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:چکیده  

کیلومتري شمال غربی اصفهان واقع  45هکتار در بخش مرکزي ایران و در  85750پناهگاه حیات وحش قمیشلو با مساحت 

عرض شمالی می  33، 04، 08تا  32، 43، 05طول شرقی و  51، 09،28تا  50، 52، 32شده است. این منطقه در حد فاصل 

باشد. این منطقه شامل سه منطقه و ممنوع التعلیف است. قمیشلو یکی از بهترین شکارگاههاي تاریخی ایران است که به دلیل 

گونه اي است که داراي کوه هاي مرتفع و  تنوع گونه هاي جانوري مورد توجه فراوان است. موقعیت توپوگرافی این منطقه به

تپه ماهورهاي کم ارتفاع و چشمه هاي فصلی است که پوشش گیاهی کم و بیش در کنار چشمه ها متمرکز است. حفاظت از 

گونه هاي گیاهی و جانوري در مناطق حفاظت شده ضروري است.در این پژوهش که به پیشنهاد سازمان حفاظت  محیط 

هدف جمع آوري و شناسایی گونه هاي گیاهی این منطقه بود به منظور جمع آوري نمونه هاي گیاهی زیست انجام گرفت 

شروع و تواتر کاوشهاي صحرایی  1386ایستگاه هایی در جهات اصلی جغرافیایی انتخاب گردید عملیات صحرایی از اسفند ماه 

ادامه یافت. همزمان عکسبرداري از اندامهاي  1389اد ماه هر هفته و یا هر دو هفته بازدید و جمع آوري انجام گرفت و تا خرد

مختلف گیاه انجام شد. نمونه ها پس از خشک و پرس شدن بر روي مقوا انتقال و کار شناسایی با استفاده از فلور ایرانیکا و 

 63جنس و  244گونه متعلق به  371کتب دیگر مرجع با همکاري محققین انجام گرفت.حاصل کار جمع آوري و شناسایی 

گونه بود و پس از آن تیره  44جنس و  33تیره کاسنی با  Magnoliopsidaتیره بود. بزرگترین تیره از رده 

گونه بود. و بزرگترین تیره از رده  44جنس و  12با  Fabaceaeگونه و   27جنس و  18با  Brassicaceaeهاي

Liliopsida  ز بازدانگان و یک تیره از پوشیده دانگان و دو تیره از جلبکها نیز تیره ا 2گونه بود.  31جنس و 25تیره گندم با

گونه بزرگترین جنس موجود در منطقه است.  29با  Astragalus(از آبهاي راکد و جاري منطقه) شناسایی شد.جنس گون 

ی و بوته زار الگوي توزیع گونه ها نشان می دهد پوشش منطقه خشک و نیمه خشک است. پوشش گیاهی ظاهري منطقه استپ

است. درختچه هاي پراکنده اي در ارتفاعات مانند افرا، پسته، عناب و بادام کوهی دیده می شود.گونه هایی مثل خنجک و 

بادام  بقایایی از پوشش پراکنده فالت ایران در منطقه ایرانو توران است درختچه هایی کم و بیش در منطقه باقی مانده است و 

است که گونه هاي علفی به لحاظ کمبود بارندگی جاي خود را به بوته هاي کوتاه خشکی پسند داده  پوشش منطقه گویاي این

است. از سویی ورود دامها به بخشهاي امن و خارج آن باعث تخریب پوشش منطقه گردیده است به طوري که در نواحی که 

ونه ها ي مهاجم زیاد است. با توجه به متغیر بودن تحت حفاظت قرار نداشته پوشش گیاهی تنک و تنوع گونه اي کم و تعداد گ

میزان بارندگی گونه هاي علفی از ثبات رویش برخوردار نیست و پوشش بوته اي تحت تأثیر عوامل خشکسالی نبوده و منبع 
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 ثابت تغذیه وحوش است. از آنجایی که این منطقه از مهمترین زیستگاههاي حیات وحش و مناطق حفاظت شده استان است

  حفظ پوشش گیاهی بوته اي در مناطق امن و حفاظت بیشتر ورود دامهاي اهلی پیشنهاد می گردد.  
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