cousinia bijarensis Rech. f.
Crepis sp.
Echinops pungens Trautv.

Gundelia tournefortii L.
Onopordon heteracanthum C. A. Mey.
Picnomon acarna (L.) Cass.
Picris strigosa M. B.
Scariola orientalis (Boiss.) Sojak.
Senecio vernalis Waldst. & Kit.
Sonchus oleraceus L.
Tanacetum polycephalum Schultz. Bip.

9312  بهار، شماره پانزدهم، سال پنج م،زیستشناسی گیاهی
نام گیاه

45
نام فارسی

نوم گیاه

شكل زیستی

زردینه خاردار

دارویی

Th

زردینه

دارویی

Th

آفتاب پرست اروپایی

دارویی

Th

هشم گربهای ایرانی

مرتعی

He

زنگولهای دنایی

مرتعی

He

هنكگی دودانهای

مرتعی

Th

قدومه بری باریك

دارویی

Th

قدومه

دارویی

Th

قدومه آراراتی

دارویی

Th

کتان کش کرک ی

مرتعی

Th

کیسه کشیش

دارویی

Th

ازمك

دارویی

He

خردل سپری قالبی

مرتعی

Th

خاکشیر ایرانی

دارویی

Th

 خاکشیر تلخ پایك کلفت،خاکشیر تلخ تالشی

دارویی

He

خاکشیر تلخ نیشدار

دارویی

He

خاکشیر تلخ ایرانی

دارویی

He

 خاکشیر بدل،خاکشیر تلخ مواج

مرتعی

Th

Euclidium syriacum (L.) R. Br.

سرگنجشكی

مرتعی

Th

Malcolmia africana(L.) R. Br.

شببوی صحرایی

مرتعی

Th

 هوبك بوتهای،هوبك ایرانی

دارویی

Ch

دانه مرغ متورم

مرتعی

Th

 گچ دوست شاخه صاب،،گچ دوست بی کر

مرتعی

He

-

مرتعی

Th

 مرواریدی قالبدار،مروارید اسپانیایی

مرتعی

He

مروارید تالشی

مرتعی

Th

 سیلن مزرعه روی،سیلن هرز

دارویی

Th

Chenopodium album L.

 سلمهتره،سلمك

دارویی

Th

Chenopodium botrys L.

 درمنه ترکی،سلمك اورشلیمی

دارویی

Th

 خارکو، شوخ

مرتعی

CH

شور خاردار

مرتعی

Th

گل آفتابی اروپایی

مرتعی

Th

Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.
Boraginaceae خانواده گلگاو زبان
Heliotropium europaeum L.
Nonnea persica Boiss.
Onosma kotschyi Boiss.
Rochelia disperma (L. F) C.Koch.
Brassicaceae (Cruciferaceae) خانواده شببو
Alyssum linifolium Steph. ex Willd.
Alyssum minus (L.) Rothm.
Alyssum szowitsianum Fisch & C. A. Mey.
Camelina hispida Boiss.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus.
Cardaria draba (L.) Desv.
Clypeola lappacea Boiss.
Descurainia sophia (L.) Schur.
Erysim um crassipes Fisch. & C. A. Mey.
Erysimum cuspidatum (M. B.) DC.
Erysimum griffithianum Boiss.
Erysimum repandum L.

Caryophylaceae خانواده میخك
Acanthophyllum microcephalum Boiss.
Cerastium inflatum Link ex Desf.
Gypsophila leioclada Rech. f.
Holosteum umbellatum L.
Minuartia hamata (Hausskn.) Mattf.
Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm.
Silene conoidea L.
Chenopodiaceae خانواده اسفناج

Noaea mucronata (Forsk) Aschers & Schweinf
Salsola kali L.
Cistaceae خانو داه گل آفتابی
Helianthemum ledifolium (L.) Miller
Convolvulaceae خانواده پیچك
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نام فارسی

نوم گیاه

شكل زیستی

 پیچك صحرایی،پیچك

دارویی

He

 سربال زرد،سربال

مرتعی

He

طوسك بهبهانی

مرتعی

Th

 رنگینك اورشلیمی،ازرق اورشلیمی

مرتعی

Th

فرفیون پس قلعهای خوشهای

مرتعی

He

فرفیون شاخه ضخیم

دارویی

He

Euphorbia splendida Mobayen

-

دارویی

He

Euphorbia sp.

-

-

He

گون

دارویی

Ch

-

دارویی

He

Astragalus gossypinus Fisch.

گون پنبهای

دارویی

Ch

Astragalus kirrindicus Boiss.

-

مرتعی

He

-

مرتعی

Ch

Lotus corniculatus L.

 یونجه پاکالغی، یونجه زرد،آهوماش زرد

دارویی

He

Medicago lupulina L.

 یونجه سیاه،یونجه رازکی

مرتعی

He

خارخر

دارویی

Ch

تلخه بیان

دارویی

He

 شبدر خزنده،شبدر سفید

مرتعی

He

نوعی شنبلیله

مرتعی

Th

 ماشك گاودانه،گاودانه

مرتعی

He

سوزن هوپان غدهدار

مرتعی

Cr

 لك لكی هرز،نو

مرتعی

Th

Hypericum hyssopifolium Chaix.

گل راعی زوفایی

مرتعی

He

Hypericum scabrum Linn.

گل راعی دیهیمی

مرتعی

He

 سازوی بندبند،سازوی مفصلی

مرتعی

He

سازوی شالقی

دارویی

He

آویشنك

مرتعی

Th

Marrubium cuneatum Rassell.

فراسیون حلبی

مرتعی

He

Mentha longifolia (L.)Hudson.

پونه دمبرگدار

دارویی

He

گوش بره،هالمه

دارویی

He

 مریمگلی ارغوانی،مریمگلی پر ساقه

دارویی

He

Convolvulus arvensis L.
Dipsacaceae )خانواده طوسك ( خواجهباشی
Pterocephalus canus Coult ex DC.
Scabiosa flavida Boiss. et Hausskn.
Euphorbiaceae )خانواده فرفیون (شیرسد
Chrozophora heirosolymitana Spreng.
Euphorbia cheiradenia Boiss. et Hohen ex Boiss.
Euphorbia macroclada Boiss. & Buhse.

Fabaceae (Papilionaceae) )خانواده نیامداران (بقوالت
Astragalus andalanicus Boiss. & Haussk. ex Boiss.
Astragalus effusus Bge.

Astragalus verus L.

Ononis spinosa L.
Sophora alopecuroides L.
Trifolium repens L.
Trigonella monanth C. A. Mey.
Vicia Ervilia (L.) Willd.
Geraniaceae خانواده شمعدانی
Geranium tuberosum L.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Hypericaceae خانواده علف های

Juncaceae خانواده سازو
Juncus articulatus L.
Juncus inflexus L.
Lamiaceae (Labiatae) خانواده نعنام
Acinos graveolense (M. B) Link.

Phlomis olivieri Benth.
Salvia multicaulis Vahl.

9312  بهار، شماره پانزدهم، سال پنج م،زیستشناسی گیاهی
نام گیاه
Salvia spinosa L.
Stachys inflata Benth.
Stachys lavandulifolia Vahl.
Teucrium orientale L.
Teucrium polium L.
Ziziphora capitata L.
Ziziphora clinopodioides Lam.

42
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نوم گیاه

شكل زیستی

مریمگلی خاردار

دارویی

He

 سنبلهای ارغوانی، سنبلهای بادکنكی،اولیله

دارویی

He

 هایکوهی،سنبلهای زیبا

دارویی

He

مریمنخودی شرقی

دارویی

He

 مریمنخودی،کلپوره،جز

دارویی

He

کاکوتی سرسان

مرتعی

Th

 مشك طرامشك،کاکوتی کوهی

دارویی

He

گل حسرت

دارویی

Cr

ختمی کردی

دارویی

He

 گل یك ساعته، بستان گلی، ختمی سه رند

دارویی

Th

،پنیر

دارویی

He

Liliaceae خانواده سوسن
Colchicum kotschyii Boiss.
Malvaceae ،خانواده پنیر
Alcea kurdica (Schlecht.) Alef.
Hibiscus trionum L.
Malva neglecta Wallr.
Onagraceae خانواده گل مغربی
Epilobium frigidum Hausskn.

 علف خر یخچالی،بید علفی یخچالی

مرتعی

He

گل جالیزآناتومی

مرتعی

Cr

Orobanchaceae خانواده گل جالیز
Orobanche anatolica Boiss. & Reut.
Papaveraceae ،خانواده تریا
Glaucium grandiflorum Boiss. & Heut.
Papaver dubium L.

شقایق گل درشت

دارویی

He

شقایق

مرتعی

Th

 کاردی،بارهند سر نیزهای

مرتعی

He

بارهند

دارویی

He

 بارهند تخممرغی،اسفرزه

دارویی

He

گندم نیای سه الیه

مرتعی

Th

همن گندمی کرکدار

مرتعی

He

-

مرتعی

Th

جارو علفی نازا

مرتعی

Th

علف نی

مرتعی

He

 نهان سنبل دم روباهی،نهان سنبل دشتی

مرتعی

Th

مرغ

دارویی

Cr

علفبره

مرتعی

He

دگرگندمی

مرتعی

Th

 ملیكای صخره ای،ملیكای صخرهروی

مرتعی

Cr

برنجی زاگرس

مرتعی

He

دار،همن پیاز

مرتعی

Cr

شال دمفراهم

مرتعی

He

Plantaginaceae خانواده بارهند
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago ovata Forssk.
Poaceae (Gramineae) خانواده گندمیان
Aegilops triuncialis L.
Agropyrun trichophorum (Link) Richter.
Boissiera squarrosa (Banks & Soland.) Nevski.
Bromus sterilis L.
Calamagrostis pseudophragmites(Hall. f.) Koel
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp) Schrad.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Festuca ovina Brot.
Heteranthelium piliferum (Banks & Soland) Hochst.
Melica jacquemontii Decne. ex Jaquem.
Oryzopsis holciformis (M. B) Hack.
Poa bulbosa L.
Polypogon semiverticillatus (Forssk) Hyl.
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نام گیاه
Stipa barbata Desf.

نام فارسی

نوم گیاه

شكل زیستی

استپی ریشدار

مرتعی

He

علف هفتبند

دارویی

Th

یاسمن صخره ای یكساله

مرتعی

Th

 گل خروسك،هشم خروس تابستانه

مرتعی

Th

 ورث زردههره، ورث زردنما

دارویی

He

-

مرتعی

Ch

توت روباهی

دارویی

He

-

مرتعی

He

شیر پنیر

مرتعی

Th

Polygonaceae خانواده علف هفتبند
Polygonum aviculare L.
Primulaceae خانواده گل پامچال
Androsace maxima L.
Ranunculaceae خانواده آالله
Adonis aestivalis L.
Resedaceae خانوداه ورث
Reseda lutea L.
Rosaceae خانواده گل سرخ
Hultemia persica (Mich) Bornm.
Sanguisorba minor Scop.
Rubiaceae خانواده روناس
Galium mite Boiss. & Hohen
Galium tricornutum Dandy.
Salicaceae خانواده بید
Salix sp.

بید

دارویی

PH

Solanaceae خانواده سیبزمینی

بذرالبنج

دارویی

He

Scrophularia striata Boiss.

گل میمونی شیاردار

دارویی

He

Verbascum speciosum Scharder.

گل ماهور تماشایی

 مرتعی،دارویی

He

سیزاب آبی

دارویی

He

-

-

He

گز پُرشاخه

دارویی

PH

شیرینك زگیل دار

مرتعی

Th

شاه پسند وحشی

دارویی

He

بنفشه فروتن

مرتعی

Th

Hyoscyamus reticulatus L.
Schorophulariaceae خانواده گل میمون

Veronica anagalis-aquatica L.
Veronica sp.
Tamarixaceae خانواده گز
Tamarix ramosissima Ledeb.
Valerianaceae خانواده
Valerianella tuberculata Boiss
Verbenaceae خانواده شاه پسند
Verbena officinalis L.
Violaceae خانواده بنفشه
Viola modesta Fenzl.

زیستشناسی گیاهی ،سال پنج م ،شماره پانزدهم ،بهار 9312
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شكل  - 5هیستوگرام فراوانی پراکنش جغرافیایی گوندههدای گیداهی منطقده :Cosm .جهدان وطندی؛  :Esاروپدا  -سدیبری؛  :ITایدران  -تدورانی؛
 :Mمدیترانه ای؛  :SSصحرا  -سندی؛  :SAصحرا – عربی؛  :Plurهند ناحیه ای.

بحث و نتیجهگیري

مدیدهنددد ،تحمدلکننددده خشدكی هسددتند .ایدن گددروه از

از مجموم  30تیره گیداهی شناسدایی شدده در منطقده،

گیاهان به علت سازگاری کمتر در مقایسده بدا گدروههدای

خددانوادههددای ( Asteraceaeآفتددابگردان) ،بددا  39گوندده،

پیشین آستانه تحمل مشخصی نسدبت بده شدرایم خشدك

شببو) و ( Poaceaeگندمیان) ،هر یك
 ( Brassicaceae

دارندد و بدا افدزایش شدرایم نامسداعد زیسدتی محكدوم بده

بدددا  95گونددده( Fabaceae ،نیدددامداران) و Lamiaceae

مری هستند .با توجه به غل ت بداالی فلدزات سدنگین در

(نعناییان) هر کدام با  92گونه بیشترین فراوانی را داشدتند.

این منطقه در مقایسه با منطقه شاهد ،گیاهدانی قدادر بده بقدا

بررسی شكل زیستی گیاهدان منطقده بیدانگر وجدود تندوم

در این منطقه هستند که در برابر آلودگی خا ،مقداوم تدر

نسبتاً خوب در شكل های زیسدتی آن اسدت کده بده علدت

باشند (کاظمینی .)9351 ،فراواندی تیدره  Asteraceaeدر

سازگاری گیاهان منطقه به شرایم اقلیمی و خاکی اسدت.

این منطقه می تواند به هرای زیاد در منطقه ،درصدد بداالی

عوامل اقلیم ،آب و بستر به عنوان عوامل اصدلی و عوامدل

تخریددب پوشددش گیدداهی منطقدده و همچنددین ،مقاومددت

تعیین کننده ای مانند ارتفام ،شیب (درصد شیب و جهت

تاکسددون هددای ایددن تیددره در برابددر فلددزات سددنگین و

شیب) ،عوامل خا ،شناسی شامل اسیدیته ،بافت ،درصدد

آلودگی های خداکی مربدو باشدد .نتدایج حاصدل از ایدن

مواد آلی و غیره در تنوم فلوریستیك منطقه مؤبر بودهاندد

بررسدی بدا نتددایج تحقیدق قربدانلی و همكدداران ( )9350در

(عطددری و صددفیخددانی .)9305 ،درصددد نسددبتاً بددداالی

بررسی فلور معدن مس نكتار که بیشترین گونهها متعلق به

همیکرپتوفیدتهدا نشدانگر سدازگاری خداح گیاهدان بدا

تیره  Asteraceaeو باالترین درصد شكلهای زیستی بده

شدرایم اقلیمدی سدرد و کوهسدتانی اسدت (Archibold,

تروفیت و همی کریپتوفیت مربو بودندد ،مطابقدت دارد.

) 1995و فراوانی تروفیتها گویای تخریدبهدایی اسدت

همچنددین ،بررسددی نتددایج فلددور معدددن آهددن همدده کسددی

کدده در منطقدده صددورت گرفتدده اسددت .در مقابددل گیاهددان

(نزدیكترین معدن بده معددن گاللدی) نشدان مدیدهدد کده

فانروفیت که درصد کدم تدری از فلدور منطقده را تشدكیل

خددانوادههددای ( Asteraceaeآفتددابگردان) ،بددا  95گوندده،
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( Lamiaceaeنعناییان) و ( Poaceaeگندمیان) ،هر یك

 Stipa barbataو  Centaurea virgataاشداره کدرد

بددا  93گوندده( Brassicaceae ،شددببددو) بددا  0گوندده و

(کاظمینی .)9351 ،این نتایج با ن در مالیدری و همكداران

( Fabaceaeبقوالت) با  4گونه بیشترین فراوانی را دارندد

( )9353و گدددلمحمدددددی ( )9355کدددده گونددددههددددای

(یوسفی )9350 ،که این نتایج نیز با نتدایج حاصدل از ایدن

 Centaurea virgataرا گونه انباشتهساز معدن آهنگران

تحقیق در معدن آهن گاللی ،انطباق دارد .بنا بر مطالعدات

معرفی کردندد و خسدروپناهی و حداجیبلندد ( )9353کده

 Stanislaو همكاران ( )2550نیدز در خدا،هدای غندی از

 Stipa barbataرا به عندوان انباشدته سداز عنصدر منگندز

فلددزات سددنگین ،تیددرههددای اشدداره شددده بددیش از سددایر

معرفی کردند ،مطابقت دارد .همچنین ،موسدایی (،)9350

خانواده ها حضدور دارندد و دارای گوندههدایی هسدتند کده

 Verbascum speciosumرا بده عندوان گونده انباشدتگر

مقاوم و دارای توانایی باالی گیاه پاالیی هستند .در معددن

معدن همه کسی معرفی نمود .توجه به این که اقلیم منطقه

سرب و روی آهنگران ،بیشترین درصد فراواندی گوندههدا

سرد و خشك است ،از ن ر پدراکنش جغرافیدایی عناصدر

نیدز متعلدق بده تیددره  Asteraceaeاسدت (گدلمحمدددی،

ایراندددی -تددددورانی  50/09درصددددد ،ایرانددددی -تددددورانی/

 .)9355تحلیل گیاهان معدن مورد مطالعه و مقایسه نتدایج

مدیتراندهای/اروپددا  -سددیبری  92/25درصددد ،جهددان وطددن

آن با منطقه شداهد نشدان مدیدهدد کده از میدان گوندههدای

 95/25درصد و بقیه به سایر نواحی رویشی تعلدق داشدتند.

بومی معرفی شده در فلدور منطقده مدورد ن در ،گوندههدای

شایان ذکدر اسدت کده بدا توجده بده پدراکنش جغرافیدایی

گیاهی مناسبی برای گیاه پاالیی بده شدیوه تثبیدت گیداهی

گیاهان نمی توان درباره منشأ وخاستگاه آنها به طدور دقیدق

) (phytostabilizationو اسددددددددددتخراج گیدددددددددداهی

ن ر داد .از طرفی ،رویشگاههای فعلی و فلور هدر ناحیده بدا

) (phytoextractionوجود دارند .از گوندههدای انباشدتگر

شرایم اقلیمی فعلی انطباق کاملی ندارند ،زیدرا بده شددت

مهم در منطقه می توان به ،Tanacetum polycephalum

متدأبر از دگرگدونیهدای زمدینشناسدی اسدت )عصدری و

،Chenopodium botrys ،Verbascum speciosum

مهرنیا.(9359 ،

منابع
خسددروپناه ،م )9353( .مقایسدده تحمددل ،قدددرت جددذب و

عصری ،ی .و مهرنیا ،م ) 9359( .معرفی فلور بخش مرکدزی

انباشته گری مقادیر سمی منگنز بین هندد گونده زراعدی و

منطقه حفاظت شده سفیدکوه .مجله منابع طبیعی ایران :44

وحشی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بدوعلیسدینا،

.300- 303

همدان ،ایران.
زرگری ،م )9304( .گیاهان دارویی .جلدهای  .4- 3مؤسسه
هاپ و انتشار دانشگاه تهران ،تهران.
شرکت سامان یكتا معددن ( )9350گدزارش زمدینشناسدی -
معدددنی و تعیددین ذخیددره کانسددار سددن د آهددن گاللددی.
کردستان.

عطری ،م .و صفیخانی )9305( .، ،گدزارش نهدایی طدر
تحقیقداتی بررسدی اکوفیتوسوسدیولوپی پوشدش گیدداهی
اسدتان همدددان ( فداز دوم ،منطقدده گیدان نهاونددد) .مرکددز
تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان همدان ،همدان.
قربانلی ،م ،.اسداللهی ،ب .و جدوهرهی ،م )9350( .معرفدی
فلور و شكل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان معددن
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مس تكنار در شهرستان بردسكن .فصلنامه علمی پژوهشی
گیاه و زیست بوم .90- 2 :95
قهرمان ،ا )9353( .کورموفیدت هدای ایدران .جلددهای .3- 9
انتشارات نشر دانشگاهی ،تهران.

مصددداقی ،م )9355( .توصددیف و تحلیددل پوشددش گیدداهی.
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،مشهد.
م فریان ،و )9353(.فرهند نامهای گیاهی ایران .انتشدارات
فرهند معاصر ،تهران.

کاظمینی ،ب )9351(.بررسی گونده هدای گیداهی مقداوم بده

مالیددری ،ب ،.گددل محمدددی ،ر .و میرغفدداری ،ن)9353( .

فلدزات سددنگین در محددوده معدددن گاللدی ،پایدداننامدده

شناسایی گونه های گیاهی مقاوم و ذخیره کنندده فلدزات

کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی مرکدز بروجدرد،

سنگین در محدوده معدن سرب و روی آهنگران .خالصه

بروجرد ،ایران.

مقاالت دوازدهمدین کنفدرانس سراسدری زیسدتشناسدی

کریمدی ،ه )9355( .مرتعدداری .مؤسسدده هداپ و انتشددارات
دانشگاه تهران ،تهران.

ایران .دانشگاه بوعلیسینا ،همدان.
موسایی ،م )9350( .شناسایی گونههای معرب فلزات سنگین

گل محمدی ،ر )9355(.شناسایی گونههدای مقداوم و ذخیدره

در محدوده معدن همه کسی استان همدان و بررسی تأبیر

کننده فلزات سنگین در منطقه معدن آهنگدران و بررسدی

ایدن فلدزات بددر مورفولدوپی و عملكددرد ضدد میكروبددی

ابر این فلزات بر مراحل رویانزایدی گیاهدان .پایداننامده

 .Verbascum speciosum Scharderپایدددداننامدددده

کارشناسی ارشد ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.

کارشناسی ارشد ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.

گلستانی ،و )9355( .گزارش زمینشناسدی -معددنی کانسدار

یوسفی ،ن )9350(.شناسایی گونه های انباشتساز در معددن

سند آهن بابداعلی .شدرکت مهندسدین مشداور زریابدان

همه کسی استان همدان و بررسی ابرات فلزات سنگین بر

اکتشاب ،همدان.

ویژگدددی هدددای مورفولوپیدددك و سدددیتوپنتیك گیددداه

مبین ،ح )9305( .جغرافیای گیاهی .انتشارات دانشگاه تهران،
تهران.

 .Chenopodium botrysپایداننامده کارشناسدی ارشدد،
دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.
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A study of the flora and determination of life forms of plants in Galali
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Abstract
In this survey, a floristic study was carried out in Galali iron mine. Galali mine is located in
58 Km northwest Hamedan, frontier Hamedan, Kermanshah, Sanandaj and at 47’ 54'
longitude and 34’ 59' latitude. The method of plant collection in this region was classical
method of regional floristic studies. Collecting plants were recognized and determined as
families, genera and species by using of taxonomic method and required references. The
collecting samples in this study were preserved in Herbarium of Bu-Ali Sina university. The
life form of plant species was determined by Raunkier’s method. This survey showed that in
Galali iron mine, there were 36 families, 116 genera and 147 species and sub species units.
Asteraceae, Brassicaceae, Poaceae, Fabaceae and Lamiaceae families had the most frequency.
The life forms of plants included: phanerophytes (1%), cryptophytes (5%), hemicryptophytes
(49%), chamaeophytes (6%) and ,therophytes (39%). The highest geographical distribution
was Irano-Turanian.
Key words : Chorotype, Life form, Flora, Galali mine
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