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  )اصفهان(تنوع زیستی گلسنگ هاي منطقه حفاظت شده ي کاله قاضی 
  ء شیالاولیا

  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته سسیستماتیک گیاهی
  2شکده علومدان -درب شمالی دانشگاه اصفهان -خیابان هزارجریب  -اصفهان: نشانی محل انجام پژوهش

  
میلیون آن 1.5میلیون است که تاکنون فقط درحدود  30تا   5همان طورکه می دانیم حیطه تنوع موجودات زنده از 

ها نیز می شودکه  نمایش چشمگیري از بهترین نمونه  گلسنگاین تنوع عظیم زیستی شامل . توصیف شده است 
  .را نشان می دهد) یک نوع قارچ ویک یا دوجزء جلبک فتوسنتز کننده(هاي همزیستی بین دویا چند موجود زنده 

ها در انواع محیط هاي طبیعی با رشدآرام وعمر طوالنی در تمام فصول سال وتقریبا در همه جا وجود  گلسنگ
ل صخره اي وبیابان هاي سوزان تا جنگل هاي بارانی وقله کوه ها ودر برخی از دورترین محیط هاي دارند ، ازسواح

حتی درنقاطی که فاقد هرنوع پوشش گیاهی است گاه به عنوان رویش غالب . روي زمین مانند نواحی قطبی وتوندرا
وبوم شناسی ازنظر شکل ورنگ  درطول سال هاي متمادي وجود ذخایر عظیم ژنتیکی، شیمیایی. به شمار می آیند

ها از لحاظ شکل ظاهري، فیزیولوژي،  گلسنگي متنوع شده است، درنتیجه گلسنگمنجر به ایجاد گونه هاي 

عظیمی نیز می  تنوع زیستیتولید مثل، زیستگاه وخواص شیمیایی باهم متفاوت بوده ودرعین حال داراي 

نیاتوري جذاب باتوجه به کاربردهاي فراوانی که دارد می تواند این اکوسیتم می تنوع زیستیبنابراین شناخت .باشند
کمک شایانی به ارزیابی اثرات آلودگی هوا وکنترل آن ، بهبود روش هاي مورد استفاده درپزشکی ، اکتشاف 

محیط زیست از وجود ترکیبات فلزات سنگینی  حفاظتحتی برخی ازآن ها درپاك کردن و. نماید...فلزات و
وي ، کادمیوم، نیکل، مس، آرسنیک، جیوه، کروم وسزیوم نقش بسیار حیاتی دارند و نیز درایجاد همچون سرب، ر

هواي پاك به دلیل بازیافت وجذب موادسمی، آالینده هاي زیست محیطی وتشعشعات هسته اي روزبه روزنقش 
  . نمایان تري پیدا می کنند

متر 2000کنار گردنه الشتر با ارتفاع حدودکیلومتري جنوب شرقی اصفهان ،  36پارك ملی کاله قاضی در
عرض شمالی  30/32تا  32طول شرقی و 51/52تا  45/51هکتارودر عرض هاي بین  47040ومساحتی بالغ بر 
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شده ودر حال حاضرطی  حفاظتبه عنوان منطقه  1346منطقه موردنظربراي اولین بار در سال .واقع شده است

محیط زیست به عنوان پارك ملی تحت مدیریت سازمان  حفاظتالی شوراي ع 6/7/74مورخ  144مصوبه شماره

  .محیط زیست اصفهان قرار گرفته است حفاظت
  :هدف

 حفاظت،  تنوع زیستیاز حفاظتباتوجه به اینکه پارك ملی  کاله قاضی به دلیل دارابودن تنوع بوم شناختی، 

داراي ارزش علمی،  گلسنگش وهم چنین از منابع ژنتیکی ، وجود انواع گیاهان، گونه هاي متعدد حیات وح

هاي آن ، تعیین پراکنش  گلسنگ تنوع زیستیپژوهشی، اقتصادي، حفاظتی وگردشگري است لذا شناخت 

هاي این منطقه از اهداف این پژوهش  گلسنگوتهیه کلکسیونی ازانواع  گلسنگی وفراوانی، شناسایی گونه هاي
  .بوده است

  
  :مواد و روش ها 

نقطه مختلف با ارتفاع  6در این تحقیق پس از ارزیابی کلی ازمنطقه وچهار مرتبه بازدید از گلسنگیبررسی تنوع : 
هاي گوناگون صورت گرفت وپس از جمع آوري نمونه تنوع بر اساس مطالعات ماکروسکوپی، میکروسکوپی 

  :ل انجام کار به شرح زیر بوددر این تحقیق مراح. وتست هاي بیوشیمیایی  وبا استفاده از منابع مربوطه ارزیابی شد
بررسی مورفولوژیک نمونه ها با استفاده از استریوسکوپ جهت تعیین شکل رویشی وشکل ریسه،  -1

  هندازه لب ها وسایر ساختارهاي رویشی
% 10تشریح ریسه واندام بارده ریسه بااستفاده از برش گیري با تیغ تیز وافزودن چندقطره پتاس  -2

 .براي هیدرولیز بافت ها
هیه اسالید میکروسکوپی جهت تعیین نحوه الیه بندي ریسه، نوع جلبک، خصوصیات اندام بارده ت -3

 . و حاشیه آن ،ساختار راس آسک ، تعداد ، رنگ وشکل آسکوسپور
 I ,KC ,K.بررسی شیمیایی با استفاده از تست هاي نقطه اي با معر ف هاي  -4

  :یافته ها ونتیجه گیري
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نمونه  جمع آوري  شد که جنس ها وگونه هاي  50مونه ودرمجموع حدودان 10-20در هر بازدید درحدود 
 ,Caloplacaجنس با گونه هاي متفاوت به عنوان مثال گونه هایی از جنس  5شناسایی شده تا کنون 

Candelariella, Lecanora بوده البته کار شناسایی وبررسی تنوع هنوز ادامه دارد... و .  
  حفاظت، گلسنگتنوع زیستی، : کلمات کلیدي

 بیجار، شده حفاظت منطقه در شده اعمال هاي مدیریت گذاري تأثیر میزان یابیارز
  کردستان

  شهرام ،*1کبودوندپور سیروان؛ ،1منشنیک سارا؛ ،1ماجدي لیال؛ ،1سلیمی حدیث؛ ،1روخنده رضا؛ ،1بشیري لیال؛ ،1فربابائی
   زیست، محیط گروه طبیعی، منابع دانشکده کردستان، دانشگاه سنندج،

s.kaboodvandpour@uok.ac.irmail: -E 

  

 در. است داشته افزون روز يرشد جهان در شده حفاظت مناطق توسعه میالدي 1980 سال تا 1960 دهه از
 درصد 12 از بیش کمی و شده حفاظت منطقه 10000 از بیش شده حفاظت مناطق جهانی شبکه حاضر حال
 براي المللیبین اطالعات شبکه وتوسعه مدیریتی شناسی روش متاسفانه اما. گیردمی بر در را زمین کره سطح از

 تخریب موازات به امر این. است نداشته توسعه این با متناسب رشدي مناطق این در اصولی هايمدیریت اعمال
 به دستیابی ضرورت مناطق، این توسعه راه سر بر موجود هاي محدودیت و ژنتیکی و طبیعی منابع فزآینده
 شرایط به توجه با هاخطا حتی و هامعیار ها،اولویت ضرورت، تعیین براي پذیر انعطاف و جامع علمی، مدیریتی
 نموده برجسته دیگري زمان هر از بیش مدیریتی شده تعیین پیش از اهداف به یابیدست براي منطقه هر خاص
 شده حفاظت مناطق بزرگترین وسعتبه لحاظ  هم و تعداد لحاظ به هم ایران در شده حفاظت مناطق. است
 بنا تفرج و آموزش تحقیقات، حفاظت، بر ایران در شده حفاظت مناطق مدیریت اساس. شوند می محسوب کشور
 امرحفاظت، به فقط عمل در ولی دارد همخوانی IUCN6 سوي از شده تعریف هايمعیار با که است شده نهاده
 مناطق این پیرامونی اراضی بر مدیریتی گونههیچ و است شده محدود مناطق این امن پنجم یک در فقط هم آن

 شمال در هکتار 31612 وسعت با بیجار شده حفاظت منطقه). 7شدن ايجزیره خطر( شود نمی اعمال
 47˚53′ تا 47˚ 25′ و شمالی عرض 36˚ 73′ تا 36˚ 00′( تکاب شهرستانی شرق جنوب و جاریب شهرستان

                                                           
6 Interna onal  Un i on for  Conser va on of Nat ure   
7 Island effect (Isol a on)     
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