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  اسفراین، خراسان شمالی، مقایسه فلور پارك هاي ملی سالوك و ساریگل
  فرخ قهرمانی نژاد عاطفه، اعزازيسادات،  چمنی نرگسراه 

  دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
  

برنامه ریزي هاي زیست محیطی براي هر منطقه به شناخت وضع پوشش گیاهی آن منطقه و تنوع گونه هاي 
ن مناطق، زیر بناي بسیاري از علوم روز بوده تعیین فلور مناطق طبیعی و شناسایی گیاهان آ. جوامع آن نیاز دارد

در قرن حاضر منابع طبیعی به خصوص . و به ویژه در اجراي طرح هاي توسعه و عمران نقش به سزایی دارد
دخالت انسان در طبیعت، پوشش . پوشش گیاهی به جهات عدیده اي دستخوش تغییر و تخریب قرار گرفته اند

توسعه بی رویه صنعت و روند رو به رشد و نیز یر قابل بازگشت از بین برده گیاهی مناطق متعددي را به شکل غ
با نگاهی گذرا به آنچه . جمعیت تنگناي بیشتري را براي بقاي طبیعت و منابع زنده آن به وجود آورده است

 امروزه بر طبیعت گیاهی کشور وارد می شود، این ضرورت که بایستی مناطقی از کشور به منظور حفاظت و
ایجاد این مناطق راهکاري . تضمین تعادل اکولوژیکی حاکم بر اکوسیستم حفظ گردد، اجتناب ناپذیر می نماید

بدین . براي حفظ تنوع زیستی و بقاي گونه هایی است که در سایر مناطق مورد تهدید و تخریب قرار گرفته اند
ده است که به دلیل حراست محیط ترتیب جهت بررسی هاي فلوري، بهترین گزینه انتخاب مناطق حفاظت ش

زیرا در پیدایش گونه هاي گیاهی و ثبات آنها در طبیعت، . زیست، ارزش هاي زیستی آنها حفظ شده است
پارك هاي ملی سالوك و ساریگل نمونه هایی از این مناطق . شرایط مساعد یا نامساعد محیط نقش اساسی دارد

با ، که آغاز شده است 1381و  1382به ترتیب از سال  ،توسط سازمان محیط زیست اند که حفاظت آن ها
توجه به شرایط اقلیمی و توپوگرافی این مناطق که ترکیبی از کوه و دشت است، داراي ارزش هاي بالقوه اي در 

همچنین این مناطق از تنوع اکوسیستمی نسبتا خوب و . ابعاد پژوهشی، علمی، تفرجگاهی و اقتصادي می باشند
با وجود دالیل ذکر شده و با توجه به اینکه تا کنون هیچ مطالعه . ز تنوع گونه اي مطلوبی برخوردارندبه تبع آن ا

اهداف . فلوري در پارك هاي مذکور انجام نشده است، این مناطق انتخاب و مورد بررسی فلورستیکی قرار گرفتند
گیاهی مناطق مذکور و مقایسه شرایط  عمده در این پژوهش را می توان، شناسایی و تعیین نام علمی گونه هاي

مورد  1387-88فلور گیاهان آوندي پارك هاي مذکور، در طی سال هاي . اکولوژیکی و فلور دو منطقه بیان کرد
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 در این مطالعه، گیاهان در طی ما ه هاي فصول رویشی مناسب به طور مرتب جمع آوري و با .بررسی قرار گرفت
در ادامه براي گونه هاي نام . شناسایی شدند) فلورها و مقاالت علمی(استفاده از منابع گیاه شناسی موجود 

نمونه هاي گیاهی جمع . پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی و گونه هاي انحصاري مشخص گردید ،گذاري شده
پارك هاي نامبرده در استان . شوندتهران نگهداري می در  (FAR)آوري شده در هرباریوم  دانشگاه تربیت معلم 

 8321از نظر موقعیت جغرافیایی، پارك سالوك با وسعت . خراسان شمالی، شهرستان اسفراین واقع شده اند
طول  57˚ 10′ -57˚ 17′عرض شمالی و  37˚ 07′ -37˚ 14′هکتار در شمال غرب اسفراین بین مدارهاي 

 36˚ 55′ -37˚ 02′وب شرق اسفراین بین مدارهاي هکتار در جن 7037شرقی و پارك ساریگل با وسعت 
از نظر شرایط اقلیمی، پارك سالوك داراي . طول شرقی قرار گرفته اند 57˚ 41′ -57˚ 47′عرض شمالی  و 

درجه سانتی گراد  و پارك ساریگل داراي  12میلی متر و میانگین دماي سالیانه  282متوسط بارندگی سالیانه 
درجه سانتی گراد می باشند که با در نظر  14میلی متر و میانگین دماي سالیانه  273 متوسط بارندگی سالیانه

از نظر ژئومورفولوژیکی، در . به دست می آید "نیمه خشک و سرد"گرفتن معیارهاي آمبرژه، اقلیم هر دو منطقه 
طقه را نواحی  دشتی  وسعت من 3/1متر متغیر بوده  و تقریبا   2170تا  1150پارك سالوك دامنه ارتفاعی بین 

تا  1450وسعت منطقه را نواحی کوهستانی فرا گرفته  در مقابل  در پارك ساریگل دامنه ارتفاعی از  3/2و 
منطقه  را نواحی کوهستانی فرا گرفته  4/3منطقه را نواحی دشتی و تپه ماهوري و  4/1متر متغیر بوده و  2840
می خشک و کوهستانی  ،گرم به نسبت بیشتريپارك سالوك،  بدین ترتیب پارك ساریگل در مقایسه با. است
گونه  496 نمونه گیاهی، شامل 1137در بررسی فلور مناطق مذکور، در پارك ملی سالوك  در مجموع. باشد

تیره متعلق به نهانزادان  3جنس و  3گونه،  3تیره جمع آوري شد که از این تعداد  71جنس و  296متعلق به 
گونه،  2از بین گیاهان دانه دار . تیره متعلق به گیاهان دانه دار می باشد 68جنس و  293 گونه 493آوندي و 

از این تعداد گیاهان . تیره به نهاندانگان تعلق دارد 66جنس و  291گونه،  491تیره به بازدانگان و  2جنس و  2
تیره را شامل  8جنس و  42ونه، گ 76تیره و تک لپه اي ها  58جنس و  249گونه،  415نهاندانه، دولپه اي ها 

 292گونه متعلق به  472 نمونه گیاهی، شامل 980 در مقابل، در پارك ملی ساریگل  در مجموع. می شوند
 471تیره متعلق به نهانزادان آوندي و  1جنس و  1گونه،  1تیره جمع آوري شد که از این تعداد  70جنس و 

 3جنس و  3گونه،  3از بین گیاهان دانه دار . تیره متعلق به گیاهان دانه دار می باشد 69جنس و  291گونه 
از این تعداد گیاهان نهاندانه، . تیره به نهاندانگان تعلق دارد 66 جنس و 288گونه،  468تیره به بازدانگان و 

تیره را شامل می  12جنس و  44گونه،  71تیره و تک لپه اي ها  54جنس و  244گونه،  397دولپه اي ها 
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در نتیجه این گونه استنباط می شود که با توجه به شرایط اقلیمی و وسعت دو منطقه، پارك سالوك . شوند
در مقایسه تیره هاي موجود در دو منطقه، . ه پارك ساریگل از لحاظ تعداد گونه گیاهی غنی تر می باشدنسبت ب

تنوع تیره هاي گیاهی در بازدانگان و نهاندانگان دولپه  در دو منطقه تقریبا یکسان بوده اما در نهاندانگان تک لپه 
در هر دو پارك وجود  تیره 53همچنین  .باشدبیشتر می % 33تنوع تیره ها در پارك ساریگل نسبت به سالوك 

 ,Aceraceae, Adianthaceae, Aspleniaceae(پارك سالوك منحصر به تیره  8داشته، 

Apocynaceae, Crassulaceceae, Gentianaceae, Lythraceae, Verbenaceae ( تیره  7و
 ,Anacardiaceae, Colchicaceae, Juncaginaceae, Linaceae(پارك ساریگل منحصر به 

Orchidaceae, Pinaceae, Typhaceae (از نظر پوشش گیاهی، سیماي ظاهري هر دو منطقه . بودند
 در مناطق کوهستانی، گونه درختی ارس بصورت پراکنده به همراه  تقریبا مشابه می باشد بدین ترتیب که 

دره هاي .  ار مشاهده می شوندگونه هاي پشته اي نظیر گون، کاله میرحسن، اسپرس خارد) جوامع(اجتماعات 
دراین نواحی  ،منطقه به دلیل وجود خاك هاي آبرفتی مناسب از پوشش گیاهی انبوهی برخوردار می باشند

در بخش هاي دشتی پارك گونه . درختچه هاي بید ، زالزالک، زرشک و نسترن وحشی به وفور یافت می شوند
از جمله گونه هاي مهاجم . م وحشی به وفور مشاهده می گرددهاي یکساله، درمنه دشتی، ورك و کوزینیا و بادا

طق مشاهده می شوند می توان به  فلومیس در نواحی کوهستانی و ورك  درنواحی اکه به طور چمشگیر در من
در ادامه محاسبات، مشخص شد که بیش از نیمی از گیاهان هر دو منطقه به  . دشتی و کوهستانی اشاره کرد

 - تورانی تعلق دارند و این مطلب تایید می نماید که فلور این مناطق در ناحیه رویشی ایران -انناحیه رویشی ایر
گونه  31در پارك سالوك از مجموع گونه هاي مورد مطالعه . تورانی واقع شده و تا حد زیادي به هم شبیه اند

یز در پارك ساریگل از مجموع کل گیاهان را در برمی گیرند و ن% 6.67انحصاري ایران می باشند که در حدود 
کل گیاهان را شامل می شود % 5.29گونه انحصاري ایران می باشند که در حدود  25گونه هاي مورد مطالعه 

  : که گونه هاي انحصاري مشترك در هر دو منطقه عبارتند از
Acantholimon ptrestegium, Allium kuhsorkhensis, Astragalus meschedensis, 
Astragalus neo-assadianus, Astragalus ochreatus, Astragalus submaculatus, 
Cerasus chorassanica, Cousinia diezii, Cousinia lepida, Cousinia monocephala, 
Dianthus orientalis, Echinops chorassanicus, Euphorbia aellenii, Hymenocrater 
platystegius , Lagochilus aucheri, Onobrychis heliocarpa, Polygonum hyrcanicum, 

Salvia hypoleuca, Tanacetum polycephalum, Tulipa montana.  
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جهانی قرار  IUCN فهرستدر %) 7.45(گونه  37گیاهان جمع آوري شده از پارك سالوك،  میانهمچنین از 
که برخی ازگونه هاي  .را شامل می شود%) 8.05(گونه  38این رقم در پارك ساریگل،  ،دارند که در مقایسه با آن

  : جهانی که در هر دو منطقه وجود دارند عبارتند از IUCN فهرستموجود در 
Adonis annua, Aegilops juvenalis, Astragalus biovulatus, Astragalus 
submaculatus, Astragalus masanderanus, Astragalus nephtonensis, Astragalus 
orthocarpoides, Astragalus shahrudensis, Cerasus turcomanica, Cousinia diezii, 
Cousinia lepida, Cousinia monocephala, Echinops chorassanicus, Euphorbia 
aellenii, Ferulago angulata, Fumaria vaillantii, Glycyrrhiza glabra, Onobrychis 
heliocarpa, Polygonum hyrcanicum, Populus nigra, Rubia florida, Salvia 

hypoleuca, Tragopogon jezdianus, Vincetoxicum pumilum.  
فلور دو منطقه مورد مطالعه به دلیل شباهت هاي زیاد اقلیمی و : در جمع بندي نهایی اینگونه می توان گفت که

نطقه می باشد، بسیار به یکدیگر شبیه است و با اکولوژیکی که در واقع نتیجه موقعیت جغرافیایی نزدیک دو م
توجه به وسعت نسبتا مشابه آنها، عالوه بر شباهت در تنوع گونه اي دو منطقه، تعداد گونه هاي گیاهی  جمع 

با این وجود به دلیل اندك تفاوت هاي اکولوژیکی نظیر نوع . آوري شده نیز تا حد باالیی نزدیک به هم می باشند
شناسی و خاك بستر، منابع آبی و رطوبت، نوع و جهت بادهاي منطقه اي، فلور این مناطق علیرغم ساختار زمین 

اغلب تفاوت ها در نمونه هاي جمع آوري شده از این دو .  شباهت هاي بسیار، تفاوت هاي قابل توجهی نیز دارند
رگونه هاي گیاهی دیده منطقه در حد حضور یا عدم حضور جنس هاي گیاهی بوده و کمتر تفاوت در حد تغی

شرایط اکولوژیکی هر منطقه در : با در نظر گرفتن تمام این مطالب، اینگونه نتیجه گیري می شود که. شده است
پیدایش و ثبات گونه هاي گیاهی آن منطقه نقش بسزایی داشته و عامل شباهت و تفاوت در گونه هاي گیاهی 

  . یکی آن مناطق می باشدمناطق مختلف، شباهت و تفاوت در شرایط اکولوژ
مقایسه، فلور، مناطق حفاظت شده، پارك ملی سالوك، پارك ملی ساریگل، استان خراسان : کلمات کلیدي

  .شمالی
  

  لویت بندي حفاظتی رودخانه هاي منتهی به دریاي خزر او
 در استان مازندران با استفاده از معیار ماهی ها
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