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چکیدٌ 
گیاّاى تِ ػٌَاى تا ثثاتتزیي هَجَدات در رٍیشگاُّای هختلفً ،مش ارسشوٌذی در چزخِّای سیغتی ایفا هیوٌٌذ .اوَعیغتن
هَرد هطالؼِ در ایي همالِ ،تاالتزهٌت یا ارسچال هیتاشذ .ایي تاالب در هَلؼیت جغزافیایی  N363400 E524300در اعتاى هاسًذراى ٍالغ
اعت .ایي تاالب در غزب رٍعتایی تِ ّویي ًام ٍ در ارتفاع  7-هتزی اس عطح آبّای آساد لزار گزفتِ اعت .تاالب دایزُ ای شىل ٍ
لطزی در حذٍد  011هتز دارد .رٍعتای رهٌت درشزق شْزعتاى تاتل ٍ تِ فاصلِ  4ویلَ هتزی اس هزوش شْز ٍالغ شذُ اعتً .وًَِّای
گیاّی جوغ آٍری ٍ تِ طزیك ػلوی خشه ٍ پزط شذُ ٍ تا اعتفادُ اس فلَر ایزاًیىا ٍ فلَر رًگی ایزاى شٌاعایی شذًذ .در هطالؼِ
گیاّاى تاالب رهٌت  32گًَِّای گیاّی اس  23جٌظ ٍ  10خاًَادُ جوغ آٍری ٍ شٌاعایی شذ.

کلماتکلیدي:گیاّاى ،تاالب ،ارسچال ،تاتل 
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مقدمٍ 
تزخالف رشذ ٍ آگاّی هزدم ٍ وشَرّا ًغثت تِ اّویت هحیطّای طثیؼی تِ ٍیضُ تاالبّا ٌَّس درن ٍالؼی اس اّویت ٍ واروزد ایي
سیغتگاُّای حیاتی ٍ هتٌَع تغیار پاییي اعت .راتطِ اًغاى تا تاالبّا ّویشِ خصواًِ ٍ در جْت تخزیة آى تَدُ تِ طَری وِ هْار
تاالبّا ٍ تثذیل آىّا تِ گغتزدُّای لاتل وشت ٍ حتی تثذیل آى تِ اراضی تایز اس هَفمیتّای جاهؼِ اًغاًی تلمی هیشذ .اها در ٍالغ
هیتَاى تاالبّا را اس جولِ ًظامّای حیات تخشی تِ حغاب آٍرد وِ هطلماً جایگشیي ًذارد ٍ اعتفادُ تْیٌِ اس تاالبّا تٌا تِ تؼزیف
وٌَاًغیَى راهغز ػثارت اعت اس تْزُ تزداری پایذار اس تاالبّا تزای هٌافغ جَاهغ اًغاًی ،تِ ًحَی وِ ویفیت طثیؼی اوَعیغتن حفظ
اعت (هجًٌَیاى.)0277 ،
پَشش گیاّی ّز اوَعیغتن اس هْنتزیي پذیذُّای ظاّزی طثیؼت ٍ تْتزیي راٌّوای لضاٍت درتارُی ػَاهل تَم شٌاختی آى
اوَعیغتن اعت (ٍثَق رضَی ٍ ّوىاراى.)0230 ،
گیاّاى تاالتی را هیتَاى در شزایط آب ٍ َّایی هختلف اس ًَاحی گزهغیزی تا هٌاطك لطثی هشاّذُ ًوَد .تاالبّا هحیطّایی ّغتٌذ
وِ هشخصاتشاى چیشی هیاى خشىی ٍ آب اعت .تاالبّا هوىي اعت ّوَارُ دارای آب تاشٌذ یا ایٌىِ گاُ خشه ٍ گاُ آبدار
تاشٌذ .تزخی تاالبّای ًشدیه دریا تا جشر ٍ هذ تغییز ٍضؼیت هیدٌّذ .تاالبّا دارای عیوای تغیار هتفاٍتی در طثیؼت تَدُ ٍ ٍجَد
آب عاوي ،خان ّیذرٍهَرف ٍ گیاّاى تطاتك یافتِ ٍ یا هماٍم تِ خانّای غزلاتی ،اس هْنتزیي ٍیضگیّای آىّاعت.
تا ایي ٍجَد تا تَجِ تِ شزایط ّیذرٍلَصیىی تغیار هتفاٍتی وِ دارًذ ٍ اس عزاب حَضِّا شزٍع شذُ ٍ تا آبّای ػویك اداهِ دارًذ ٍ
ّوچٌیي تا تَجِ تِ اتؼاد هتفاٍت ،هَلؼیتّای جغزافیایی هختلف ٍ اثز اًغاى رٍی آىّاً ،ویتَاى تطَر دلیك آىّا را تؼزیف ًوَد.

گیاّاى آتشی تاالبّا ػولىزدّای هْوی اس لثیل فزاّن عاسی سیغتگاُ تزای تی هْزگاى ،هاّیّا ٍ پزًذگاى آتشی ،پٌاّگاّی تزای
پالًىتَىّا ٍ تثثیت رعَتات تَعط ریشِّایشاى دارًذ .پیزاهَى ایي تاالب گیاّاى هزداتی اعت وِ تا هزغشار ٍ شالیشار احاطِ شذُ اعت.
ایي هاًذاب تِ دلیل اللین هٌاعة ،آب شیزیي ،پَشش گیاّی ٍ هَاد غذایی تاال ،سیغتگاُ پزًذگاى ٍ آتشیاى اعت .پائیش ٍ سهغتاى ایي
هاًذاب ًیش هأهي ٍ سیغتگاُ هزغاى هْاجز اس لثیل لَ ،عزحٌایی ،اردن تاجذار ،خَتىا ،غاس خاوغتزی ،عیاُ واول ،اردن تلَطی ٍ
عایز پزًذگاى هیتاشذ.
ريشکار 
تاالب (آتٌذاى) رهٌت یا ارسچال در هَلؼیت جغزافیایی  N363400 E524300در اعتاى هاسًذراى ٍالغ اعت .ایي تاالب دایزُ ای شىل
در غزب رٍعتایی تِ ّویي ًام ٍ در ارتفاع  7-هتزی اس عطح آبّای آساد لزار گزفتِ اعت .اس آًجا وِ ّیچ گًَِ هطالؼِ اوَلَصیىی ٍ
فلَریغتیىی در ایي اوَعیغتن صَرت ًگزفتِ ،لذا تزرعی گزٍُّای گیاّی ایي هاًذاب دارای اّویت هیتاشذً .وًَِّای گیاّی تؼذ اس
جوغ آٍری تِ طزیك ػلوی خشه ٍ پزط شذُ ٍ تا اعتفادُ اس فلَر ایزاًیىا ) ٍ (Rechenger, 1963-2010فلَر رًگی ایزاى (لْزهاى،
 )0274-0231شٌاعایی شذ.
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 ًوایی اس تاالب ارسچال رهٌت تاتل-0 شىل
 وتایج
Asteraceae  اس هیاى گًَِّای گیاّی. خاًَادُ جوغ آٍری ٍ شٌاعایی شذ10 ٍ  جٌظ23  گًَِ گیاّی اس32 ُتزاعاط ًتایج تذعت آهذ

.تیشتزیي جوؼیت گیاّی را تِ خَد اختصاص دادُ اعت
 لیغت گیاّاى شٌاعایی شذُ اس تیزُّای هختلف1- جذٍل
ًًَِام گ

ُیز

Alopecurus myosuroides
Polypogonfugau.
Rannunculusmuricatus.
Plautagolanceolata.
Rumaxcrispus
Primulaauriculata.
Carduusarabicus
Centaureaiberica
Veronica anagallis
Ecliptaprostrata
Seneciovernalis

Poaceae
Poaceae
Rannunculaceae
Plantaginaceae
Polygonaceae
Primalaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
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ًًَِام گ

ُیز

Azollafiliculoides.
Lemnaminor.

Azollaceae
Lemnaceae
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