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  دهیکچ

ها بر آن ریو تأث شناختیبومها الزم است عوامل آن یستیتنوع زو  یعیطب يهاستمیحفاظت از اکوس نیو همچن داریبه توسعه پا یابیدست براي

ـ انتخاب شد. طـول ا  مشکیاند-آبادبو، بزرگراه خرمشب رهیت یستیمنظور مطالعه تنوع ز. بهردیمورد مطالعه قرار گ یاهیگ يهاتنوع گونه  نی

در شـش بـازه    يبـردار شد. نمونه میبه سه طبقه تقس یارتفاع متر است. دامنه 1740تا  420 ایو ارتفاع آن از سطح در لومتریک 100 راهبزرگ

ـ  4پالت  300. در هر ماه شدصورت جداگانه انجام طبقات به نیاز ا کیو در هر  ماههکی یزمان و بـر   يلـومتر یک 5در فواصـل   یمترمربع

ـ  انسیوار زیبا آنال ،ياگونهغنا و تنوع  يهاشاخص نییهر طبقه، جهت تع يها. دادهدیمساحت حداقل برداشت گرد وشاساس ر  طرفـه کی

ـ ت گیاهی شششد. پو ییسرده شناسا 33گونه متعلق به  46قرار گرفت. در مجموع  لیو تحل هیمورد تجز ـ منطق يبـو شـب  رهی ـ بیش هـ از  ترـ

بر تنوع  ایسطح درنشان داد که ارتفاع از  جیخشک است. نتامهیخشک و ن مناطق هايویژگیشده که از  تشکیلگونه)  41( سالهکی نگیاها

ـ  ریتأث ياگونه يبر تنوع و غنا شینشان داد زمان رو جینتا نیداشته است. همچن يداریمعن ریبر غنا تأث امانداشته  يریتأث ياگونه  يداریمعن

  است. بهشتیاسفند و ارد يهاتنوع و غنا در ماه نیشتریو ب ترنییارتفاعات پا طبقهغنا در  زانیم نیشتریداشته است. ب

  

 
  

  ییایتوجغرافیف یخشک، نواحمهیفلور، لرستان، مناطق خشک و ن ،یستیشکل ز ،یاهیپوشش گ: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

 یطـ یاز عوامـل مح  مختلـف، متـأثر   يهـا شـگاه یرو یستیتنوع ز

 يهــالفــهؤم ننداتومیو دمــا  طوبتر مانند قلیمیا ملاعواســت. 

 یکوهستان ی). در نواح31( باشند ياگونهدر تنوع  يمؤثر ربسیا

 ییهـا سـتگاه یز-خـرد  جـاد یباعـث ا  میو اقلـ  یعوامل توپـوگراف 

 اهـان یگ کیـ ولوژاک يهـا انیهـا آشـ  از آن کیـ که هـر   شوندیم

و  ياگونه عتنودر  ننداتویم ینانابرب. گردندیمحسوب م یخاص

  ).28و  5( باشند ارثرگذمتفاوت ا گیاهی يهاپوشش جادیا

و  ستا کوهستانی ايمنطقه انیرا بغرلرســـــتان در  نستاا

). بــر اســاس 24مربــع دارد ( لــومتریک 28294بــالغ بــر  یوســعت

 لـومتر یک 9000(حـدود   نستادرصـد سـطح ا   32آمـار،   نیآخر

 فطرلرستان از  يهالجنگ ادمتدانده است. امربع) را جنگل پوش

 يهـا نگلج بهو کرمانشاه  میالا يهالجنگبا  وندیغرب پس از پ

  ).13( شودیم متصل اقعر لشما

هاي گذشته مطالعاتی در زمینه ارتباط ارتفاع با تنوع سال طی

 انجـام شـده  در مناطق مختلـف اسـتان لرسـتان     ياگونه يو غنا

هنوز مناطق بسـیاري وجـود   ، اما )33و  26، 25، 18، 12است (

طـور تخصصـی مـورد    هـا کمتـر بـه   دارند که پوشش گیاهی آن

در  مشکیاند-آبادبررسی و توجه قرار گرفته است. بزرگراه خرم

جنوب استان لرستان یکی از این مناطق است کـه ایـن پـژوهش    

ثر بـر  ؤ. از عوامل مردیگیبراي اولین بار در این منطقه صورت م

توان به دالیل متعددي همچون اخـتالف  این بزرگراه میانتخاب 

این نقطه  نیترو مرتفع نیترپست نیمتر ب 1300حدود  یارتفاع

-مـه ین بزرگراه در منطقـه  نیدو سوم ا باًیبزرگراه اشاره کرد. تقر

ـ    در منطقه بقیه آنخشک و   یتیوضـع  نیخشـک قـرار دارد. چن

مختلف  يهاید با فراوانمتعد يهاگونه ینیگزانیباعث آش عتاًیطب

 يهـا گونـه  زیـادي از  تبع آن تنوعو به شودمیآن  يجايدر جا

خواهـد   جادیارتفاع و زمان ا انندم یرا در ارتباط با عوامل یاهیگ

  ).8کرد (

بـه   تـوان یم رانیبو در اشب رهیت ياخصوص تنوع گونه در

و  ســتانیکــوه تفتــان در اســتان س يهــاشــگاهیمطالعــات در رو

 ی) اشاره نمود. در گزارشـات 22) و استان لرستان (14ستان (بلوچ

هـاي شناسـایی شـده و همچنـین     فقط فهرست گونه لیقب نیاز ا

ـ ب هـا نآ ییرویشی و پـراکنش جغرافیـا   هیناح ،یستیشکل ز  انی

  شده است.  

ـ ت ریبو نسبت بـه سـا  شب رهیت ادیتوجه به تنوع ز با و  هـا رهی

 قیـ تحق مشـک، یاند-آبـاد کل بزرگراه خـرم امتداد حضور آن در 

غنـا و   يهـا شـاخص  سهیمحاسبه و مقا ،یحاضر با هدف بررس

و شـش بـازه    یبـو در سـه طبقـه ارتفـاع    شب رهیت ياتنوع گونه

بر تنوع  ننقش عامل ارتفاع و زما نییمنظور تعبه ماههکی یزمان

. در واقـع  شـد منطقه انجـام  در  رهیتاین  اهانیگ ياگونه يو غنا

ـ ت یاهیـ گ يهـا گونه یستیتنوع ز مطالعه امتـداد  بـو در  شـب  رهی

متقابـل   راتیدرك تـأث  يبرا یتالش ،مشکیاند-آبادبزرگراه خرم

ـ ا جیزنـده اسـت. نتـا   ریغ طیو محـ  یاهیـ پوشش گ  پـژوهش  نی

خشـک بـه   مـه ی(ن میاقل رییر تغیتأث یبررس يرا برا هیاطالعات پا

 اریـ در اخت ياتنـوع گونـه   يالگوهـا  يروبر عکس) برخشک و 

مناسـب و   وهیبهتر و ش يدیبتوان با د لهیوسنیتا بد دهدیار مقر

ــول ــت، اح   ،یاص ــه محافظ ــبت ب ــنس ــد ءای ــ تیریو م  یمنطق

انـد  شـده  بیـ هـا تخر کشور که اغلـب آن  یعیطب يهاستمیاکوس

  اقدام نمود.

  

  هاو روش مواد

بزرگـراه  امتـداد  حاضـر در   قیـ مورد مطالعه: تحق منطقه تیموقع

استان لرستان در آباد خرم يهاشهرستان نی(ب مشکیاند-آبادخرم

ـ اسـتان خوزسـتان) صـورت گرفتـه اسـت. ا     در  مشکیو اند  نی

درجـه و   48 یبین طول شرق لومتریک 100طول حدود با منطقه 

درجـه و   32 یو عـرض شـمال   قهیدق 16درجه و  48تا  قهیدق 3

). حـداکثر  1قرار دارد (شـکل   قهیدق 25درجه و  33تا  قهیدق 50

. اسـت متـر   420متر و حداقل آن  1740 از سطح دریا آن ارتفاع

زنگ، کشـکان،  سازند ایالم، امیران، تله هفت شناسیاز نظر زمین

وجـود  در محدوده مورد مطالعـه  شهبازان، آسماري و گچساران 

ـ    ـ ا اردارد. رشته کـوه خرگوشـان در کن بزرگـراه، سرچشـمه    نی

 شـوند ینـه م است. رودخا شوندیچان و مزال، تخت يهارودخانه

کـوه  کـوه واقـع شـده اسـت. شـرق رشـته      رشـته  نیـ در شمال ا
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 (رنگی در نسخه الکترونیکی) )32() 1:250000اندیمشک (نقشه -آبادوقعیت جغرافیایی بزرگراه خرم. م1شکل 

  

که محل عبـور رودخانـه    رسدیم کیبار ياخرگوشان به تنگه

رگـراه و  از شـرق بز  یرودخانه در قسمت نیا انیزال است. جر

ـ  لیـ طو يهـا حفر تونل کوتـاه،   اریبـا فواصـل بسـ    یپـ دریو پ

ـ را نما یو سـترگ  میعظ يهاوارهید ). بـر  8سـاخته اسـت (   انی

آبـاد و  خـرم  يهـا شهرسـتان  یهواشناسـ  سـتگاه یاساس آمـار ا 

به بزرگـراه   یهواشناس يهاستگاهیا نیترکیکه نزد مشک،یاند

 يساله و دمـا  10 یبارندگ نیانگیهستند، م مشکیاند- آبادخرم

 گـراد یدرجـه سـانت   17و  متـر یلیم 440 بیها به ترتساالنه آن

 يبـرا  گـراد یدرجـه سـانت   25و  متریلیم 340آباد و خرم يبرا

دو منطقه با استفاده از روش دومـارتن،   میاست. اقل مشکیاند

 بـاً یذکر اسـت تقر  انیخشک و خشک است. شامهین بیبه ترت

است حـداکثر   کینزد مشکیبه اند بزرگراه که یانیسوم پاکی

متـر ارتفـاع داشـته و جـزء منـاطق خشـک محسـوب         860تا 

  .شودیم

  يبردارنمونه روش

ـ ته 1:250000 اسیـ در مق یابتدا نقشه توپـوگراف   تیـ و موقع هی

 يمنظور مطالعـه تنـوع و غنـا   آن مشخص شد. به يمنطقه بر رو

ــه ــدا مســ ،ياگون ــومتریک 100 ریابت ــه فواصــل  يل  5بزرگــراه ب

شـد.   میتقسـ  يبردارثابت نمونه يهاستگاهیبه عنوان ا يلومتریک

 30متـر و بـه فاصـله     100به طول  سکتسه تران ستگاهیدر هر ا

در جهت عمود بر بزرگراه  کیستماتیصورت سبه گریکدیمتر از 

در هر ترانسـکت تعـداد    یاهیپوشش گ یبررس ي. براشدمستقر 

) انتخـاب و  6ل (بـه روش سـطح حـداق    یمربعـ متـر  4پالت  5

ـ تـا ت  1395ماه از بهمن سال شش یط یاهیگ يهاگونه سـال   ری

. در داخـل هـر   شـدند سپس پرس و خشـک   ،يرآوجمع 1396

. در مجموع در هـر مـاه   شدپالت تعداد افراد هر گونه شمارش 

ها در . سپس برداشتدیپالت ثبت گرد 300اطالعات مربوط به 

ــاع   ــه ارتفـ ــه طبقـ ــب سـ ــر ( 420-860 یقالـ ــامتـ )،ینییپـ
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 )11( استفاده شده در این مطالعه اي و تنوع زیستیهاي غناي گونههاي شاخص. فرمول1جدول 

  معیار  شاخص  فرمول

= Mn D ايغناي گونه  منهینیک  

= Mg D  مارگالف    

2 D = 1 1  ) سیمپسونD1(  ايتنوع گونه 

=  H  وینر -شانون    

)Log( =  H  بریلیون    

Nmax /D = N  پارکر -برگر    

Sها،: تعداد کل گونه N ،تعداد کل افراد :iP نسبت یا وفور افراد گونه :i  ،1ام که بر حسب نسبتی از کل افراد استn1نه : تعداد افراد متعلق به گو،  

 2n 2: تعداد افراد متعلق به گونه ،maxNاي که داراي حداکثر فراوانی است: تعداد افراد در گونه 

  

) و شـش  ییمتـر (بـاال   1300-1740) و یانیمتر (م 1300-860

  قرار گرفت.   لیو تحل هیماهه مورد تجزکی یبازه زمان

، )16ها با اسـتفاده از فلـورا ایرانیکـا (   ذکر است نمونه انیشا

) شناسـایی  4) و فلـور ایـران (  17)، فلـور عـراق (  7فلور ترکیه (

 يبا اسـتفاده از فلورهـا   یاهیعناصر گ ییای. پراکنش جغرافشدند

 30، 23( رانیا یاهیگ يایجغراف نهیمذکور و منابع موجود در زم

مؤسســه  ومیدر هربــار یاهیــگ يهــا. نمونــهدشــ نیــی) تع35و 

واحـد   یه آزاد اسـالم کشـور و دانشـگا   یپزشـک اهیـ گ قاتیتحق

  .شوندیم يبروجرد نگهدار

  

  هاداده لیو تحل هیتجز

ـ نیمنه يهـا از شـاخص  ياگونـه  يغنا زانیسنجش م يبرا و  کی

 مپســون،یس يهــااز شــاخص ياتنــوع گونــه يمارگــالف و بــرا

پارکر استفاده شد که اختالف این  -و برگر ونیلیبر نر،یو-شانون

هاي نادر و غالب رات گونهها به تغییها در حساسیت آنشاخص

ابتـدا   ياگونـه  يتنـوع و غنـا   يهاخصاست. جهت محاسبه شا

شد، سپس تمـام محاسـبات مربـوط     Excelافزار ها وارد نرمداده

 يافـزار نرم طیدر مح ياگونه يتنوع و غنا يهابه انواع شاخص

PAST V. 2.7  اخـتالف   یمنظور بررسـ ). به1انجام شد (جدول

ز یاز آنـال  ياگونـه  ياز نظر تنوع و غنـا  یو زمان یطبقات ارتفاع

 سهیاز آزمون مقا هانیانگیم سهیمنظور مقاو به طرفهکی انسیوار

استفاده شد.  SPSS V.22افزار نرم طیدانکن در مح ياچند دامنه

-در نرم رسونیپ بیبا استفاده از ضر یاهیگ يهاگونه یهمبستگ

  .شد نییافزار فوق تع

  

   جینتا

گونه متعلـق بـه    46تعداد  مشکیاند-آبادبزرگراه خرمتداد ام در

 یو زمــان یارتفــاع انیــبــو در طــول گرادشــب رهیــســرده ت 33

ــا ــرده  ییشناس ــد. س ــاش ــا  Alyssum L. يه ــنجب ــه و  پ گون

.Sisymbrium L خـود  هـا را بـه  تعداد گونه نیشتریبا سه گونه ب

گونـه   تنهـا  .Isatis raphanifolia Boiss گونـه اختصاص دادند. 

هاي در منطقه مورد مطالعه بود. فهرست گونه رهیت نیا يانحصار

و همچنـین   مشکیاند-آبادبزرگراه خرمامتداد شناسایی شده در 

ـ ناح ،یسـت یشکل ز هـا در  آن ییرویشـی و پـراکنش جغرافیـا    هی

  آمده است. 1 وستیپ

از  یطبقـات ارتفـاع   نیو آزمون دانکن ب انسیوار هیتجز جینتا

 جیارائه شده اسـت. نتـا   2مختلف غنا در جدول  يهانظر شاخص

در سـطح   ياگونـه  يبر غنا ایارتفاع از سطح در رینشان داد که تأث

مختلـف از نظـر    يهـا ماه نیاست. ب داریدرصد معن 9/99احتمال 

در سطح احتمـال   بیترتو مارگالف به کینیمنه يغنا يهاشاخص

ـ مشاهده شـد و   داریدرصد اختالف معن 9/99و  99 طبقـات   نیب

و مارگـالف در سـطح    کینیمنه يغنا يهااز نظر شاخص یارتفاع

 يهـا مـاه  نیوجود داشت. ب داریدرصد اختالف معن 9/99احتمال 

 نــر،یو- شـانون  مپســون،یتنـوع س  يهـا مختلـف از نظـر شــاخص  
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  اع از سطح دریا و زمان، بزرگراه اي در ارتباط با ارتفهاي غناي گونهمیانگین مقادیر شاخص . آنالیز واریانس و مقایسه2 جدول

 اندیمشک-آبادخرم

  ايهاي غناي گونهشاخص  طبقات مختلف اجزاء  منبع تغییرات

  شاخص مارگالف  شاخص منهینیک

ارتفاع از سطح دریا 

  (متر)

860 -420  04/0±22/2  11/0±65/5  

1300-860  00/0±05/2  00/0±17/5  

1740-1300  00/0±66/1  00/0±35/5  

F 424/55*** 44/79*** 

P  000/0  000/0  

  36/1±19/0  07/1±05/0 بهمن زمان (ماه)

  20/5±26/0  43/2±61/0 اسفند

  93/4±24/0  85/1±11/0 فروردین

  38/5±21/0  90/1±25/0 اردیبهشت

  88/1±61/0  32/1±31/0 خرداد

  27/1±22/0  05/1±11/0  تیر

F 9/76** 101/74*** 

P  001/0  000/0  

  .درصد است 99دار بودن در سطح احتمال معنی **درصد و  9/99دار بودن در سطح احتمال ف معنیمعر ***

  

 - درصد و از نظر شـاخص برگـر   9/99درسطح احتمال  ونیلیبرو 

 ،وجود داشـت  داریدرصد اختالف معن 95پارکر در سطح احتمال 

تنـوع اخـتالف    يهـا از نظر تمام شـاخص  یطبقات ارتفاع نیاما ب

 نیشـتر ینشـان داد کـه ب   جی). نتـا 3نشد (جـدول   دهید يداریمعن

تنـوع و غنـا    نیشتریب نیاست. همچن نییغنا در ارتفاعات پا زانیم

  مشاهده شد.  بهشتیاسفند و ارد يهاماهدر 

ها به جز طرفه حضور تمام گونهبراساس آنالیز واریانس یک

ــه و  B.Fedtsch carneum Aethionema. دو گونــــــــ

L. repandum Erysimum    ــتالف ــاعی، اخ ــه ارتف ــه دامن در س

جز پـنج  به هاداري را نشان داد. همچنین حضور تمام گونهمعنی

ــه گو  ،Fritsch transcaspica Camelinaنـــــــــــــــــــــ

L.perfoliatum  Lepidium، L.irio  Sisymbrium ،

Lall.-Fisch., C.A.Mey. & Avéapiculata  Neslia  و  

 DC. septulatum S. هاي مختلف سـال، داراي اخـتالف   در ماه

). همچنــین تحلیــل همبســتگی بــین 1(پیوســت  بــوددار معنــی

هاي گیاهی بـا اسـتفاده از ضـریب پیرسـون نشـان داد کـه       گونه

که در پیوست  گیرندمیهاي مورد مطالعه در سه گروه قرار گونه

  مشخص شده است.   هاي مذکور در کنار هر گونهشماره گروه 1

،  Nyár. inflatum Alyssum ايهـــــــــــگونـــــــــــه

Druce hispanica Erucaria  ،.Lorientale  Sisymbrium ،

L. hirsuta Cardamine  و Mill. sativa Eruca  طبقــه در فقــط

ــاعی پــــایین (منطقــــه   ــک)، ارتفــ ــايگونــــه خشــ  هــ

L. perfoliatum Myagrum ، irio Sisymbrium و 

S. septulatum    ــانی و ــاعی می ــه ارتف ــط در طبق ــهفق ــاي گون ه

Asperuginoides axillaris (Boiss. & Hohen.) Rauschert ،

Conringia perfoliata (C.A.Mey.) N.Busch ،

Fibigia macrocarpa Boiss. ،Lepidium perfoliatum ، 

Peltaria angustifolia DC. و Strigosella strigosa (L.) Botsch. 
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 اي در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا و زمان، بزرگراه هاي تنوع گونهمیانگین مقادیر شاخص آنالیز واریانس و مقایسه .3 جدول

  اندیمشک-آبادخرم

هاي مختلف تنوعشاخص  طبقات مختلف  منبع تغییرات  

  پارکر - برگر  بریلیون  وینر -شانون  )D-1سیمپسون (

  193/0±047/0  564/2±125/0  798/2±134/0  906/0±018/0  420- 860  ارتفاع از سطح دریا (متر)

1300-860  018/0±909/0  120/0±783/2  112/0±559/2  048/0±194/0  

1740-1300  015/0±910/0  098/0±877/2  095/0±733/2  042/0±226/0  

F 0/05ns 0/55ns 2/36ns 0/51ns 

P  953/0  606/0  176/0  623/0  

  396/0±126/0  275/1±169/0  493/1±186/0  728/0±078/0 بهمن زمان (ماه)

  175/0±052/0  681/2±103/0  917/2±107/0  925/0±015/0 اسفند

  223/0±053/0  555/2±112/0  743/2±118/0 902/0±019/0 فروردین

  158/0±041/0  724/2±095/0  916/2±101/0  925/0±088/0 اردیبهشت

  409/0±143/0  440/1±186/0  687/1±204/0  742/0±077/0 خرداد

  439/0±139/0  069/1±161/0  304/1±178/0  674/0±085/0  تیر

F 11/56*** 72/16*** 89/25*** 4/65* 

P  000/0  000/0  000/0  014/0  

 .دار بودن استعدم معنی nsدرصد و عالمت  95دار بودن در سطح احتمال معنی *درصد،  9/99دار بودن در سطح احتمال معرف معنی ***

 
  مورد مطالعه حضور داشتند. فقط در طبقه ارتفاعی باالیی در منطقه

هـاي  گونـه  مـاه، فقـط در بهمـن   hirsuta damineCar گونه

Stapf desertorum Alyssum torumrdese var.   در فقــــط

 perfoliatum Myagrum و perfoliata Conringiaاســفندماه،  

، inflatum Alyssum هـــايو گونـــه مـــاه،فقـــط در فـــروردین

Asperuginoides axillaris  وSisymbrium orientale   فقـط در

ماه در منطقه مورد مطالعه حضور داشتند. همچنین بـر  اردیبهشت

و  Matthioleaeهــاي هــاي مــورد مطالعــه، طایفــهاســاس گونــه

Sisymbrieae    ،در مــاه بهمــنHesperideae  وEuclidieae  در

اي بهمن تـا فـروردین،   هدر ماه Lunarieaeهاي بهمن و تیر، ماه

Drabeae هاي اردیبهشت تا تیـر و  در ماهLepidieae   در تیرمـاه

در منطقــه مــورد مطالعــه حضــور نداشــتند. شــایان ذکــر اســت 

 در طول شش Brassiceaeو  Alysseae ،Arabideaeهاي طایفه

  برداري، در منطقه مورد مطالعه حضور داشتند.ماه نمونه

ــه ــاي گونــــــ  ،DC. (Vent.) longipetala Matthiolaهــــــ

O.E.Schulz aucheri Sinapis  و (L.) Botsch. africana Strigosella 

و در هـا  درصـد پـالت   23و  29، 33با بیشترین حضور به ترتیب در 

  L. jonthlaspi Clypeolaهــــايرتبــــه چهــــارم، گونــــه  

  ها حضور داشتند. درصد پالت 21در  raphanifolia satisI و

از  شـتر یب سالهکی اهانیکل منطقه مورد مطالعه حضور گ در

درصـد)   89گونـه (  41بـا   هـا تیـ چندساله بـود و تروف  اهانیگ

خـود اختصـاص   منطقـه را بـه   یستیز يهادرصد شکل نیشتریب

ـ ا انگریب کیولوژیب يهاتیپ يطبقهبنداز  حاصل جیدادند. نتا  نی

ـ پتوفیکریتعداد هم کهبود  و  نییپـا  یرتفـاع در طبقـات ا  هـا تی

 نیشـتر یب يدارا ییبـاال  یو در طبقه ارتفـاع  افتهین يرییتغ یانیم

بـود   ترنییطبقات پا يهاتعداد گونه بوده که دو برابر تعداد گونه

  ).2(شکل 

حاصل از این مطالعـه نشـان داد کـه بیشـترین درصـد       نتایج

ــ  ــر شناس ــرم  عناص ــراه خ ــده در بزرگ ــادایی ش ــکیاند-آب  مش
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 اندیمشک -آبادبزرگراه خرمامتداد در درصد اشکال زیستی در الف) طبقات ارتفاعی و ب) طبقات زمانی  .2شکل 

 الکترونیکی)(رنگی در نسخه  متر) 1300-1740متر، طبقه ارتفاعی باال=  860- 1300متر، طبقه ارتفاعی میانی=  420- 860(طبقه ارتفاعی پایین= 

 
 نیشـتر یتـورانی اسـت. ب  - ایـران  هیـ درصد) متعلق به ناح 61/32(

 متـر  1300–1740 یعناصـر در طبقـه ارتفـاع    نیدرصد پراکنش ا

ـ ا يهاگونه حضور. شد مشاهده )درصد 36/36( در  یتـوران - رانی

 افتـه ی شیافزا ترنییبرابر طبقات پا 5/1 باًیتقر ییباال یطبقه ارتفاع

  ).3مشاهده نشد (شکل  یانیو م نییو طبقه پاد نیب یاما تفاوت

  

  بحث

گونه متعلـق بـه    46اندیمشک تعداد -آبادبزرگراه خرمامتداد در 

گونـه   19که از ایـن تعـداد،    بو شناسایی شدسرده تیره شب 33

در  ).22و  9( هسـتند سرده داراي خاصیت دارویی  15متعلق به 

تان لرسـتان کـه   بو در اسـ هاي گیاهی تیره شببررسی تنوع گونه

، اسـت برابر مساحت منطقه مـورد مطالعـه    300تقریباً سطح آن 

). از 22سـرده معرفـی شـده اسـت (     53گونه متعلق به  82فقط 

ــه    ــه از طایف ــک گون ــط ی ــن پژوهشــگران فق ــی از نظــر ای طرف

Euclidieae این در حالی است که  .در استان لرستان وجود دارد

 ،W.T.Aiton Euclidiumهـاي  از این طایفه، چهار گونه از سرده

.LMyagrum ، Hedge & J.Léonard Neotorularia  وNeslia 

Desv. .علت رسد به نظر می در منطقه مورد مطالعه مشاهده شد

در  Sisymbrium و Alyssumهـاي  سـرده هاي گونهزیاد حضور 

نسـبت   هاگونهاین دامنه بردباري وسیع کل منطقه مورد مطالعه، 

 گونــــه. اســــتنامســــاعد شــــناختی بــــومبــــه شــــرایط 

 Peltaria angustifolia  ــه ــه از طایف ــا گون در  Lunarieae، تنه
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 ،ياترانهی= مدM ،یتوران- رانی= اIT( مشکیاند- آبادبزرگراه خرمدر امتداد در ارتفاعات مختلف  یاهیگ يهاگونه پیدرصد حضور کوروت .3شکل 

 ESيبریس-= اروپا، SSيسند- = صحارا، Plهیاز سه ناح شی(ب ياهی= چند ناح ،(Cosmمتر، 420-860= ینییپا یوطن، طبقه ارتفاع= جهان 

 (رنگی در نسخه الکترونیکی) متر) 1300-1740= ییباال یمتر، طبقه ارتفاع 860-1300= یانیم یطبقه ارتفاع 

 
متـر در ایـران    1000وجه در ارتفاع زیـر  هیچلرستان، بهاستان 

 که با نتایج این تحقیـق مطابقـت دارد.  ) 16و  4رویش ندارد (

گونه انحصاري ایـن   ا، تنهIsatis raphanifoliaهمچنین گونه 

خطر از نظر حفاظتی در حالت کمتیره در منطقه مورد مطالعه، 

دست آمـده از ایـن تحقیـق مطابقـت     هبا نتایج بکه ) 19(است 

  دارد.

 یو خـاک  یـقلیما ملاعو تأثیر تحتدائماً  نگیاها که نجاآ از

ـ  یمـ یاقل راتییقرار دارند و با توجه به تغ  يهـا در دهـه  ژهیـ وهب

شـده کـه در    یراتییها دستخوش تغگونه کیاکولوژ انیآش ر،یاخ

 نیتر). از مهم3( شودیدر فلور هر منطقه م رییموجب تغ تینها

در  ياگونـه  يتنوع و غنـا  یدهثر در شکلؤمشناختی بومعوامل 

نقـش   کـه يطوربه است،و زمان  ایارتفاع از سطح در ستم،یاکوس

بـارز اسـت    یهایـ گ يهـا حذف گونه ایدو عامل در حضور  نیا

 ایارتفاع از سطح در ریحاضر نشان داد که تأث قیتحق جی). نتا21(

است اما  داریدرصد معن 9/99در سطح احتمال  ياگونه يبر غنا

وجود ندارد. روند  يداریتنوع، اختالف معن يهاشاخص نظراز 

 يغنـا  يهـا است که در تمـام شـاخص   يابه گونه راتییتغ نیا

 420–860 یسطح ارتفاع نیترنییدار در پامق نیشتریب ،ياگونه

 زیـ و ن ییدمـا  طیشـرا  بـودن  مساعد خاطربه که شد مشاهده متر

  تنش کمتر نسبت به ارتفاعات باال است.  

بـه   مپسـون یو س نـر یو-شـانون  يهـا شـاخص  يعدد زانیم

گونــه در پــالت  کیــ. اگــر فقــط اســت 0–1 و 0–5/4 بیــترت

باشـد،   بیـ تخر ای استرس تحتجامعه  ایحضور داشته باشد و 

که جامعـه دور  یاما زمان ،دو شاخص برابر صفر خواهند بود نیا

. استدو شاخص حداکثر  نیا زانیو استرس باشد، م یاز آلودگ

کمتـر   مپسـون یو س نـر یو-شـانون  يهـا در واقع هر چه شاخص

). با توجه به گذشت 27اند (سخت جامعه طیشرا يایباشند، گو

مسـتقر در   یاهیـ رگراه، پوشـش گ بز نیسال از احداث ا نیچند

قبـل از احـداث آن شـده اسـت      طیشرا هیشب يآن تا حد هیحاش

 يهـا پـالت  رموجـود د  يهاگونه نیب یاختالف قابل توجه رایز

دور از جــاده  يهــاترانســکت) و پــالت يجــاده (ابتــدا هیحاشــ

  .  شودینم دهیترانسکت) د ي(انتها

ـ ناح کیدر  تیپتوفیکریهم اهانیگ یـناوافر  ههنددننشا هی

 شیـ فصـل رو طـی  حفظ رطوبت خاك در  زیمناطق مرتفع و ن

 یطبقه ارتفاع یطیمح يهایژگی) که با و29و  2است ( اهانیگ

 جیمطابقـت دارد. از نتـا   مشـک یاند- آبـاد بزرگراه خـرم  ییباال
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متـر، عامـل    1300استنباط کـرد کـه تـا ارتفـاع      نیچن توانیم

ـ پتوفیکریهمـ  يهـا نهدر تعداد گو يرییتغ تواندیارتفاع نم  تی

ـ تروف يهاکند. عدم کاهش مشهود در تعداد گونه جادیا بـا   تی

علت اسـت کـه حضـور     نیالف)، به ا 2ارتفاع (شکل  شیافزا

 ریتـأث  طیمحـ  ياسـت و دمـا   یبارندگ طیتابع شرا اهانیگ نیا

پـس از   سـال نـدارد. در هـر    اهـان یگ نیـ در رشد ا یمحسوس

و  کنندیو سبز شدن م یزنشروع به جوانه هاتیتروف یبارندگ

و  20، 15، 10( کننـد ینمـ  دایظهور پ فتدیاتفاق ن یاگر بارندگ

بو در شب رهیت یاهیگ يهاتنوع گونه یدر بررس ی). از طرف34

ـ استان لرستان گزارش شده که تروف درصـد و   3/59بـا   هـا تی

 یسـت یز هـاي شکل نیترمهم درصد 9/28با  هاتیپتوفیکریهم

بـودن  دهنده غالبکه نشان هستنداستان لرستان بو در شب رهیت

 نیچندساله در ا يهانسبت به گونه رهیت نیا سالهکی يهاگونه

ـ پتوفیکر يهـا شده کـه گونـه   انیب نیاستان است. همچن در  تی

است که تنهـا   یدر حال نیا ،)22استان لرستان حضور ندارند (

ـ ت نیا يگونه آبز در  R.Br. officinale Nasturtium یعنـی  رهی

گونه  نیا رویش دارد. هاي منطقه مورد مطالعهحاشیه رودخانه

تعداد  نیشتریب ینییحضور نداشته و در طبقه پا ییقه باالدر طب

 شیـ در منطقه رو بهشتیو از ماه اسفند تا ارد دهدیرا نشان م

زمـان بـر    ریثحاضر نشان داد که تأ قیتحق جینتا نیدارد. همچن

ـ . رونـد ا اسـت  داریمعن ياگونه يتنوع و غنا ـ تغ نی بـه   راتیی

اسـفند و   يهـا مـاه تنـوع و غنـا در    نیشـتر یاست که ب ياگونه

در  رهیت نیازیاد  يتنوع و غنا رسدیاست. به نظر م بهشتیارد

 طیبا توجه به شرا سالهکی يهاگونه یاز فراوان یاسفندماه ناش

 یماه که دوره خشـک بهشتیو در اواسط ارد دهمنطقه بو یمیاقل

شود، امـا  میشروع  هاتیروند کاهش تروف شودیمنطقه آغاز م

افزوده  تیپتوفیکریهم يهااتفاق بر تعداد گونه نیزمان با اهم

  ب).  2شود (شکل یم

بزرگراه  نیاامتداد شده در درصد عناصر شناسایی بیشترین

تورانی است که علت آن شرایط محیطی - ایران هیمتعلق به ناح

 يبرابــر 5/1 بــاًیخــاص حــاکم بــر منطقــه اســت. حضــور تقر

نسـبت بـه    ییبـاال  یدر طبقـه ارتفـاع   یتـوران - رانیا يهاگونه

ه عمدطور به رهیت نیاست که عناصر ا لیدل نیبه ا گریطبقات د

 يهـا گونـه  .انـد افتـه یتجمـع   یتـوران - رانیا یشیرو هیاحدر ن

 نفـوذ کـرده   يسـند - صحارا هیبه ناح ینییموجود در طبقات پا

. باشـند ینمـ  يسند- ها صرفاً عنصر صحارااز آن کدامچیه یول

ـ  جیتـدر ارتفـاع بـه   شیبـا افـزا   لیدل نیبه هم عناصـر   یفراوان

- رانیها اگونه شتریبو  افتهیکاهش  ياهیچندناح ایمشترك دو 

  ). 10و  1( هستند یتوران

  

  يریگجهینت

ها مسـتلزم مـدیریت صـحیح بـر     جانبه از اکوسیستمحفاظت همه

 .هـا اسـت  اي موجـود در آن مبناي حفظ و نگهداري از تنوع گونه

هـا،  اي در اکوسیسـتم ر از تنـوع گونـه  ثؤبنابراین براي حفاظـت مـ  

هاي مختلـف بـراي   اي با استفاده از شاخصگیري تنوع گونهاندازه

منظـور  بـه هـا  اکوسیسـتم شـناختی  بوموضعیت  سهتوصیف و مقای

هـاي منـابع طبیعـی بسـیار     هاي مـدیریتی در عرصـه  گیريتصمیم

- نه نماو ز نمکادر  گیاهی عتنو اتتغییر یضروري است. از طرف

 یــ محیط ياــ هرفاکتوبسـتگی دارد بلکـه    دیریتـم عوـن بهنها ت

  کنند.  نیز نقش مهمی ایفا می هدـنزغیر

محـیط  حفاظـت  گرچه مناطقی از سوي سـازمان  اایران  در

هاي گیاهی و جانوري مشـخص  حفاظت از گونهبراي زیست 

درسـتی در نقـاط مختلـف    هاي اتخاذ شده بـه سیاستشده اما 

. تعدادي شودقه مورد بررسی رعایت نمیمنطویژه در کشور به

و اگـر  هستند از گیاهان جزء گیاهان در معرض خطر انقراض 

مورد حفاظت و حمایت جدي قرار نگیرنـد، در مـدت زمـانی    

هـا خـواهیم بـود.  پیشـنهاد     چنـدان دور شـاهد انقـراض آن   نه

هاي در حال انقـراض  گونهاز حفاظت و حمایت براي شود می

هاي یاد شده و شناسایی به شناسایی گونهبت نسدر اولین قدم 

و سـپس در  آنها اقدام شده  عیعوامل تخریب طبیعی و غیرطبی

هاي ترین روش. مهمکنترل شودصورت امکان عوامل تخریب 

ها، قرق کردن منطقه تا زمان رسیدن جلوگیري از انقراض گونه

  .استشناسی هاي گیاهها در باغبذور گیاهان و کشت بذور آن
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هاي دارویی، آنالیز واریانس ، پراکنش جغرافیایی، گونههمراه اطالعات شکل زیستیشده بههاي گیاهی شناساییفهرست گونه .1 پیوست

کریپتوفیت، همی =Heتروفیت،  =Th شکل زیستی:( هاضریب همبستگی پیرسون بین گونه ) طبقات ارتفاعی و زمانی وANOVAطرفه (یک

Hel= جغرافیایی پراکنش. هلوفیت :ES= سیبري، -اروپاIT= تورانی، -ایرانM= اي، مدیترانهSS= سندي، -صحاراPl =اي چندناحیه 

  (رنگی در نسخه الکترونیکی) )هاي گیاهیگروه = 3و  2، 1هاي دارویی، = گونه*، وطنجهان =Cosm، (بیش از سه ناحیه)

شکل 

 زیستی

پراکنش 

 جغرافیایی

 تاکسون  )ANOVAطرفه (واریانس یکآنالیز 

 طبقات ارتفاعی طبقات زمانی

میانگین  درجه آزادي

 مربعات

میانگین  درجه آزادي

 مربعات

      Alysseae 

Th IT 108*** 18 50/4*** 21 Alyssum desertorum Stapf var. desertorum 3* 

He IT 12*** 2 48*** 4 Alyssum inflatum Nyár. 2 

Th IT-M 13*** 5/6  14** 7 Alyssum linifolium Stephan ex Willd. 1* 

Th IT 103/35*** 9/68  37/739*** 217 Alyssum strigosum [Soland.] 3 

Th IT 130/2*** 5/108  92/927*** 778/389  Alyssum szovitsianum Fisch. & C.A.Mey. 1 

Th IT 300*** 450 675*** 900 Asperuginoides axillaris (Boiss. & Hohen.) 
Rauschert 1 

Th IT-M 23/2*** 6/11  103/2*** 43 Clypeola aspera Turrill 1 

Th IT-ES 284/61*** 6/201  170/1*** 567 Clypeola jonthlaspi L. 3 

He IT 36/96*** 8/30  108*** 144 Fibigia macrocarpa Boiss. 1* 

      Arabideae 

Th IT-M-ES 283/5*** 5/472  104/61*** 1299 Arabis nova Vill. 1 

Th IT-ES 12*** 5/0  12** 1 Cardamine hirsuta L. 2* 

Hel IT-ES 38/4*** 8/12  103/2*** 43 Nasturtium officinale R.Br. 2* 

      Brassiceae 

Th Pl کاشته شده 
 

74/4*** 8/24  98*** 49 Brassica napus L. 1* 

Th IT-M-SS 147*** 5/24  28/5** 19 Brassica tournefortii Gouan 1* 

Th IT-M-ES 9/6** 2/3  42*** 7 Conringia orientalis Andrz. ex DC. 2 

Th IT-ES 12*** 8 48*** 16 Conringia perfoliata (C.A.Mey.) N.Busch 1 

Th IT-M-SS 9/6** 2/3  48*** 16 Eruca sativa Mill. 2* 

Th IT-M-SS 127/32*** 1/106  396/75*** 529 Erucaria hispanica Druce 2* 

Th Pl 186/06*** 1/310  408/97*** 1261 Erucastrum incanum W.D.J.Koch 2 

Th IT-M-ES 46/446*** 9/32  43*** 43 Sinapis arvensis L. 3* 

Th IT-M-SS 128/05*** 1/256  144/27*** 529 Sinapis aucheri O.E.Schulz 2* 

Th IT 143/1*** 7/47  439/2*** 183 Zuvanda crenulata (DC.) Askerova 1 

      Drabeae 

Th IT-M-ES 30/9*** 9/30  28** 21 Draba verna L. 3 

      Euclidieae 

Th IT-ES 8/2** ¼ 8* 4 Euclidium syriacum (L.) W.T.Aiton 1 

Th IT 12*** 2 12** 4 Myagrum perfoliatum L. 3 
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شکل 

 زیستی

پراکنش 

 جغرافیایی

 تاکسون  )ANOVAطرفه (یکآنالیز واریانس 

 طبقات ارتفاعی طبقات زمانی

 میانگین درجه آزادي

 مربعات

میانگین  درجه آزادي

 مربعات

Th IT-M-SS 72*** 36 12** 12 Neotorularia torulosa (Desf.) Hedge & 
J.Léonard 1 

Th IT-M-ES 2/4ns 8/0  6* 1 Neslia apiculata Fisch., C.A.Mey. & Avé-
Lall. 3 

      Hesperideae 

Th Cosm 35/4*** 6/23  4ns 3 Erysimum repandum L. 1* 

Th IT-M-SS 190/71*** 5/222  52/976*** 181 Strigosella africana (L.) Botsch. 2* 

Th IT 150*** 50 147*** 196 Strigosella strigosa (Boiss.) Botsch. 1 

      Lepidieae 

Th IT 9/6** 2/3  4ns 1 Aethionema carneum B.Fedtsch. 1 

Th IT-M 44/2*** 1/22  57/333*** 43 Biscutella didyma L. 3 

Th Cosm 80/7*** 9/26  21/333** 16 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 3* 

Th IT 95/314*** 2/111  31/714** 148 Isatis raphanifolia Boiss. 1 

Th IT 130/2*** 5/108  130/2*** 217 Isatis stylophora (Jaub. & Spach) Hadač & 
Chrtek 1 

He Cosm 13/2*** 4/4  16/8** 7 Lepidium draba L. 2* 

Th IT 3ns 5/0  12** 1 Lepidium perfoliatum L. 1*  

Th Cosm 74*** 74 294*** 196 Noccaea perfoliata (L.) Al-Shehbaz 1 

      Lunarieae 

Th IT 36*** 12 108*** 36 Peltaria angustifolia DC. 1 

      Matthioleae 

He IT 388/91*** 3/1685  1051/9*** 7480 Aubrieta parviflora Boiss. 1 

Th IT-SS 147/15*** 4/392  13/688** 219 Matthiola longipetala (Vent.) DC. 2* 

      Sisymbrieae 

Th IT-ES 3ns 5/0  12** 1 Camelina transcaspica Fritsch 1 

Th IT-ES 6/3** ½ 18** 3 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 2* 

Th IT-SS 3ns 5/0  12** 1 Sisymbrium irio L. 3* 

Th IT-SS 192*** 32 192*** 64 Sisymbrium orientale L. 2 

Th IT-M 2/4ns 8/0  48*** 4 Sisymbrium septulatum DC. 3 

  

استفاده مورد منابع  

1. Amiri, S., R. Erfanzadeh and Y. Esmaeilpour. 2014. Study on the variation of plant species diversity components 
along elevation gradient using additive partitioning (case study: protected area of Geno, Hormozgan province). 
Quarterly Journal of Environmental Erosion Research 4: 64-77. (In Farsi). 

2. Archibold, O. W. 1995. Ecology of World Vegetation. Chapman and Hall, London.  
3. Asaadi, A. M. and A. R. Dadkhah. 2011. An investigation on floristic composition and species richness of Asadli-

Pelmiss summer rangeland in North Khorasan province. Iranian Journal of Range and Desert Research 17: 589-
603. (In Farsi).  



  ١٣٩٩ تابستان/  دومم / شماره نهشناسي کاربردي/ سال بوم

42 

4. Assadi, M., S. Sajedi, H. Fakhr Ranjberi, S. Mirzadeh Vaghefi, H. Moazzeni, M. Khodashenas, A. R. Khosravi, A. 
Hatami, M. Mehrnia, S. Kaffash, N. Heidarnia, M. Sheidai, M. Heidari Rikan, K. Kavousi, A. Sonboli, G. 
Veiskarami and F. Aminian. 2017. Brassicaceae. vol. 143. 956 pp. In: M. Assadi (ed.), Flora of Iran. Research 
Institute of Forests and Rangelands, Tehran. (In Farsi). 

5. Atashgahi, Z., H. Ejtehadi and H. Zare. 2015. Plant species diversity in relation to topography in the east of 
Dodangeh forests, Mazandaran province, Iran. Journal of Plant Researches (Iranian Journal of Biology) 28: 1-11. 
(In Farsi).   

6. Cain, S. A. 1938. The species-area curve. American Midland Naturalist 19: 573-580. 
7. Davis, P. H. 1965. Cruciferae. vol. 1. pp. 248-495, In: P. H. Davis (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 

Edinburgh University Press, Edinburgh. 
8. Dehshiri, M. M. 2016. Floristic study of Khargushan Mountain, Lorestan province. Taxonomy and Biosystematics 8: 

53-68. (In Farsi). 
9. Dehshiri, M. M. 2020. A review on the traditional applications of medicinal plants of the Brassicaceae in Iran. Journal 

of Plant Researches (Iranian Journal of Biology) (In press). (In Farsi). 
10. Dehshiri, M. M. 2020. Study on the plant species diversity along an altitudinal gradient in Nova Mountain, 

Kermanshah Province of Iran. Journal of Applied Biology 33: 62-74. (In Farsi). 
11. Ejtehadi, H., A. Sepehri and H. R. Akkafi. 2009. Methods of Measuring Biodiversity. Ferdowsi University 

Publications, Mashhad. (In Farsi).  
12. Eslami Farouji, A. and H. Khodayari. 2014. The relationship between biodiversity and soil texture properties in 

Lorestan province (Kaka Reza region as a case study). In: Proceeding of 2nd National Conference on Environment, 
Energy and Biodefense in Iran. Tehran, Iran. (In Farsi). 

13. Eslami Farouji, A. and H. Khodayari. 2016. Evaluation of vegetation types in the West Zagros (Beiranshahr region 
as a case study), in Lorestan Province, Iran. Biodiversitas 17: 1-10. (In Farsi). 

14. Fadaei, F. 2014. Species diversity on the family Brassicaceae in habitats of the Taftan Mountain, Sistan and 
Balouchestan province. In: Proceeding of 1st National Congress on Biology and Natural Sciences in Iran, Tehran, 
Iran. (In Farsi). 

15. Hamzeh'ee, B., M. Khanhasani, Y. Khodakarami and M. Nemati Peykani. 2008. Floristic and phytosociological 
study of Chaharzebar forests in Kermanshah. Iranian Journal of Forest and Poplar Research 16: 211-229. (In Farsi). 

16. Hedge, I. C. 1968. Cruciferae. vol. 57. 372 pp. In: K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica. Akademische Druck-U 
Verlagsanstalt, Graz.  

17. Hedge, I. C. and J. L. Lamond. 1980. Brassicaceae. vol. 4. pp. 827-1085, In: C. C. Townsend and E. Guest (eds.), 
Flora of Iraq. Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, Baghdad.  

18. Hosseinzadeh, R., J. Soosani, V. Alijani, S. Khosravi and H. Karimikia. 2016. Diversity of woody plant species and 
their relationship to physiographic factors in central Zagros forests (case study: Perc forest, Khorramabad, Iran). 
Journal of Forest Research 27: 1137-1141. (In Farsi). 

19. Jalili, A. and Z. Jamzad. 1999. Red Data Book of Iran, a Preliminary Survey of Endemic, Rare and Endangered 
Plant Species in Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.  

20. Jalilian, N., A. Sheikhi and M. M. Dehshiri. 2014. A floristic study in Bahar-ab Kuh area in Zagros Mountains (in 
the border of Kermanshah and Ilam provinces, Iran). Taxonomy and Biosystematics 6: 65-76. (In Farsi). 

21. Kazemnezhad, F., A. R. Hasanpour Lima, K. Haghverdi and F. Asadollahi. 2012. Plant biodiversity in the altitude 
gradient of forest north Iran (case study: watershed number 45 Golband, Nowshahr). Natural Ecosystems of Iran 2: 
1-12. (In Farsi). 

22. Khodayari, H. and S. Noroozi. 2015. Study of biodiversity of plant species on the family Brassicaceae in Lorestan 
province. In: Proceeding of 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research in Iran, 
Hamedan, Iran. (In Farsi). 

23. Léonard, J. 1989. Considérations phytogéographiques sur les phytochories irano-touranienne, saharo-sindienne et de 
la Somalie-pays Masai. vol. 9. 123 pp. In: J. Léonard (ed.), Contribution à l'étude de la flore et de la végétation des 
deserts d'Iran: Dasht-e-Kavir, Dasht-e-Lut, Jaz Murian. Jardin botanique national de Belgique, Meise.  

24. Mehrnia, M. and P. Ramak. 2014. Floristic investigation of Noujian Watershed (Lorestan province). Iranian 
Journal of Plant Biology 6: 113-136. (In Farsi). 

25. Mirzaei Mossivand, A., E. Zandi Esfahan and F. Keivan Behjou. 2016. Comparison of plant species diversity in 
two rangelands under grazing and exclosure conditions, Lorestan province (case study: Northeast Delfan county). 
Iranian Journal of Range and Desert Research 23: 606-617. (In Farsi). 

26. Modaberi, A. and H. Minaee. 2014. Investigation on biodiversity and richness of plant species in relation to 
physiography and physico-chemical properties of soil (case study: Khankamandar area of Khorramabad). 
Environmental Science and Engineering 1: 19-27. (In Farsi). 

27. Nazari Anbaran, F., A. Ghorbani, F. Azimi Motem, A. Teymorzadeh, A. Asghari and K. Hashemimajd. 2015. 



  مشکیاند-آبادبو در بزرگراه خرمشب رهیت یاهیگ يهاگونه یستیتنوع ز یبررس

  

    43 

Floristic and species diversity in altitudinal gradient of Lahrod-Shabil (north Sabalan). Journal of Plant Ecosystem 
Conservation 3: 1-18. (In Farsi). 

28. Pourbabaei, H. and T. Haghgooy. 2013. Effect of physiographical factors on tree species diversity (case study: 
Kandelat forest park). Iranian Journal of Forest and Poplar Research 21: 243-255. (In Farsi). 

29. Sharifi, J., A. Jalili, S. Gasimov, A. Naqinezhad and F. Azimi Motem. 2012. Study on floristic, life form and plant 
chorology of wetlands in northern and eastern slopes of Sabalan Mountains. Taxonomy and Biosystematics 4: 41-52. 
(In Farsi). 

30. Takhtajan, A. 1986. Floristic Regions of the World. University of California Press, California.  
31. Tavili, A. and M. Jafari. 2009. Interrelation between plants and environmental variables. International Journal of 

Environmental Research 3: 239-246. 
32. USGS. 2018. United States Geological Survey. Available online at: http://www.usgs.gov. Accessed 25 April 2018. 
33. Veiskarami, Z., B. Pilehvar and G. H. Veiskarami. 2016. Application of quantitative methods in vegetation 

classification at Perk forest in Lorestan province. Journal of Wood and Forest Science and Technology 23: 69-96. 
(In Farsi). 

34. Zaji, B., M. Khanhasani and Y. Khodakarami. 2006. Introduction flora, life forms and distribution patterns of Ain-
Al-Kosh protected region in Kermanshah. Plant and Ecosystem 2: 48-60. (In Farsi). 

35. Zohary, M. 1973. Geobotanical Foundation of the Middle-East. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 
 



Iran. J. Appl. Ecol. Vol. 9, No. 2, Summer 2020, Isfahan Univ. Technol., Isf., Iran. 

 

44 

 

 

 
Investigating Species Diversity of Family Brassicaceae along  

Khorramabad-Andimeshk Highway 
 
 
 

M. M. Dehshiri1*, S. Sajedi2 and Y. Asri3 

 

 

(Received: December 21-2019; Accepted: July 29-2020)  

 
 

Abstract 

To achieve sustainable development as well as the conservation of natural ecosystems and their biodiversity, it is 
necessary to study ecological foctors and their impacts on plant species diversity. The Khorramabad-Andimeshk 
highway was selected in the current study to investigate the diversity of the family Brassicaceae. The length of this 
highway is 100 km and its height ranged from 420 to 1740 m. The altitudinal range was divided into three classes. 
Sampling was performed separately at each of these classes in six time periods of one month interval. In each month, 
300 plots (4 m2) were conducted with a distance interval of 5 km, based on the minimal area method. Data of each class 
were analyzed, using one-way analysis of variance (ANOVA) to determine the indices of species richness and diversity. 
A total of 46 species, belonging to 33 genera were identified. The majority of Brassicaceae species, across the study 
area, were annual plant species (41 species), showing the characteristic of arid and semi-arid environments. Results 
showed that elevation has no effect on species diversity but it has a significant effect on species richness. In addition, 
growth time has significant effects on species diversity and richness. The highest level of species richness was observed 
in the lower altitudes and the highest indices of species diversity and richness were recorded in March and May.  

 
 
Keywords: Vegetation, Life form, Flora, Lorestan, Arid and semi-arid areas, Phytogeographical regions 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  Department of Biology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran. 
2. Botany Division, Plant Pests and Diseases Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension 

Organization (AREEO), Tehran, Iran. 
3. Botany Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension 

Organization (AREEO), Tehran, Iran. 
*: Corresponding Author, Email: dehshiri2005@yahoo.com 


	3-dehshiri-A-10-1228-1  
	3-dehshiri-A-10-1228-1  -ABS

