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چکیده
هکتار در شمال غرب ایران است که بخش 78759کره در ایران با مساحت گاه زیستارسباران، نهمین ذخیرهکره گاه زیستذخیره

متر از سطح دریا، وجود عوامل 2865متر تا 265هاي کشاورزي است. اختالف ارتفاع اعظم اراضی آن شامل جنگل، مرتع و زمین
هاي مختلفی شده است که غناي فلوري منحصر بفرد آن را رقم زده است. اهها باعث ایجاد رویشگاقلیمفیزیوگرافیکی، خاکی و خرد

هاي نمونه و ها (قطعهبالنکه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده-دست این منطقه با روش براونمطالعه پوشش گیاهی اراضی پایین
Analyse Factorielle des)ي عاملی ها) آنها بر اساس روش تحلیل ارتباطOrdinationبندي (هاي گیاهی) با رستهگونه

Correspondance)(AFC) در برنامه آنافیتو(Anaphyto)جامعه پنج کره ارسباران گاه زیستدست ذخیرهانجام شد. در اراضی پایین
درصد 5/8درصد را شکل زیستی فانروفیت، 9/7تاکسون شناسایی شده است که از این تعداد تاکسون 176و چهار زیرجامعه شامل 
درصد را شکل زیستی 54درصد را شکل زیستی ژئوفیت و 5/4کریپتوفیت، درصد را شکل زیستی همی25را شکل زیستی کامفیت، 

عنوان گاه از نظر فلور، پوشش گیاهی و فون، حفاظت هر چه بیشتر آن بهدهند. با توجه به اهمیت جهانی این ذخیرهتروفیت تشکیل می
.شودمیدگان توصیه میراث طبیعی براي آین

شناسی گیاهی، اکورژیون، حفاظت، ارسباران، ایرانجامعههاي کلیدي:واژه

مقدمه
ایران در جنوب غرب آسیا با داشتن عناصر گیاهی و 

تورانی، سیبري، ایرانی- پوشش گیاهی نواحی جغرافیایی اروپا
هاي اندمیک خود، یکی از اي و گونهسندي و مدیترانه- صحارا

زمین است که از نظر تنوع کره شمالی واحدهاي جغرافیایی نیم
کره هاي زیستگاهاي در دنیا دارد. ذخیرهزیستی جایگاه ویژه

با هدف حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از اجزاء آن 
,Batisse(وسیله انسان توسط یونسکو مطرح شده استبه

منطقه حفاظت شده ارسباران در شمال غرب ایران، در ). 1982
- از طرف یونسکو، به1977ن شرقی، در سال استان آذربایجا

کره در هاي زیستگاهدر شبکه جهانی ذخیرهگاهعنوان ذخیره
برنامه انسان و کره مسکون یونسکو قرار گرفت. هدف اصلی 

هاي اصلی جهان را تشکیل ها که انواع اکوسیستمگاهاین ذخیره
دهند حفاظت از طبیعت و تحقیقات علمی در خدمت انسانمی

را هاي انسان هاي استاندارد بتوانند اثر فعالیتاست که با روش
- ند. موقعیت جغرافیاییکنبر محیط زیست ارزیابی دقیق 

متر 265اکولوژیکی ویژه، گستره تغییرات ارتفاع از سطح دریا (
هاي سایگرام)، وجود متر در کوه2865رود ارس تا در امتداد

هاي مختلف باعث لیمعوامل فیزیوگرافیکی، خاکی و خرداق
هاي طبیعی گاه از نظر داشتن رویشگاهشده است که این ذخیره
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. پوشش گیاهی و شودو تنوع زیستی مکانی منحصربفرد تلقی 
هاي انبوه و فلور ویژه ارتفاعات پایین در کنار رود ارس، جنگل

غیر قابل نفوذ، علفزارهاي کوهستانی، مراتع پوشیده از گیاهان 
هاي ار و اراضی تحت کشت و نیز زمینبالشتکی خارد

اي که در مسیر توالی ثانویه و بازگشت به کشاورزي رها شده
اند، سرزمینی بکر و در عین حال متاثر از طبیعت قرار گرفته

دهند که هاي انسان در نواحی خشک جهان را نشان میفعالیت
طوري که در آشیان اکولوژیکی فون و فلوري استثنایی است، به

- اي بههاي فیتوژئوگرافیکی ایران داراي جایگاه ویژهبنديقسیمت

). این Javanshir, 1976نام منطقه ارسبارانی شده است (
خود جلب کرده موقعیت ویژه همواره توجه پژوهشگران را به

است. اولین کار تحقیقاتی منسجم در این منطقه مربوط به 
,Assadi(مطالعه فلور منطقه حفاظت شده ارسباران است 

). بعد از آن مطالعات متعددي در ارتباط با فلور، 1988 ;1987
هاي هاي مرتبط با آن در قالب طرحپوشش گیاهی و موضوع

کره گاه زیستهاي علمی در ذخیرهنامه و مقالهپژوهشی، پایان
;Ghahremaninejad, 1992(ارسباران انجام شده است

Sarhangzadeh, 1994; Amirghasemi, 1997;

Hamzeh’ee, 2000; Thomson et al., 2001; Hamzeh’ee

& Jalili, 2002; Jalili et al., 2003; Alijanpour, 2004;

Hamzeh’ee et al., 2003, 2006, 2010; Hamzeh’ee &

Naqinezhad, 2009; Sen & Purabrishami, 2010; Ebady

& Omidvar, 2011; Mazooji et al., 2011; Zebardast et

al., 2011; Mirzaie Ataabadi et al., 2012; Habibzadeh

et al., 2013; Mohammadzadeh et al., 2015;

Hamzeh’ee et al. 2017 a & b.(
) در پرونده Hamzeh’ee)2017و Shirvanyهمچنین

نامزدي ثبت جهانی منطقه حفاظت شده ارسباران در فهرست 
ثبت جهانی این منطقه هايبه ارزش،میراث جهانی یونسکو

اند.پرداخته
این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی جوامع و زیرجوامع 

کره ارسباران و گاه زیستدست ذخیرهگیاهی اراضی پایین
ترکیب فلورستیک آن، اهمیت حفاظت هرچه بیشتر آن را 

هاي تخریبی روشن سازد.جلوگیري از هرگونه فعالیتبراي

هامواد و روش
پژوهشمنطقه

78759کـره ارسـباران بـا مسـاحت     گاه زیستذخیره
–47˚3′عرض شمالی و 38˚40′–39˚9′هکتار بین 

در شـمال غـرب ایـران در اسـتان     طول شرقی46˚′42
آذربایجان شرقی، در حوضـه آبخیـز ارسـباران شـمالی،     
غــرب شهرســتان کلیبــر و در کنــار خــط مــرزي ایــران، 

ار دارد. این منطقـه در  ان قرجمهوري آذربایجان و ارمنست
و در سـال  شـد  منطقه حفاظـت شـده اعـالم    1973سال 

کره تحت عنوان اراضی با گاه زیستعنوان ذخیرهبه1977
,Bowالمللی در فهرست یونسکو قرار گرفت (اهمیت بین

گاه حیات وحـش بـا   هاي اخیر شش پناه). در سال1977
هکتار 1604داغی با مساحت هاي شاه حیدر یا جنگنام

سـر بـا مسـاحت    خانه و هـره در شمال شرق منطقه، شب
هکتار در شمال غرب منطقه، تازه کند یـا آنـزا بـا    1081

- هکتار درشرق منطقه، مکیدي یا پیـردره 1418مساحت 

هکتار در جنوب شرق منطقه، وینق 1955سی با مساحت 
در بخــش غربـی منطقــه و کـالن بــا   1081بـا مسـاحت   

ر در جنوب غرب منطقه با رویکـرد  هکتا2004مساحت 
حفاظتی صد در صـد در آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت      

).1(شکل 
داغ هاي قفقاز و قرهطرف توسط کوهاین منطقه از یک

هـاي  احاطه شده و از طرف دیگر محل تالقی رشته کـوه 
یکـدیگر  هـاي آرارات بـه  البرز و زاگرس است که در کوه

ـ   می متـر در  265طح دریـا  پیوندند. حـداقل ارتفـاع از س
هـاي  متـر در کـوه  2865حاشیه رود ارس و حداکثر آن 

سایگرام (کالن و دوغرون) در بخش جنوبی منطقه است. 
متر (جنوب میلی300تا 250میزان بارش سالیانه بین 

ــا  ــه ارس) ت ــر (ارتفاعــات کلــن و میلــی650رودخان مت
آلـود و  دوغرون) است. هرچند تعداد زیـاد روزهـاي مـه   

ارش مخفی آن، آب زیادي را براي رطوبت خاك فراهم ب
هاي عالوه بخش شرقی منطقه تحت تاثیر جریانکند. بهمی

سیکلونیک اسـت کـه منجـر بـه     هوایی سیکلونیک و آنتی
. متوسط دماي سـالیانه در  شودمیایجاد رطوبت بیشتري 
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گـراد و در ارتفاعـات   درجه سانتی3/14ارتفاعات پایین 
Sagheb Talebiگراد است (سانتیدرجه8/5باال  et al.,

). از آنجا که منطقه فاقد ایستگاه هواشناسی اسـت،  2014
هـاي  بـر اسـاس داده  دمایی و میزان تبخیر - منحنی باران

پنج ایستگاه هواشناسی 2013- 1984هاي مربوط به سال
آباد، خدا آفرین، ارسباران، کلیبر، نزدیک به منطقه (پارس

). طبق این منحنی 2سیم شده است (شکل جلفا و اهر) تر
تـرین مـاه،   ) و خشکMayترین ماه، اردیبهشت (مرطوب

ــهریور ( ــال  Augustش ــاه س ــردترین م ــت. س دي ،) اس
)Januaryمـرداد ( ،ترین مـاه سـال  ) و گرمJuly  .اسـت (

) و Julyباالترین میزان میانگین تبخیرماهیانه در مـرداد ( 
Januaryتـرین آن در آذر و دي ( کـم  and December (

بندي دومارتن اقلـیم اصـلی   طور کلی طبق تقسیماست. به
- اي، نیمـه هـاي مدیترانـه  خشک است که اقلیممنطقه نیمه

مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب نوع الف نیز در منطقـه  
وجود دارد. 

هـاي  شناسی منطقـه مربـوط بـه دوره   تشکیالت زمین
سنگ، سنگ آهک ریفی یا کرتاسه و پالئوسن است. ماسه
هاي آتشفشانی و دگرگونی، مارنی، شیل، کنگلومرا، سنگ

ها دهند. خاكمیهاي ارسباران را تشکیل مجموعه سنگ
در ارتفاعات باال اغلـب رسـی و آهکـی و در ارتفاعـات     

).SarhangZadeh, 1994(تر اسـت کمpHپایین شنی با 

کده منابع طبیعی، دانشگاه تهران)دانشGISکره ارسباران (اخذ شده از گروه گاه زیستموقعیت جغرافیایی ذخیره-1شکل 
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هاي هواشناسی به ترین ایستگاهارسباران (میانگین دماي ماهانه، بارش و تبخیر ثبت شده در نزدیکدمایی منطقه-منحنی باران-2شکل 
)Shirvany & Hamzehee, 2017) (بر اساس2013-1984منطقه ارسباران از 

- مطالعه پوشش گیاهی منطقه بر اساس مکتب براون
ام گرفت. در این ) انجBraun-Blanquet, 1932بالنکه (

- هاي اصلی نمونه) واحدrelevésهاي نمونه (روش قطعه

هاي گیاهی هستند که بر اساس معیارهاي برداري داده
فیزیونومیکی و فلورستیکی از واحدهاي رویشی یکنواخت 

هاي نمونه با روش سطح . اندازه قطعهندشومیبرداشت 
حنی هاي حلزونی و منحداقل و استفاده از تکنیک پالت

Cain & Castro, 1959;Mueller-Domboisسطح/ گونه (

& Ellenberg, 1974نمونه ) تعیین شدند. در هر قطعه
اطالعات اکولوژیکی مانند ارتفاع از سطح دریا، میزان و 

هاي نمونه ها (قطعه. تجزیه و تحلیل دادهشدجهت شیب ثبت 
ر ) آنها بOrdinationبندي (هاي گیاهی) با رستهو گونه

Analyse)هاي عاملی اساس روش تحلیل ارتباط

Factorielle des Correspondance)(AFC) در برنامه
). Braine, 1995(شدانجام (Anaphyto)آنافیتو 
هاي نمونه، منظور شناسایی گیاهان موجود در قطعهبه

هاي هاي گیاهی در فصول مختلف در سطح قطعهکلیه نمونه
ها پس از آوري شدند. این نمونهآنها جمعنمونه و خارج از 

با استفاده از (TARI)انتقال به هرباریوم مرکزي ایران 

)، ترکیه Rechinger, 1963-2005فلورهاي ایرانیکا (
)Davis, 1965-1988) ایران ،(Assadi et al., 1988-

,Maassoumi, 1986, 1989هاي ایران ()، گون2002

)، Komarov, 1934-1957)، شوروي (2000 ,1995
,Tutin)، فلور اروپا (Tsvelev, 1976هاي روسیه (گراس

ند. شد) شناسایی 1964-1980
آوري شده براساس سیستم شکل زیستی گیاهان جمع

. مناطق انتشار شد) تعیین ,1934Raunkiaerرانکائیر (
هاي گیاهی با استفاده از فلورهاي ذکر شده و کوروتیپ گونه
هاي بندي جغرافیاي رویشسیستم طبقهها بر اساسگونه

تشخیص داده شدند. ) Zohary, 1973ایران (
تاکسونومیکی شناسایی شده بر اساس واحدهاي سین

Weberشناسی گیاهی (گذاري جامعهقوانین نام et al.,

هاي شاخص و متمایز کننده با گذاري شدند. گونه) نام2000
منطقه حفاظت شده ها در کل عرصه توجه به پراکنش گونه
ها ارائه اکولوژي گونهشناختی و اتارسباران، منابع جامعه

اند. شده
هاي فیزیکی و شیمیایی خاك منظور شناخت ویژگیبه

هاي نمونهجوامع و زیرجوامع گیاهی تشخیص داده شده،
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خاك از عمق تجمع ریشه برداشت شدند. پس از انتقال 
شناسی مؤسسه اه خاكهاي برداشت شده به آزمایشگنمونه

جنگلها و مراتع کشور، واکنش خاك، میزان درصد تحقیقات
،ppm، پتانسیم قابل جذب بر حسب آهک، درصد مواد آلی

بر م و منیزیم محلول در عصاره اشباعکلسی،هاي سدیمیون
.شدگیري اکی واالن در لیتر و بافت خاك اندازهحسب میلی

نتایج
نمونه برداشت شده از پوشش قطعه30تجزیه و تحلیل 

کره ارسبارانگاه زیستذخیرهدست گیاهی اراضی پایین

منجر به تفکیک هشت گروه از قطعات نمونه در محورهاي 
AFCدر این هشت گروه 3(شکل شد هاي نمونه قطعه .(
9/7تاکسون شناسایی شده است که از این تعداد 176

را شکل درصد 5/8درصد را شکل زیستی فانروفیت، 
کریپتوفیت، درصد را شکل زیستی همی25زیستی کامفیت، 

درصد را شکل 54درصد را شکل زیستی ژئوفیت و 5/4
گونه که در ). همان4دهند (شکل زیستی تروفیت تشکیل می

) نشان داده شده 1شناختی گیاهی (جدول جدول جامعه
دست ینزیرجامعه در اراضی پای4جامعه و 5است، 
کره ارسباران تشخیص داده شده است. زیستگاهذخیره

2AFCو 1هاي گیاهی تفکیک شده بر روي محورهاي بندي گروهرسته-3شکل 
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(کامفیت)، Ch(فانروفیت)، Ph: کره ارسبارانگاه زیستدست ذخیرههاي زیستی در اراضی پاییندرصد شکل-4شکل 
Hemکریپتوفیت)،(همیGeo ،(ژئوفیت)Th(تروفیت)

جوامع و زیرجوامع گیاهی

1- Verbasco acuminati-Artemisietum fragrantis

ass. nov. (Releve type: 272)

رهاي حوالی روستاهاي حیدرکانلو ماهواین جامعه در تپه
کلی اراضی طور قزي، بین توعلی و اسکانلو و بهو دره

ها هاي مشرف به آن که از سالحاشیه رود ارس و زمین
شود. در صورت اند، دیده میرها شدهسپس کشت و پیش 

عدم تخریب منطقه، پوشش گیاهی در مسیر توالی ثانویه به 
روي است. ارتفاع از سطح سمت کلیماکس در حال پیش

متر، میزان شیب400تا 250دریا در این جامعه از حدود 
جهت شیب جنوبی، شمالی، شرقی و به درصد و 60تا 0از 

تاکسون در این 81ندرت غربی بوده است. در مجموع 
گونه فانروفیت، 3ثبت رسیده است که  از این تعداد جامعه به

گونه ژئوفیت و 3کریپتوفیت، گونه همی16گونه کامفیت، 8
درصد عناصر گیاهی متعلق5/2گونه تروفیت هستند. 51

درصد متعلق به ناحیه 5/21سیبري، -به ناحیه رویشی اروپا
گیاهان متعلق به دو درصد از 9/24تورانی، -رویشی ایرانی

درصد نیز در چند ناحیه رویشی 6/50و ناحیه رویشی 

حضور دارند. 
2- Verbasco acuminati -Artemisietum fragrantis/

cyperetosum glaberi subass. nov. (Releve type: 233).

نسبت هاي باریک و مناطق بهجامعه در آبراهاین زیر
Verbasco acuminati-Artemisietumمرطوب جامعه 

fragrantisهاي کوچک حضور دارد. محل و در مساحت
قزي بوده است. هاي نمونه اطراف روستاي درهبرداشت قطعه

می 48/8آن pHبافت خاك در این زیرجامعه رسی و 
22/1درصد، کربن آلی 6/18میزان کربنات کلسیم باشد. 

گیري شده است. درصد اندازه1/2درصد و ماده آلی 
بوده است. ppm82/5همچنین میزان فسفر قابل جذب 

Cyperus glaber L.صورت ساله است که بهاي یکگونه
شود. در ماندگار بر روي زمین و مناطق مرطوب دیده می

اي صورت لکهز منطقه، این گونه بهامؤلف چند سال بازدید 
-Verbasco acuminatiدر مناطق مرطوب جامعه 

Artemisietum fragrantis.مشاهده شده است
3- Verbasco acuminati-Artemisietum fragrantis/

saturejetosum macranthae subass. nov. (Releve

type: 230).

Series1, Ph,
7.90%, 8%

Series1, Ch,
8.50%, 9%

Series1, Hem,
25%, 25%

Series1, Geo,
4.50%, 4%

Series1, Th,
54%, 54%

Ph

Ch

Hem

Geo

Th
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ریزه فراوان اي با سنگاین زیرجامعه در مناطق واریزه
شود. عمق خاك نسبت به زیرجوامع دیگر این دیده می

هاي سنگی در آن قابل مشاهده زدگیتر و بیرونجامعه کم
درصد بوده است. 40است. جهت شیب شمالی و میزان آن 

4- Atraphaxio spinosae-Artemisietum fragrantis

ass. nov. (Releve type: 90).

یا حاشیه رودخانه هاي فصلی در این جامعه در بستر 
هاي نمونه در شود. قطعهمیارتفاعات پایین ارسباران دیده 

متر باالتر از 400اراضی اطراف روستاي جانانلو در ارتفاع 
60تا 50سطح دریا با جهت شیب شرقی و میزان شیب 

تاکسون در این 35درصد برداشت شده است. در مجموع 
7گونه کامفیت، 5ه از این تعداد ثبت رسیده است کجامعه به

گونه تروفیت 21گونه ژئوفیت و 2کریپتوفیت، گونه همی
درصد عناصر گیاهی متعلق به ناحیه رویشی 8/2هستند. 

درصد متعلق به ناحیه رویشی 30/34سیبري، -اروپا
درصد از گیاهان متعلق به دو ناحیه 54/28تورانی، -ایرانی

چند ناحیه رویشی حضور درصد نیز در6/28رویشی  و 
هاي گیري شده عناصر نمونهدارند. میانگین مقادیر اندازه

06/0، مقدار آهک را ppm129خاك میزان پتاسیم را 
درصد، نسبت کلسیم به منیزیم 02/3درصد، ماده آلی را 

واالن در لیتر و اکیمیلی9/9محلول در عصاره اشباع را 
واالن در لیتر اکیمیلی7/0سدیم محلول در عصاره اشباع را 

شنی تا -و بافت خاك لوم01/7خاك pHنشان داده است. 
شنی است. 

5- Atraphaxio spinosae- Astragaletum gossipini

ass. nov. (Releve type: 35).

این جامعه در اراضی مشرف به دره قاقالو در ارتفاع 
درصد 55متري با جهت شیب جنوبی و میزان شیب 560

- شود و نسبت به سایر جوامع گیاهی اراضی پاییندیده می

ري شده است. در مجموع متدست ارسباران دچار تخریب ک
از این ثبت رسیده است که این جامعه بهتاکسون در39

-گونه همی8گونه کامفیت، 5گونه فانروفیت، 2تعداد 

1/5گونه تروفیت هستند. 23گونه ژئوفیت و 1کریپتوفیت، 
سیبري، - عناصر گیاهی متعلق به ناحیه رویشی اروپادرصد 

8/30تورانی، -درصد متعلق به ناحیه رویشی ایرانی33/33
درصد 2/28درصد از گیاهان متعلق به دو ناحیه رویشی  و 

نیز در چند ناحیه رویشی حضور دارند. آزمایش خاك نشان 
38/0و 06/3ترتیب داد که میزان آهک و ماده آلی به

5نسبت کلسیم به منیزیم محلول در عصاره اشباع را درصد، 
اکی واالن در میلی6/0و سدیم محلول در عصاره اشباع 

بوده است. pH39/7و ppm93لیتر، پتاسیم قابل جذب 
بافت خاك لومی شنی تا شنی است. 

6- Bothriochlo ischaemi - Chrysopogonetum

gryllis ass. nov. (Releve type: 1).

هاي اي و در مساحتصورت لکهین جامعه همواره بها
شود رهاي مشرف به رود ارس دیده میکوچک در تپه ماهو

که از بقایاي جامعه اصلی و طبیعی منطقه است که نسبت به 
دست منطقه حفاظت شده ارسباران جوامع دیگر اراضی پایین

هایی از آن مورد دخل و تصرف شدید قرار نگرفته است. لکه
قوچ، تاتار علیا، نمونه در حوالی روستاهاي قرههايعهقط

متر باالتر از 350تا 265عاشقلو و تاتار سفلی در ارتفاع 
اند. جهت شیب در این جامعه سطح دریا برداشت شده

جنوبی، شمال شرقی، شمال غربی و جنوب غربی و میزان 
درصد بوده است. آزمایش خاك بافت آن را 40تا 20شیب 
07/1و 20میزان آهک و ماده آلی را به ترتیب لومی،

درصد، نسبت کلسیم به منیزیم و سدیم محلول در عصاره 
اکی واالن در لیتر، میزان میلی1و 6/6ترتیب اشباع را  به

نشان داده 35/7را pHو ppm198پتاسیم قابل جذب را 
گونه 64هاي ثبت شده در این جامعه تعداد کل گونهاست. 
-گونه همی13گونه کامفیت، 6گونه فانروفیت، 2شامل

گونه تروفیت بوده است. 42گونه ژئوفیت و 1کریپتوفیت، 
- درصد عناصر گیاهی متعلق به ناحیه رویشی اروپا25/6

تورانی، -درصد متعلق به ناحیه رویشی ایرانی4/23سیبري، 
4/34و رویشیدرصد از گیاهان متعلق به دو ناحیه 36

در چند ناحیه رویشی حضور دارند.درصد نیز
7- Paliuro spinosae-christi- Rhamnetum pallasii

ass. nov. (Releve type: 3).

ریزه فراوان، اي با سنگهاي واریزهاین جامعه در خاك
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هاي کوچک تا ارتفاع حدود ها و درهمناطق باز بین صخره
شیب در شود. جهت متر باالتر از سطح دریا دیده می550

این جامعه شمال غربی، جنوب شرقی و شرقی بوده است. 
گیري شده است. آزمایش اندازهدرصد 65تا 0میزان شیب 

دهد که بافت خاك لومی شنی تا لومی رسی، خاك نشان می
تا 20درصد، میزان آهک 4/1تا 77/0میزان ماده آلی 

محلول در عصاره درصد، نسبت کلسیم به منیزیم 36/36
تا 6/0ه اشباعو سدیم محلول در عصار، 6تا 2/3اع اشب
واالن در لیتر، میزان پتاسیم قابل جذب را اکیمیلی4/1

ppm156-84 و میزانpH است35/7تا 32/7بین.
دست هاي ثبت شده در اراضی پایینبیشترین تعداد گونه

گونه 141کره ارسباران در این جامعه با گاه زیستذخیره
گونه کامفیت، 9گونه فانروفیت، 14. از این تعداد بوده است

گونه 72گونه ژئوفیت و 8کریپتوفیت، گونه همی38
درصد عناصر گیاهی متعلق به ناحیه 9اند. تروفیت بوده
درصد متعلق به ناحیه رویشی 27سیبري، - رویشی اروپا

گیاهان متعلق به دو ناحیه درصد از 37تورانی، -ایرانی
درصد نیز در چند ناحیه رویشی حضور 3/33و رویشی 
زي هستند. این جادرصد عناصر گیاهی نیز همه4/1دارند. 

جامعه از نظر ترکیب فلورستیک به دو بخش تقسیم شده 
اند. صورت دو زیرجامعه جدید معرفی شدهاست که به

8- Paliuro spinosae- christi- Rhamnetum

pallasii/punicetosum granati subass. nov. (Releve

type: 6).

هاي ها و مسیر آبراههاي این زیرجامعه در درهنمونهقطعه
فصلی اطراف روستاهاي تاتار علیا، تاتار سفلی، توعلی، 

متر باالتر از 550تا 265جانانلو و حیدر کانلو در ارتفاع 
سطح دریا برداشت شده است. جهت اصلی شیب شرقی تا 

درصد بوده است. 60تا 10از جنوب شرقی و میزان آن
بافت خاك لومی رسی، میزان آهک و مواد آلی به ترتیب 

، ppm156درصد، میزان پتاسیم قابل جذب 4/1و 36/36
-میلی2/3نسبت کلسیم به منیزیم محلول در عصاره اشباع 

-میلی6/0واالن در لیتر، سدیم محلول در عصاره اشباع اکی

35/7نیز pHگیري شده است. میزان واالن در لیتر اندازهاکی

بوده است.
9- Paliuro spinosae- christi- Rhamnetum

pallasii/pistacietosum muticae subass. nov. (Releve

type: 13).

- هاي این زیرجامعه در مناطق خشک و بهنمونهقطعه

نسبت مسطح و یا با شیب بسیار کم در مناطق سنگی و 
کانلو در خاك از اطراف روستاي حیدرسنگالخی با عمق کم

باالتر از سطح دریا برداشت شده است و نسبت 350ارتفاع 
تري برخوردار است اي کمبه زیرجامعه انار از غناي گونه

). 1(جدول 

بحث
هایی مانند تنوع زیستی، مطالعات علمی در موضوع

شناسی و اکولوژي گیاهی در جغرافیاي گیاهی، جامعه
ظاهر کره شمالی که با مشکالت بهز مناطق نیمبسیاري ا

برداري از پوشش گیاهی ایجاد در ارتباط با بهرهناپذیرحل
شده است، بسیار مهم و حیاتی است. فلور و پوشش گیاهی 

کره ارسباران تحت تاثیر و نفوذ عناصر گاه زیستذخیره
تورانی و - سیبري، ایرانی-گیاهی سه ناحیه جغرافیایی اروپا

اي قرار دارد که عالوه بر حضور گسترده عناصر ترانهمدی
متعلق به دو یا چند ناحیه رویشی منجر به ایجاد جوامع 

اي شده است که از نظر گیاهی با ترکیب فلورستیکی ویژه
حال بسیار تاگزونومیکی پیچیده و در عینساختار سین

جالب است. پوشش گیاهی ارسباران در نگاه اول شبیه به 
بیابانی مناطق ها و مناطق استپی یا نیمهیاهی جنگلپوشش گ

قفقاز و هیرکانی است. شاید به همین دلیل است که منطقه 
هیرکانی در ایران و نیز منطقه ارسباران درتقسیمات 

عنوان بخشی از منطقه ماورائ قفقاز جغرافیاي گیاهی به
)Transcaucasia) در منطقه قفقاز بزرگ (Great

Caucasusترین مناطق از نظر تنوع زیستی در از مهم) یکی
Solomonجهان در نظر گرفته شده است ( et al., 2014 .(

قفقاز شامل گرجستان، ارمنستان، ماوراي منطقه یا ناحیه 
هاي هایی از ترکیه و بخشجمهوري آذربایجان و بخش

Solomon)شمالی ایران است  et al., 2014) پوشش .
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بیشتر از مناطق جنوبی و جنوب phyragnaگیاهی از نوع 
متر باالتر از سطح دریا 1200تا 480شرقی قفقاز از ارتفاع 

- معرفی شده است. این نوع پوشش گیاهی در اراضی پایین

کره ارسباران در حاشیه رود ارس از گاه زیستدست ذخیره
متر باالتر از سطح دریا قابل 600تا 265ارتفاع حدود 

با phyragnaستان پوشش گیاهی مشاهده است. در ارمن
، .Calligonum polygonoides Lگیاهان غالبی مانند

Achillea tenuifolia Lam.،L.Ceratocarpus

arenarius،Astargalus paradoxus Bunge

،Astragalus araxina Takht. ،Capparis spinosa L. ،
Zygophyllum fabago L.وArtemisia fragrans Willd.

همچنین در جمهوري آذربایجان عرفی شده است. م
Artemisiaهایی مانند گونه spp., ،Salsola dendroides

Pall. ،S. ericoides M.bieb.،S. gemmascens Pall. ،
Stipa lessingiana Trin. & Rupr. ،Convolvulus

persicus L. ،Leymus racemosus (Lam.)

Tzvelev،Argusia sibirica L. ،PallAstragalus

hyrcanus ،BungeA. bakuensis وA. igniaruis

Popov معرفی شده است(Solomon et al., 2014) در .
کره ارسباران تنها گونه گاه زیستدست ذخیرهاراضی پایین

است Artemisia fragransغالب مشترك با موارد ذکر شده 
اي را که با ترکیب فلورستیکی کامال متفاوت، جوامع ویژه

,Zohary(). به اعتقاد زهري4تشکیل داده است (شکل 

A. herba-alb) این گونه که نسبت به گونه 1973 Assoa

A. siebrie(در ایران  Besserتري به خشکی ) مقاومت کم
هایی از شمال غربی هاي آناتولی و بخشدارد، در استپ

ایران گونه چیره است که رویشگاه آن امروزه به اراضی 
و مهاجم ساله زراعی تبدیل شده و بسیاري از گونه هاي یک

را Artemisia fragransاند. زهري جوامع را اشغال کردهآن
را در پوشش گیاهی کلیماکس دانسته و جوامع مربوط به آن

و راسته Artemisietea fragrantis Anatolicaکالس 
Artemisietalia fragrantisخنثی با خاك آهکی و گاهی

ده شده قرار داده است که به سمت شمال غرب ایران کشی
هاي خاك در جوامع این گونه در ارسباران، است. ویژگی

دهد. هاي زیادي را با جوامع آن در آناتولی نشان میشباهت
شناسی ) در مطالعات جامعهAtamov, 2008آتاموف (

مربوط به سواحل دریاي خزر در جمهوري آذربایجان 
54را با Artemisia fragransجوامع گیاهی مربوط به 

معرفی کرده است:گونه 
Ephemereto-Artemisietum fragransae; Kochio

prostratae-Artemisietum fragransae; Artemisieto

fragransae-Brometum japonicusae; Salsolo

dendroidesae-Artemisietum fragransae.

-Artemisia-Kalidiumهاي شور اجتماعات و در خاك

EphemeralوHalocnemum-Artemisia fragrans

هاي این جوامع در مناطق شور ترین گونهمهماند.معرفی شده
Diagnosticهاي تشخیصی (عنوان گونهیا غیرشور که به

species:نقش دارند شامل (Artemisia fragrans Willd.,

A. szovitsiana (Bess.) Grossh., A. scoparia

Waldst., Salsola dendrioides Pall., S. spp., Alhaji

pseudoalhaji (M.B.) Desv., Galium palustris L.,

Picris strigosa M.B., Chodrilla juncea L., Ephedra

distachya L., Cynodon dactylon (L.) Pers.,

Eremopyron triticum (Gaertn.) Nevski,

Halostachys caspica (Pallas.) C.A.Mey., Poa

bulbosa L., Kalidium capsicum (L.) Ung.-

Sternb.,…. هستند. مجموعه ترکیب فلورستیکی جامعه
Verbasco acuminati-Artemisietum fragrantis و

کره گاه زیستویژگی رویشگاهی کامال متفاوت آن در ذخیره
Artemisiaدهد که این جامعه با جوامع ارسباران نشان می

fragrans .در جامعهدر آذربایجان تفاوت داردVerbasco

acuminati-Artemisietum fragrantis81 گونه ثبت شده
Verbascumهاي شاخص آن یعنی است که گونه

suworowianum (C.Koch) O. Kuntze var.

acuminatum (Murb.) Hub.-Mor.،Aschers)Forsk. (
Noaea mucronata،(L.) Schrad.Kochia prostrata

Lactuca serriolaو L. هاي ) متفاوت از گونه1(جدول
Artemisiaشاخص جامعه  fragrans در آذربایجان
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هاي نرمال ). مقایسه مجموع گونه(Atamov, 2008است
در آذربایجان با Artemisia fragransواحدهاي رویشی 

دهد که فقط در شده از ارسباران نشان میجوامع معرفی
A. fragrans ،Poa bulbosaهاي گونه L. ،Thunb.

Bromus japonicus ،Kochia prostrata و تعداد اندکی از
از Bromus japonicusساله مشترك هستند. هاي یکگونه
هایی با پراکنش بسیار وسیع است که در این بخش از گونه

ارسباران کم بوده و بیشترین فراوانی آن در ارتفاعات باالتر 
اي شورپسند است که نیز گونهKochia prostrataاست. 

هاي رویش دارد. از گونههاي غیرشورراحتی در رویشگاهبه
است که در ارسباران Chondrilla junceaمشترك دیگر 
Cyperus glaberهايهمراه با گونه L. وMarrubium

vulgare L.عنوان گونه متمایزکننده زیرجامعهبهglaberi

Verbasco acuminati -Artemisietum fragrantis/

cyperetosumتر این جامعه معرفی شده در مناطق مرطوب
Satureja macranthaهاي متمایزکننده است. حضور گونه

C.A.Mey.،HostEphedra major ،Eragrostis

poaeoides P. Beauv. وAll.)L. (Tragus racemosus

-Verbasco acuminatiمنجر به معرفی زیرجامعه

Artemisietum fragrantis/ saturejetosum macranthae

- تر این جامعه شده است که در سیندر مناطق خشک

معرفی شده از Artemisia fragransهاي مربوط به تاکسون
-Artemisia fragransشوند. اجتماع آذربایجان دیده نمی

Artaphaxis spinosa Zohary 1973هایی حضور گونهبا
Stellera lessertiiمانند:  (Wikstr.)C.A.Mey.,

Stipagrostis plumosa (L.) Munro ex T. Anders.,

Stipa capensis Thunb., Enneapogon persicus

Boiss., Capparis ovata Desf.,Acantholimon

flexuosum Boiss. & Hausskn. ex Bunge بین رودبار و
). Zohary, 1973قزوین توسط زهري معرفی شده است (

Atraphaxio spinosae-Artemisietum fragrantisمعه جا

(C. Kochهاي شاخصشناسایی شده در ارسباران با گونه

Bornm. (Helichrysum rubicundum،Dianthus

orientalis Adams ،Poa bulbosaوTH. Wolf

Potentilla szovitsii معرفی شده است که فقط در حضور
رفی شده توسط زهري شباهت هاي غالب با اجتماع معگونه

دارد. 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.و(L.) Keng

Bothriochloa ischaemumهایی با پراکنش وسیع گونه
اي هاي ماسههستند که جوامعی از هریک در رویشگاه

Sburlino(ساحلی اروپا معرفی شده است et al., 2013.(
Chrysopogon gryllus در آذربایجان و ارمنستان در

عنوان گونه بیابانی (ارتفاعات پایین) بهمناطق استپی نیمه
,Solomon(غالب در پوشش گیاهی معرفی شده است et

al., 2014 .( در ارسبارانBothriochloa ischaemum

سمت ارتفاعات بیشتر در ارتفاعات باال حضور دارد که به
، که Chrysopogon gryllusپایین کشیده شده و همراه با 

شود، و براي اولین بار نیز دست دیده میفقط در اراضی پایین
) Assadi, 1998از ایران از همین منطقه گزارش شده است (

Gren. & GodronFumana (.Dun)با گونه شاخص 

procumbensجامعه 1هاي همراه (جدول و سایر گونه (
معرفی شده را تشکیل داده است. 

Astragalusجنس L.ترین ترین و بزرگیکی از مهم
دلیل پوشش گیاهی هاي گیاهی در ایران است که بهجنس

Astragaletea Iranicaeویژه آن در ایران در سطح رده 

)Zohari, 1973 معرفی شده است و سپس توسط معصومی (
- هاي همراه مربوط به هر کالس طبقهکالس با گونه13در 

). ترکیب فلورستیکی Maassoumi, 2000شده است (بندي 
-Atraphaxio spinosaeجامعه  Astragaletum gossipini

در ارسباران از اجتماعات این گونه در مرکز ایران متفاوت 
بوده و جامعه دیگري نیز از مناطق دیگر معرفی نشده است. 

-Paliuro spinaeجامعه christi- Rhamnetum

pallasiiهاي دست ارسباران و در رویشگاهدر اراضی پایین
تر از جوامع دیگر در مناطق زیادي مستقر نسبت مرطوببه

-Paliurus spinaشده است.  Christi Millerاي با گونه
-سیبري و ایرانی-اي است که به نواحی اروپامنشاء مدیترانه

صورت سیبري به- ویژه در ناحیه اروپانفوذ کرده و بهتورانی
بومی درآمده است. این گونه در ارسباران قدرت رقابت با 
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گیاهان و پوشش کلیماکس را نداشته و در مناطقی که دچار 
- صورت گونه غالب نمود پیدا میآشفتگی محیطی است به

عنصري متعلق Fisch. & Mey.Rhamnus pallasiiکند.
صلی سیبري است که گونه ا-تورانی و اروپا–به ناحیه ایرانی

دست ارسباران تشکیل اضی پاییناین جامعه را در ار
هایی هستند که هاي شاخص این جامعه گونهدهد. گونهمی

نسبت انبوه دو گونه ذکر شده انداز پوشش تاجی بهدر سایه
. دو ترکیب متفاوت در این جامعه منجر به اندکردهرشد 

L.Punica granatumمعرفی دو زیرجامعه شده است.

- اي است که در نواحی رویشی اروپاار) عنصري مدیترانه(ان
خوبی سازش یافته است. تورانی به- سیبري و ایرانی

Junco littoralisریختارهایی از این گونه در ایران با اسامی 

- Punicetum granati; Rubo sancti-Punicetum

granati; Rhamno pallasii- Punicetum granati;

Punicetum granati; Mespilo germanicae -

Punicetum granati د که کردر جزیره میانکاله اشاره
اند هاي همراه معرفی شدهبراساس دو گونه غالب و گونه

)Asri et al., 2007هاي همراه این جوامع با ). فهرست گونه
punicetosumهاي متمایز کننده و همراه زیرجامعه گونه

granati/Rhamnetum pallasiiPaliuro spinae-

christi- در ارسباران کامال متفاوت هستند. جامعه
Rhamno pallasii-Juniperetum excelsae

Ravanbakhsh and Hamzeheeهاي ارس در نیز از جنگل
البرز جنوبی با ترکیب فلورستیکی متفاوت از جامعه 

Ravanbakhshارسباران گزارش شده است ( et al., 2016 .(
-Paliuro spinaeتر جامعه در مناطق خشکهمچنین

christi- Rhamnetum pallasii در ارسباران ترکیب
Paliuroزیرجامعه شود کهاي دیده میلورستیکی ویژهف

spinae- christi- Rhamnetum pallasii/pistacietosum

muticaeده کررا از زیرجامعه قبلی جدا را تشکیل داده و آن
).1است (جدول 

(Fisch. & C.A.Mey.) Rech.f.Pistacia atlantica

Desf. subsp. muticaاي عنصري ایرانی تورانی و مدیترانه

است که در ارسباران و بسیاري از نقاط دیگر ناحیه رویشی 
هاي متمایز کننده این تورانی پراکنش دارد. گونه-ایرانی

Cerasus microcarpaزیرجامعه مانند (C.A.Mey.)

Boiss. ،Helichrysum plicatum DC.،Trin.

Crucianella gilanicaوTrinia leiogona B. Fedtsch.

اي سیبري یا مدیترانه-تورانی، اروپا- از عناصر ایرانی
هستند. 

ارسباران با نام منطقه حفاظت شده کرهگاه زیستذخیره
دلیل عنوان یک اثرطبیعی، بهبه2018ارسباران در سال 

هاي منحصربفرد آن براي ثبت در فهرست میراث ویژگی
ترین شده است. یکی از مهمجهانی یونسکو معرفی 

هاي چنین اثرهاي طبیعی یکپارچگی اثر و حفظ ویژگی
کره گاه زیستتمامیت آن است. منطقه حفاظت شده یا ذخیره

فردي در ههاي طبیعی منحصربکه ویژگیارسباران باوجود این
دست آن ویژه در اراضی پایینتاسفانه بهسطح جهان دارد، م

هایی از اراضی طبیعی آن به دچار تخریب شده و قسمت
هاي اراضی کشاورزي تبدیل شده است. در فهرست گونه

دست ارسباران مربوط به جوامع گیاهی اراضی طبیعی پایین
ساله بوده که تعداد زیادي % عناصر گیاهی، یک50بیش از 

ه هاي زراعی هستند که بزمینهاي هرزاز آنها علف
جوار رهاي همدر کشواند. هاي طبیعی وارد شدهعرصه
و کره ارسباران مانند آذربایجان، ترکیهگاه زیستذخیره

گذاري جوامع گیاهی این نوع اراضی از ارمنستان، براي نام
ساله استفاده شده است که حاکی از ساله و یکگیاهان چند

دهنده مسیر توالی اولیه یا ثانویه شانتخریب این اراضی و ن
است. در این مطالعه سعی بر آن بوده است تا گیاهان 

و سیماي واقعی شود شاخص از میان گیاهان دائمی معرفی 
هاي اخیر که در سالپوشش گیاهی مشخص شود. با این

میزان حفاظت از منطقه بسیار افزایش یافته است اما هنوز 
ز تاریخ چند هزارساله آن در بعضی جا مانده اکشاورزي به

ها ادامه دارد. امید است که با حفاظت و تمهیدات از قسمت
داري اثرهاي طبیعی که ارزش هرچه بیشتر در حفظ و نگاه

جهانی دارند میراث آیندگان را بهتر پاس بداریم.
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کره ارسبارانگاه زیستذخیرهدست شناختی اراضی پایینجدول جامعه-1جدول 
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سپاسگزاري
نگارنده بدین وسیله از مدیریت محترم موسسه تحقیقات 

دلیل فراهم نمودن شرایط و ها و مراتع کشور بهجنگل
نماید. از امکانات الزم جهت انجام این پژوهش تشکر می

مساعدت در دلیلجناب آقاي دکتر انوشیروان شیروانی به
شناسان بخش هاي جغرافیایی منطقه و گیاهتهیه نقشه

ها و مراتع شناسی موسسه تحقیقات جنگلتحقیقات گیاه
اله دکتر ولیآقایان زاد، کشور، سرکار خانم دکتر زیبا جم

مظفریان، دکتر علی اصغر معصومی و دکتر مصطفی اسدي، 
زاري گهاي گیاهی سپاسدلیل شناسایی تخصصی نمونهبه

دلیل همراهی در . از آقاي دکتر یونس عصري بهدشومی
سفرهاي علمی قدرانی و از سرکار خانم دکتر فریده عطار، 

هاي دلیل شناسایی نمونهاستاد محترم دانشگاه تهران، به
.دشومیخاص تشکر 
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Abstract
Arasbaran Biosphere Reserve is the ninth Biosphere Reserve in Iran with a total area of

78759 hectares in northwest of Iran. Most of it is forest, pasture and agricultural lands. The
difference between the height of 265 m and 2868 m above sea level, the presence of
physiographic, soil and microclimates have created different habitats that have made its unique
flora richness. Vegetation of lowlands of this area was carried out using Braun-Blanqet method.
Data analysis (releves and plant species) was performed based on the Corrospondence factorial
analysis (AFC) method in anaphyto software. In the lowlands of the Arasbaran Biosphere
Reserve, Five associations and four subassociations including 176 taxa have been identified, of
which 7.9% are phanerophytes, 8.5% chamaephytes, 25% hemicryptophytes, 4.5% geophytes
and 54% terophytes. Considering the global importance of this Biosphere Reserve for flora,
vegetation and fauna, its further conservation is recommended as a natural heritage for the
future.
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