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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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  4نیکوبذل راد انسیه 3محمد رضا؛ فاطمی 2افشین؛ دانه کار1حدیث؛ اعظم پور

  دانشجوي کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران -1
  دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران -2

  دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران -3
  دانش آموخته کارشناسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران-4

  
یکی از اکوسیستم هاي پویا و حساس زمین هستند که براساس موقعیت جغرافیایی، دوام آب، حجم  رودخانه ها

اما همه آنها از سرزمین هاي مرتفع به سوي سرزمین هاي . و جریان آب و کیفیت آب با یکدیگر اختالف دارند
رودخانه هاي . جام به دریا می رسندپست در جریان هستند و اغلب آنها پس از عبور از جلگه هاي ساحلی سران

در محل ارتباط با دریا گاه دلتا ساز هستند و تبادل آب دریا و رود، در گستره اي مه مصب خوانده می شود، 
پدید آور یکی از زیر سیستم هاي پربار ساحلی می شود که فرایند ها و عملکرد هاي اکولوژیک آن براي انسان 

چنین کارکردي سبب شده است رودها محور توسعه تمدن . رمغان آورده استخدمات و فواید بی شماري به ا
  . هاي بشري و با زمینه سازي یکجا نشینی انسان از کانون هاي جمعیتی مهم محسوب شوند

به رغم ارتباط تحوالت تاریخی تکامل اجتماعی و اقتصادي انسان با رودها، ارتباط آن دو اغلب یکسویه بوده 
انسان از آب، گیاهان، آبزیان و رسوبات رودخانه ها فواید . د می کردند و انسان ها برداشتاست، رودها تولی

بسیاري برده اند ولی فاضالب، زباله و پسماندهاي خود را روانه رود نمودند و چنین بی مهري در طول زمان 
انه هاي رنجوري رودها و با بروز نش. ساختار، فرایند و عملکردهاي رودها را دستخوش ضعف و کم بازدهی نمود

ضرورت مدیریت بهره برداري عقالیی از آنها به تدریج رویکردهایی براي مراقبت هاي زیست محیط از رودها 
  .اتخاذ شد و کاربرد معیارها براي حفاظت از رودها را می توان در این زمره محسوب نمود

ر پنج کشور حاشیه آن، تأمین کننده قسمت دریاي خزر پهنه آبی بسته اي است که بسیاري از رودهاي جاري د
با توجه به اقلیم حیاتی ایران و نقش رشته کوه البرز در خطه جنوبی این دریا، تعداد . اعظم آب آن می باشند

شاخابه هایی که از سمت ایران به این پهنه آبی می ریزد نسبت به طول خط ساحلی کشور بیش از سایر 
شته رود از سواحل جنوبی خزر و از خاك ایران به دریاي خزر می ریزد که ر 200حدود . همسایگان خزر است

رود در این میان جزو شاخابه هاي مهم محسوب می شوند و بسیاري از گونه هاي باارزش دریاي خزر از  20
هاي این در حالی است که بسیاري از رود. جمله ماهیان خاویاري، ماهی سفید و کلمه را به خود وابسته کرده اند
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سواحل جنوبی خزر کماکان دست خوش دخالت هاي انسانی از ایجاد سد و آب بندان گرفته تا ریزش آالینده 
رود در سواحل  15با توجه به ارزش بوم شناختی رودخانه ها و تهدیدات فراگیر موجود، . هاي پایدار قرار دارند
احلی و انتخاب پهنه هاي حفاظتی مورد با بهره گیري از معیارهاي گزینش مناطق حساس س استان مازندران
  .ارزیابی قرار گرفت

این مطالعه در منطقه ساحلی استان مازندران و در ارتباط با رودخانه هاي اصلی استان که به دریاي خزر منتهی 
معیارهاي فوق از مجموعه . زیر معیار استفاده شد 31و  معیار 15براي این منظور از . می شوند، به انجام رسید

پهنه بندي در این ارتباط از معیارهاي . معیارهاي مرتبط به آبزیان از دیگر مطالعات مشابه استخراج گردید
براي ) 2001(معیارهاي آیمو  ،)1382(حساسیت زیست محیطی مناطق ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست

مناطق حفاظت شده براي شناسایی ) 1999. (ان. سی. یو. معیارهاي آي  شناسایی مناطق حساس ساحلی،
براي انتخاب مناطق ) 1995(و معیارهاي سالم و پرایس) 1984(معیارهاي سالم و کالرك  ،دریایی -ساحلی

 شناسایی مناطق حساس و تحت حفاظت ساحلی براي خطه خزرمعیارهاي  و حفاظت شده ساحلی و دریایی
رسشنامه متخصصان در اختیار  کارشناسان این معیار ها در قالب پ .استفاده شد) 1383دانه کار و مجنونیان، (

 اولویت بندي. سال به باال قرار گرفت 5سازمان هاي شیالت و حفاظت محیط زیست استان مازندران با سابقه 
این نمودار با تکیه بر دود . صورت گرفت نمودار اهمیت معیارو  دلفیمعیارها با استفاده از روش اصالح شده 

درصد اهمیت براي هر معیار نشان دهنده نسبت . اهمیت هر معیار تهیه می شودمولفه درصد اهمیت و درجه 
امتیازي است که هر معیار از مجموع کل امتیازها به خود اختصاص می دهد و از تقسیم مجموع امتیاز وزن دار 

ف میانگین معرمعیار درجه اهمیت . حصول هر معیار محاسبه می شودهر معیار  بر حداکثر امتیاز وزن دار قابل 
به این ترتیب . استخراج شدکارشناسان وزنی اهمیت هاي اختصاص داده شده به هر معیار است که از پرسشنامه 

شاخص ها براساس . معیارها و زیرمعیارهاي منتخب اولویت بندي و شاخص هاي متناسب هریک انتخاب شد
با توجه . شدند) 5تا  0بین (دي و امتیازدهیمیانگین آراء بیشتر پاسخ دهندگان و انحراف معیارکمتر اولویت بن

به نتایج حاصل از ارزش عددي معیارهاي اولویت بندي شده و وزن دهی شده، رودخانه هاي منتهی به دریا بر 
اساس شاخص ها و معیارهاي وابسته به آبزیان معرفی، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید هریک مورد بررسی 

  .قرار گرفت
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بیشترین نمره امتیازدهی  رودخانه هاي هراز، چالوس و سردابرود) 1نمودار(به دست آمده  با توجه به نتایج
همچنین رودهاي تجن، .و در ردیف رودخانه هاي با حساسیت زیاد قرار گرفتند. را به خود اختصاص دادند

ود، سیاهرود، رودخانه هاي نشتارود، نسار. ارزیابی شدندمتوسط شیرود، بابلرود، شاخابه هایی با حساسیت 
در . نکارود، خیررود، کاظم رود و صفارود، چشمه کلیه و تاالر نیز جزو رودخانه هاي با حساسیت ارزیابی شدند

کلیه تنها رودخانه اي است که در آن ماهی سفید هنوز بطور طبیعی  رودخانه  چشمهسواحل استان مازندران  
 .در بستر رودخانه تخم ریزي می نماید

گرفتند به مراقبت هاي در طبقه رودخانه هاي با حساسیت باالي زیست محیطی قرار رودکه  3 به این ترتیب
و هر گونه عامل تهدید و تخریب کننده و توسعه در  زیست محیط و برنامه پایش و کنترل آالینده ها نیاز دارند

  . اطراف آنها، این رودخانه ها را به شرایط بحرانی نزدیک خواهد کرد
نشتارود، نسارود، سیاهرود، شامل در محدوده مورد مطالعه معیار عوامل تهدید پاکترین رودخانه ها  با توجه به

این رودخانه ها از نظر عوامل تهدید کننده . می باشند نکارود، خیررود، کاظم رود و صفارود،  چشمه کلیه و تاالر
  .و ارتقأ یابد الزم است شرایط موجود تداوممورد نظر امتیاز پایینی کسب کردند و 

  

  
  درجه حساسیت زیست محیطی رودخانه هاي ساحلی استان مازندران - 1نمودار

  

به عنوان یک ) Amaranthus(اکولوژیکی جنس تاج خروس  - بررسی فلوریستیک 
  هاي مختلف شهر همدانعنصر زِگتال و رودرال در بیوتوپ

  2بهادربشیري هرسینی ؛ 2؛ اعظم مهاجران ملیحه1شاهسواري عباس
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