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ذخیره گاه خمبی استان خراسان شمالی، 
بزرگ ترین رویشگاه الله واژگون زرد کشور

پریسا پناهی1*، لیال کریمی2، ناد یا کمالی3، جالل حسن نژاد4 و احمد صفرزاده5
چكیده

ذخیره گاه جنگلی خمبی بخشي از آثار به جاماند ه از جامعه ارس )Juniperus excelsa( استان خراسان شمالی است. 
این ذخیره گاه با هد ف جلوگیري از نابود ي كامل آن د ر سال 1381 به عنوان ذخیره گاه جنگلي انتخاب و از سال 
1384 قرق شد. گونه ای از الله واژگون به نام Fritillaria raddeana Regel د ر ذخیره گاه خمبی وجود د ارد، این گونه 
به د لیل د اشتن گل های زرد رنگ از سایر گونه های  این جنس د ر كشور متمایز می شود. این رویشگاه واقع د ر د ل 
جنگل های پراكند ه ارس، د ر فرورد ین  ماه هر سال، هم زمان با شروع گل د هی الله های واژگون مناظر بسیار زیبا و 
بی بد یلی را د ر معرض د ید بسیاری از طبیعت گرد ان قرار می د هد. این ذخیره گاه د ارای بیش از 60 گونه گیاهی و 71 
گونه جانوری است. با توجه به تخریب رویشگاه های ارزشمند الله واژگون د ر استان خراسان شمالی طی سالیان 
گذشته، ضروری است ضمن د ر نظر گرفتن تمهید ات الزم برای حفاظت هرچه بیشتر آن، فرهنگ سازی و افزایش 

آگاهی مرد م نیز نسبت به این گونه با ارزش مورد توجه قرار گیرد.
.Fritillaria raddeana ،واژه      هایکلیدی: جنگل های ارس، خراسان شمالی، ذخیره گاه خمبی، گل زرد

Khombi reserve area in North Khorasan Province, the 
largest habitat of Fritillaria raddeana Legel in the country

P. Panahi1*, L. Karimi2, N. Kamali3 , J. Hasan Nejad4 and A. Safarzadeh 5

Abstrac
The Khombi Forest reserve area is a part of the remnants of Juniperus excelsa community in North Khorasan 
province, selected as a forest reserve in 2002 to prevent its complete destruction and protected since 2005. 
There is a unique species of Fritillaria called F. raddeana Regel in this habitat, which is different from other 
species of this genus in the country due to its yellow flowers. This habitat is located in the heart of the Juniper 
forests, and simultaneously with the flowering of F. raddeana in April, creates very beautiful landscapes 
visited by many ecotourists. The reserve includes more than 60 plant species and 71 animal species. Due 
to the destruction of valuable habitats of F. raddeana in North Khorasan province over the past years, it is 
necessary to consider the measures needed to further protection of habitats and increase public awareness 
of this valuable species by authorities.

Keywords: Fritillaria raddeana, Juniper forests, Khombi reserve area, North Khorasan, yellow flower.
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مقدمه
تیره  از   (Fritillaria Tourn. ex L.) واژگون  الله  جنس 
آرایه   165 و  گونه   100 حد ود  شامل   Liliaceae Juss.
نیمکره  سرد  و  معتد له  نواحی  مناطق  د ر  كه  است  جهان  د ر 
شمالی كره زمین پراكند ه شد ه اند. از این تعد اد، 18 گونه د ر 
ایران می رویند كه به طور عمد ه د ر مناطق رویشی هیركانی، 
این  گیاهان  هستند.  پراكند ه  آذربایجان  و  زاگرس  البرز، 
به  پیازد ار، گل های واژگون، بسیار زیبا و  جنس، چند ساله، 
تزئینات  با  رنگ ها  از  تركیبی  یا  زرد،  و  نارنجی  قرمز،   رنگ های 
مختلف هستند كه نوع زرد رنگ آن كمیاب تر از انواع د یگر است. 
د ر  است.  متفاوت  اقلیم،  نوع  به  بسته  واژگون  الله  گل د هی  د وره 
ایران و د ر نواحی شمالی زاگرس، الله واژگون تحت تأثیر د ماي 
هوا از اوایل بهار شروع به شکوفایی می كند و د ر اواسط تابستان 
و  رسید ه  سانتی متر   100 تا  گیاهان  این  ارتفاع  می نشیند.  گل  به 
زیاد ی  مقد ار  شد ن  جمع  به د لیل  است.  كوتاه  بسیار  آن ها  عمر 
یا  اشک،  گل  نام  به  واژگون  الله  گیاه،  این  گلبرگ های  د ر  شبنم 

نیز معروف است. اشک مریم 
از  برخی  محیط زیست،  حفاظت  سازمان  سیاست های  براساس 
و  ملی  طبیعی  آثار  به عنوان  واژگون  الله  جنس  كمیاب  گونه های 
ذخایر ارزشمند گیاهی ایران محسوب می شوند. یکی از گونه های 
علمی نام  با  قرمز  واژگون  الله  گونه   F. raddeana به  نزد یک 
گیاه  این  د ارد.  رنگ  قرمز  گل های  كه  است   F. imperiallis L.
مناطق  بومی  از منحصر به فرد ترین گل های وحشی و گیاهان  یکی 
اثر طبیعی  كوهستانی است كه به عنوان ذخیره ژنتیکی و چهارمین 
مورخ   150 شماره  مصوبه  براساس  است.  شد ه  شناخته  ملی 
واژگون  الله  وضعیت  محیط زیست،  شورای عالی   1375/11/27
قرمز (F. imperialis) نگران كنند ه اعالم شد ه است، به همین د لیل 
د ر خطر  گیاهان  ازجمله  این گونه  است.  از آن ضروری  حفاظت 
انقراض د ر كشور است. زیرا از یک  سو پراكنش محد ود ی د اشته 
تأثیر  تحت  آن  رویشگاه های  كیفیت  و  كمیت  د یگر  سوی  از  و 
عوامل مختلف تخریب )چرای د ام، بوته كنی، برد اشت گل و سوخ، 
و  )اسالم زاد ه  است  افول  حال  د ر  روزبه روز  غیره(  و  گل  قاچاق 
همکاران، 1389(. د ر برخي از رویشگاه های الله واژگون قرمز، 
با  گیاه  زیرا  است،  كرد ه  مواجه  مشکل  با  را  گل د هي  چرا  شد ت 
اثر چرا، نمی تواند ذخیره  بر  اند ام های هوایي خود  از د ست د اد ن 
ند ارند.  چند اني  كیفیت  گل ها  د رنتیجه  و  باشد  د اشته  كافي  غذایي 
گل د هی  قابلیت  رفتن  د ست  از  به  منجر  تخریبی،  روند  این  اد امه 
این  نابود ی   .)1384 د ه چشمه،  )محمد ی  است  شد ه  گیاه  طبیعی 
است،  رسید ه  ارث  به  پیش  سال  میلیون ها  از  كه  بزرگ،  نعمت 
ضایعه بزرگی خواهد بود. از این رو، شناسایی رویشگاه  های اصلی 
گونه های انحصاری و ناد ر جنس الله واژگون د ر كشور و تالش 
برای حفاظت و احیای این مناطق، گامی بزرگ د ر راستای حفظ 

با ارزش است. ژنتیکی  این ذخایر 
بیشتر  ایران  شمال غرب  و  غرب  د ر  جنس  این  گونه های  تنوع 

تعد اد و  از  ایران می رویم  به سمت شرق و جنوب  است و هرچه 
نوشتار  این   .)1378 )بخشی خانیکی،  می شود  كاسته  گونه ها  تنوع 
سعی د ارد به معرفی یکی از رویشگاه های كمتر شناخته شد ه یکی 
 F. raddeana Regel نام  به  واژگون  الله  جنس  گونه های  از 
این  بپرد ازد.  شمالی  خراسان  استان  د ر  ایران،  شمال  شرق  د ر 
استان خراسان شمالی حضور  د ر  تنها  با گل های زرد رنگ  گونه 
د ارد. متأسفانه رویشگاه خمبی كه بزرگ  ترین رویشگاه این گونه 
معرفی  باید  كه  تاكنون آن  طور  است،  استان  این  د ر  منحصربه فرد 
و  ارزش ها  یاد آوری  ضمن  زیستگاه  این  معرفی  است.  نشد ه 
رونق  د ر  مؤثری  نقش  می  تواند  گونه  این  بوم شناختی  اهمیت های 

باشد. د اشته  منطقه  این  گرد شگری  صنعت 

درجهان پراکنشجغرافیاییاللهواژگون
محد ود ه پراكنش جنس الله واژگون نواحی معتد له و سرد نیمکره 
شمالی از ژاپن تا آمریکای شمالی است و بیشترین تنوع گونه ای 
این جنس د ر كشور تركیه یافت می شود  )شریفی تهرانی و همکاران، 
1394(. عناصری از این جنس از آسیای مركزی، مد یترانه و ناحیه 
به طوری كه رشته  كرد ه،  ایران تالقی  نواحی شمال  غربی  د ر  قفقاز 
مکانی  باالتر  جغرافیایی  عرض های  د ر  به ویژه  زاگرس   كوه های 
 Rix, 1977; Turktas) است  بود ه  جنس  این  گونه  زایی  برای 
ارتفاعات  د ر  جنس  این  مختلف  گونه های   .(et al., 2012
و  بالکان  آلپ،  كوه  های  رشته  د ر  وسیعی  پراكنش  و  می  رویند 
مختلف  زیرجنس  های  تالقی  به د لیل  ایران  د ارند.  تركیه  غرب 
متعلق به جنس الله واژگون از آسیای مركزی، قفقاز و مد یترانه، 
.)1378 )بخشی  خانیکی،  این جنس است  تنوع و گونه  زایی  مركز 

میالد ی   1576 سال  د ر  بار  نخستین  واژگون  الله  جنس  گیاهان 
د ر  و  شد  برد ه  اتریش  به  ایران  از  اروپایی  جهانگرد ان  به وسیله 
باغ های ثروتمند ان و خاند ان سلطنتی به شکل كاشته شد ه پرورش 
یافت  رواج  نیز  هلند  د ر  آن  كشت  میالد ی   19 سد ه  از  یافت. 
به  پرورش یافته  و  د ست كاشت  به صورت  واژگون  الله  امروزه  و 

فراوانی د ر اروپا یافت می شود.

پراکنشجغرافیاییاللهواژگوندرایران
به  توجه  با  ایران  د ر  واژگون  الله  جنس  فعلی  انتشار  وضعیت 
 Fjellheim et) سرماپسند  گونه های  برای  مطرح  الگوهای 
پناهگاهی  ناحیه  به  گونه ها  این  مهاجرت  به صورت   (al., 2006
امتد اد  د ر  آنها  پیش روی  سپس  و  یخ بند ان  از  پس  د وره  د ر  قفقاز 
یخ بند ان  د وره  آخرین  انتهای  د ر  زاگرس  و  البرز  كوه های  رشته 
بیشترین   .)1394 همکاران،  و  )شریفی تهرانی  است  ذكر  قابل 
منطقه  د ر  واقع  استان  هاي  به  مربوط  ایران  د ر  گونه  این  پراكنش 
استان هاي  د ر  بومي  به  صورت  بیشتر  واژگون  الله  است.  زاگرس 
كرد ستان  و  كرمانشاه  اصفهان،  بختیاري،  و  چهارمحال  فارس، 
زاگرس  كوه  هاي  گیاه  این  تنوع  اصلي  مركز  شاید  و  د ارد  وجود 
.(Mohammadi-Dehcheshmeh et al., 2008) باشد 
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تعدادگونههاياللهواژگوندرایران
تعد اد گونه  های الله واژگون د ر ایران هجد ه گونه است كه د و تای 

آن انحصاری ایران هستند.

رویشگاهاللهواژگونزرددراستانخراسانشمالی
و   F. gibbosa واژگون  الله  گونه  د و  شمالی  خراسان  استان  د ر 
به  نسبت  انتشار   F. gibbosa گونه  د ارند.  پراكنش   F. raddeana
وسیعی د ر ارتفاعات شمال شرق تا شمال   غرب و سرتاسر رشته   كوه 
شمالی  زاگرس  از  گونه  این  حضور  میزان  از  اگرچه  د ارد.  زاگرس 
همکاران،  و  )شریفی تهرانی  می  شود  كاسته  جنوبی  زاگرس  به سمت 
1394(، اما گونه F. raddeana تنها د ر چند منطقه از استان خراسان 
نواحی  بود ه و د ر سایر  استان  این  شمالی می  روید و د رواقع خاص 
كشور انتشار ند ارد، از این رو، این گونه با گل  های زرد رنگ، فوق العاد ه 
حائز اهمیت است. این گونه بومی آسیای مركزی است، مناطق سرد، 
تركمنستان و  د ر  ایران  را می  پسند د و عالوه  بر  خشک و سنگالخی 

كشمیر نیز پراكنش د ارد.
تفاوتهایاللهواژگونقرمز (F. imperialis(واللهواژگون

(F. raddeana)زرد
زیرجنس  به  متعلق   F. raddeana و   F. imperialis گونه  د و  هر 
این د و  تنها  این زیرجنس  از  ایران و  Petilium Engle هستند. د ر 
د ر  د رشت  گل هایی  با  بلند قامت  گیاهانی  آنها  د ارند،  رویش  گونه 

 Rechinger,) گل آذین فراهم با برگه های د رشت د ر زیر گل ها هستند
متفاوت  ایران  د ر  د و گونه  این  پراكنش جغرافیایی جمعیت   .(1990
است. گونه F. imperialis به  طور وسیعی د ر سرتاسر زاگرس پراكنش 
ارتفاعات شمال شرق  از  این گونه  از جمعیت  های  البته برخی  د ارد. 
د ر  تنها   F.  raddeana گونه  د ر حالی  كه  شد ه اند،  گزارش  نیز  ایران 
شمال   شرق ایران و د ر برخی از مناطق استان خراسان شمالی می روید. 
این د و گونه شباهت  های ریخت  شناسی زیاد ی د ارند و براساس رنگ 
گلبرگ  ها قابل تفکیک هستند. گلبرگ ها د ر F. raddeana سبز كد ر، 
زرد و كم رنگ و اند ازه نوشجای كم  عرض 2 تا 3 میلی  متری است ، د ر 
حالی كه F. imperialis د ارای گلبرگ های قرمز و اند ازه نوشجای با 

عرض 5 میلی  متر است )شریفی تهرانی و همکاران، 1394(. 

استانخراسانشمالی در معرفیرویشگاهخمبی  
د ر  شمالی  خراسان  استان  د ر  گونه  این  رویشگاه های  عمد ه 
گرمه،  شهرستان  د ر  سرای«  و  »خمبی  كوه  و  »د شت«  د وراهی 
»پلنگ«  كوه  د ركش،  »جنگل های جوزک«  جاجرم،  »بهار«  كوه 
بجنورد-  میانه جاد ه  د ر  »اسد لی«  كوه  سملقان،  و  مانه  شهرستان 
مناطق  و  جرگالن  و  راز  شهرستان  د ر  »تکل قوز«  كوه  اسفراین، 
كمیاب  گونه  این  اگرچه  است.  شد ه  شناسایی  آالد اغ  كوه  غربی 
اما  د ارد،  پراكنش  شمالی  خراسان  استان  د ر  مختلفی  نقاط  د ر 
متراكم  ترین تود ه آن د ر منطقه خمبی د ر نزد یکی روستای آرماد لو 

شکل 1- محد ود ه ذخیره گاه الله واژگون د ر منطقه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی
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د ر  هکتار   22 وسعت  با  منطقه  این  است.  گرمه  شهرستان  د ر 
به عنوان  56º شرقی،  12  و  37º  شمالی  16  مختصات جغرافیایی 
2( واقع شد ه است. شکل  1 و  ذخیره گاه حفاظت شد ه )شکل های 
1 محد ود ه این ذخیره گاه و شکل 2 موقعیت آن را نسبت به جاد ه 

می د هد.  نشان  گرگان  بجنورد-  اصلی 
ذخیره  گاه جنگلی خمبی بخشي از آثار به جاماند ه از جامعه ارس 
)Juniperus excelsa( استان خراسان شمالی است كه با هد ف 
به عنوان ذخیره گاه   1381 نابود ي كامل آن د ر سال  از  جلوگیري 
با  ذخیره  گاه  این  شد.  قرق   1384 سال  از  و  انتخاب  جنگلي 
د ر  جاجرم  شهرستان  غربي  شمال  د ر  هکتار   1861 مساحت 
 60 حد ود  فاصله  به  قره  بیل  رباط  مركزیت  به  گلستان  د هستان 
 56˚10 جغرافیایي˝10  مختصات  د ر  گرمه  شهرستان  كیلومتري 
18َ˚37 عرض  تا˝30   37˚16َ  30˝ و  ˝32 17َ˚56 طول شرقي  تا 

نقطه  پایین ترین  د ر  د ریا  سطح  از  ارتفاع  است.  واقع شد ه  شمالي 
جنگل ها  این  است.  متر   1925 نقطه  بلند ترین  د ر  و  متر   1300
بهره برد اري هاي  و  مراقبت  عد م  ولي  بود ه،  انبوه تر  گذشته  د ر 
آورد ه  د ر  پراكند ه  و  تنک  به صورت  را  آن  ناهنجار  و  بي رویه 

با  تركیب  د ر  واژگون  الله های  زیبای  چشم اند ازهای  است. 
عالقه مند ان  ساله  هر  ذخیره گاه  گیاهی  پوشش های  و  عناصر 
با  هم زمان  و  بهار  فصل  اوایل  د ر  را  فراوانی  طبیعت د وستان  و 
زیبا  گونه  این  می كند.  روانه  منطقه  این  به  زیبا  گونه  این  گل د هی 
و  بی نظیر  رنگ  با  فرورد ین  ماه  یعنی  خود  گل  د هی  د وران  د ر 
مختلف  نقاط  د ر  را  بی بد یلی  مناظر  خود،   مسحوركنند ه  زیبایی 

این استان ایجاد می كند )شکل  های 3 و 4(.
الله واژگون خراسان شمالی از نظر ارتفاع و رنگ با الله واژگون 
زرد  رنگ  با  عمد ه  به طور  و  است  متفاوت  زاگرسی  استان های 
د ر  اغلب  و  استان  مختلف  نقاط  د ر  لیمویی  به  متمایل  كم رنگ 
با  گونه  این  رنگ  تفاوت  می روید.  متر   1500 باالی  ارتفاعات 
آن  منحصربه فرد  و  بارز  نکات  از  كشور  واژگون  الله های  سایر 

است )شکل های 5 و 6(.

آبوهوا
خراسان  استان  هواشناسی  ایستگاه های  بلند مد ت  آمار  به  استناد 
شمالی )مطالعات پایه منابع آب اد اره كل منابع آب استان خراسان 

شکل 2- موقعیت ذخیره گاه الله واژگون د ر منطقه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی )محد ود ه ذخیره گاه با رنگ قرمز، روستای آرماد لو با د ایره قرمز و 
جاد ه ارتباطی بجنورد- گرگان با فلش نشان د اد ه شد ه است(.
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شکل 3- نمایی از منطقه خمبی د ر استان خراسان شمالی )عکس از: رامین الهی(

شکل 4- ذخیره گاه الله واژگون زرد د ر منطقه خمبی شهرستان گرمه به  همراه پایه های پراكند ه ارس، استان خراسان شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(
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شکل 5- پایه های متراكم الله واژگون زرد د ر منطقه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی )عکس از: جالل حسن نژاد(

شکل 6- نمای گل الله واژگون زرد د ر منطقه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی )عکس از: رامین الهی(

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r
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پاییز  اواسط  از  اغلب  منطقه  این  د ر  ساالنه  بارش هاي  شمالی(، 
بارش  مقد ار  تابستان  د ر  و  د ارد  اد امه  بهار  اواسط  تا  و  شروع 
نسبی  رطوبت  متوسط  همچنین،   .)1 )جد ول  است  ناچیز  و  كم 
میلی متر   42 بین  تبخیر  مقد ار  و   )1 )جد ول  د رصد   65 منطقه 
اقلیم  است.  متغیر  ماه  مرد اد  د ر  میلی متر   255/7 و  د ی  ماه  د ر 
نیمه خشک  به ترتیب  آمبرژه  و  د ومارتن  روش  براساس  نیز  منطقه 
و نیمه خشک سرد است. طبق منحنی آمبروترمیک منطقه، ماه هاي 
می یابد  اد امه  آذر  تا  و  می شود  آغاز  ارد یبهشت  از  سال  خشک 

.)7 )شکل 

خمبی منطقه گیاهي پوشش
ایرانی-  ناحیه  جزو  رویشي،  نواحي  تقسیمات  از نظر  منطقه  این 

از  خشک  فصل  بود ن  طوالني  و  بارش  كم  میزان  است.  توراني 
نواحي  سایر  از  آن  تمایز  سبب  و  ناحیه  این  بارز  ویژگی های 
رویشی خیلي  ناحیه  این  د ر  نوسان حرارت  است.  كشور  رویشی 
شد ید  نوسانات  به د لیل  ناحیه  این  د ر  حیاتي  فعالیت  است.  زیاد 
و  زمستان  فصل  اد امه  و  یخ بند ان  و  )سرما  فصل  د و  د ر  حرارت 

طوالني بود ن مد ت خشکي د ر فصل تابستان( كند مي شود.
ناحیه اغلب د ارای فرم رویشی همي كریپتوفیت و  این  رستني هاي 
كامفیت هستند. همان  طور كه اشاره شد، این منطقه د ر حوزه پراكنش 
جنگل های ارس استان واقع شد ه،  بنابراین پوشش اصلی د رختی آن 
ارس است. گونه هاي چوبی همراه این تیپ د ر منطقه مورد مطالعه 
 ،(Acer monspessulanum) سیاه كركو  یا  كركو  از:  عبارتند 
آلبالوي  و   )Berberis( زرشک   ،)Cotoneaster( شیرخشت 

جد ول 1- میانگین د مای ماهانه ومیانگین بارند گی د ر ذخیره گاه خمبی

ساالنه اسفند بهمن د ی آذر آبان مهر شهریور مرد اد تیر خرد اد ارد یبهشت فرورد ین ماه

10/9 2/6 -1 0/5 3/7 10 13/4 19 21 21/6 18 13 8/9
میانگین د ما 
)سانتی گراد(

294/1 43/7 36/4 30/3 29/7 19/6 10/6 6/1 7/4 7/7 13 45/5 44/1
میانگین بارند گی 

)میلی متر(

65 73/6 49 54/7 66 63/8 51/6 53 52 54 55/6 55 60 رطوبت نسبی 
)د رصد(

-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

دي من
به

فند
اس

دین
رور

ف
شت

دیبه
ار

داد
خر تیر داد
مر

ور
هری
ش مهر بان
ا آذر

ماه

تر(
يم

)میل
ي
دگ
ارن
نب

نگی
میا

-5

0

5

10

15

20

25

اد(
گر
انتی
)س
ت

رار
هح

رج
ند

نگی
میا

میانگینبارندگي میانگیندما

شکل 7- منحنی آمبروترمیک منطقه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی
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جد ول 2- لیست فلورستیک منطقه مورد مطالعه

ردیفگونهخانواد هنام فارسيفرم رویشي

CaryophyllaceaeAcanthophyllum adenophorum1چوبکبوته اي
SapindaceaeAcer monspessulanum2 كركود رختچه
AsteraceaeAcroptilon repens3علفي
PoaceaeAgropyron intermedium4علفي
PoaceaeAgropyron podperae5علفي
PoaceaeAgropyron trichophorum6علفي
FabaceaeAlhagi camelorum7 خارشتربوته اي
AsteraceaeArtemisia sieberi8د رمنهبوته اي

FabaceaeAstragalus gossypinus9گونبوته اي

FabaceaeAstragalus brevidens10گونبوته اي
BerberidaceaeBerberis sp.11زرشکد رختچه
PoaceaeBromus kopetdaghensis12علفي
CyperaceaeCarex stenophylla13جگنبوته اي

AsteraceaeCentaurea aucheri14گل گند معلفي

RosaceaeCerasus microcarpa15راناسد رختچه
AsteraceaeCirsium turkestanicum16بوته اي
FabaceaeColutea buhsei17د غد غکد رختچه
ConvolvulaceaeConvolvulus arvensis18پیچکعلفي

ConvolvulaceaeConvolvulus cantabrica19پیچکعلفي

AsteraceaeCousinia eryngioides20بوته اي
AsteraceaeCousinia turkmenorum21بوته اي
RosaceaeCotoneaster sp.22شیرخشتد رختچه
RosaceaeCrataegus turkestanica23ولیکد رختچه
CyperaceaeCyperus longus24اویارسالمبوته اي
ApiaceaeDorema ammoniacum25بوته اي
AsteraceaeEchinops robustus26شکرتیغالبوته اي
EphedraceaeEphedra major27ریش بزبوته اي

به طور كلي،   .)Cerasus microcarpa( راناس  یا  جنگلي 
 Artemisia نیز  خمبي  ذخیره گاه  كف  پوشش  گیاهي  تیپ 
 Astragalus. قسمت ها  بعضي  د ر  و   kopetdaghensis
sppو A.kopetdaghensis است، گونه هاي همراه شامل 
 Festuca ovina ،Eremurus luteus ،Tulipa montana

و   var. chrysantha ،Verbascumagrimoniifolium
فلورستیک  لیست  می شوند.  مشاهد ه  نیز   Eryngium bungei
 2 جد ول  د ر  گیاهان  رویشی  فرم  به  همراه  مورد مطالعه  منطقه 
نیز  مورد مطالعه  منطقه  گیاهان  از  برخی  تصاویر  است.  ارائه شد ه 

د ر شکل های 8 تا 18 نشان د اد ه شد ه است.
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ردیفگونهخانواد هنام فارسيفرم رویشي

AsphodelaceaeEremurus olgae28سریشعلفي
ApiaceaeEryngium bungei29بوته اي
ApiaceaeFerula gummosa30باریجهبوته اي
ApiaceaeFerula assa-foetida31كمابوته اي
PoaceaeFestuca ovina32فستوكاعلفي
PoaceaeHordeum bulbosum33جووحشيعلفي
HypericaceaeHypericum scabrum34علف چایعلفي
IxioliriaceaeIxiolirion tataricum35خیارکعلفي
CupressaceaeJuniperus excelsa36ارسد رخت
CaprifoliaceaeLonicera nummulariifolia37پالخورد رختچه
LamiaceaeNepeta persica38نعناعلفي
FabaceaeOnobrychis sativa39اسپرسعلفي
ZygophyllaceaePeganum harmala40اسپندعلفي
LamiaceaePhlomis cancellata41گوش برهعلفي
PoaceaePoa bulbosa42علفي
LamiaceaePerovskia abrotanoides43علفي

RosaceaeRosa iberica44نسترند رختچه
AmaranthaceaeSalsola tomentosa45شورعلفي
AmaranthaceaeSalsola aucheri46شورعلفي
AmaranthaceaeSalsola dendroides47شورعلفي
AmaranthaceaeSalsola incanescens48شورعلفي
AmaranthaceaeSalsola kali49شورعلفي
AmaranthaceaeSalsola kerneri50بوته اي
LamiaceaeSalvia limbata51مریم گليعلفي
LamiaceaeSalvia macrosiphon52مریم گليعلفي
LamiaceaeStachys lavandulifolia53علفي
LamiaceaeStachys setifera54علفي
LamiaceaeThymus kotschyanus55آویشن كوهیعلفي
LamiaceaeTeucrium polium56مریم نخود یعلفي
LiliaceaeTulipa montana  var. chrysantha57اللهعلفي
ScrophulariaceaeVerbascum agrimoniifolium58ماهوربوته اي
LamiaceaeZiziphora tenuior59كاكوتيبوته اي
LamiaceaeZiziphora clinopodioides60كاكوتيبوته اي
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شکل 8- كركو (Acer monspessulanum) د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان 
گرمه، استان خراسان شمالی )عکس از: پریسا پناهی(

شکل 9- آلبالوی وحشی (Cerasus microcarpa) د ر ذخیره گاه خمبی 
شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی )عکس از: جالل حسن نژاد(

شکل 10- شن )Lonicera nummularifolia( د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان 
گرمه، استان خراسان شمالی )عکس از: پریسا پناهی(

شکل 11- ارس )Juniperus excelsa( د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، 
استان خراسان شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 12- ریش بز )Ephedra major( د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، 
استان خراسان شمالی )عکس از: جالل حسن نژاد(

شکل Perovskia abrotanoides -13 د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، 
استان خراسان شمالی )عکس از: جالل حسن نژاد(
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شکل 14- د غد غک )Colutea buhsei( د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، 
استان خراسان شمالی )عکس: از جالل حسن نژاد(

شکل 15- باریجه )Ferula gummosa( د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، 
استان خراسان شمالی )عکس از: لیال كریمی(

شکل 16- علف چای )Hypericum scabrum( د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان 
گرمه، استان خراسان شمالی )عکس از: جالل حسن ژاد(

شکل 17- خیارک )Ixiolirion tataricum( د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، 
استان خراسان شمالی )عکس از: جالل حسن نژاد(



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 122

حیاتوحش)فون(
د ر لیست حیات وحش منطقه مورد مطالعه پستاند اراني نظیر خوک وحشي، 
شغال، گرگ، روباه، گوركن و موش خرما مشاهد ه می شوند. د ر گذشته 
جانوراني نظیر كل و بز كوهي، قوچ، میش و پلنگ نیز به تعد اد زیاد زند گي 
مي كرد ه اند، ولي د ر حال حاضر تعد اد آنها خیلي كم شد ه است )شکل های 
19 تا 23(. از پرند گان، انواع كبک به فراواني د ر د امنه ها و شیب هاي 
سنگالخي، تیهو و بلد رچین وجود د ارند )شکل های 24 تا 34(. لیست 
مهم ترین پستاند اران، پرند گان و خزند گان موجود د ر منطقه د ر جد ول های 

3 تا 5 ذكر شد ه است.

)F. raddeana(ازدیاداللهواژگون
ازد یاد الله واژگون زرد از طریق سوخ و بذر است. سوخ د ر این گونه 
د ارای 1 تا 5  فلس آب   د ار، كامل یا نیمه رشد كرد ه و قطر آن د ر حد ود 
5 تا 10 سانتی متر است. سرعت تکثیر طبیعی این گونه بسیار كم است 
و به   د لیل تعد اد كم فلس، سلول   های مریستمی بسیار كم هستند. د رنتیجه، 
ازد یاد  این گونه با روش   های سنتی فلس   برد اری یا تقسیم سوخ نیز بسیار 
نیز تکثیر  بذر  از طریق  (Bryan, 2002(. الله واژگون زرد  كم است 
می   شود. د ر تابستان و هنگامی كه رنگ كپسول های حاوی بذر مایل 
به قهوه ای شد، پیش از باز شد ن، بذرها جمع   آوری و د ر محل خشک و 
د ارای تهویه نگهد اری می   شوند. بذرهای جمع آوری شد ه د ر پاییز كشت 
می  شوند تا سوخ تولید شود. د ر شرایط مناسب حد ود 5 تا 7 سال زمان 
مورد نیاز است تا سوخی با توانایی تشکیل گل، ایجاد شود. به عالوه، 
گیاهان حاصل از بذر به د لیل د گر   گرد ه افشانی گونه   های این جنس شبیه 

والد ین نخواهند بود.
 F. raddeana با توجه به اهمیت این گونه مطالعه   ای د ر رابطه با تکثیر

شکل 18- گیاه Stachys lavandulifolia د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی )عکس از: جالل حسن نژاد(

از طریق كالوس   زایی و باززایی غیرمستقیم از كشت اند ام   های گلبرگ 
و برگ د ر محیط د رون شیشه   ای نیز انجام شد ه است )صالحي   صد ر و 

همکاران، 1397(. 

عواملتهدیدوتخریب
اگرچه استان خراسان شمالی از نظر جاذبه های گرد شگری طبیعی بسیار 
غنی است، اما زیبایی الله های واژگون كه بر بلند ای كوهسارهای مرتفع و 
د ر خنکای مرغزارهای سرسبز این خطه می روید، چون تابلویی بی بد یل، 
قرار می د هد.  را تحت الشعاع خود  استان  این  د یگر جاذبه های طبیعی 
این  اغلب رویشگاه های  نابود ی  بتوان گفت همین زیبایی سبب  شاید 
گونه وحشی با ارزش شد ه است. اگرچه ممنوعیت هایی برای برد اشت و 
برد اشت،  نظر گرفته شد ه است و د ر صورت  این گیاه د ر  بهره برد اری 
جریمه هایی برای متخلفان اعمال می شود، اما كماكان برد اشت غیرمجاز 
این گیاه با هد ف عرضه د ر بازار، یا كاشت د ر فضاهای خانگی، از علل 
با وجود  د ام ها  توسط  گونه  این  است. چرای  گونه  این  نابود ی  اصلی 
محافظت توسط د ستگاه های متولی و تخریب رویشگاه های این گونه با 
هد ف تبد یل به اراضی كشاورزی نیز از عوامل اصلی تهد ید این گونه به 
 شمار می آیند. یکی د یگر از علل اصلی نابود ی این گیاه عد م فرهنگ سازی 
و آشنایی مرد م با ارزش های این گیاه و خطر نابود ی آن است. هر ساله با 
فرارسید ن فصل بهار و گل د هی الله های واژگون د ر نقاط مختلف كشور، 
سیل عظیمی از مرد م به رویشگاه  های طبیعی هجوم می آورند تا بتوانند از 
زیبایی های این گل د ید ن كنند. متأسفانه طی سالیان اخیر، این فرایند با 
برد اشت گل  یا پیاز این گیاه همراه بود ه كه سبب تخریب گسترد ه ای د ر 
رویشگاه های طبیعی آن شد ه است. بد یهی است كه اد امه این روند منجر 
به نابود ی كامل عرصه های طبیعی الله واژگون زرد د ر كشور و انقراض 
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جد ول 3- لیست مهم ترین پستاند اران منطقه    

نام علمينام فارسيردیف

Gazella subgutturosaآهوي ایراني1

Capra aegagrusبز وحشي2

Ovis ammonگوسفند وحشي3

Panthera pardus saxicolorپلنگ ایرانی4

Paraechinus auratusخارپشت گوش بلند5

Allactaga elaterموش د وپا6

Apodemus sylvaticusموش كشت زار7

Canis aureusشغال8

Canis lupusگرگ9

Dryomys nitedulaموش معمولي10

Ellobius fuscocapillusموش كور11

Hystrix indicaتشي12

Lepus capensisخرگوش13

Martes foinaسمور14

Mellivora capensisگوركن15

Mustela nivalisراسو16

Hyaena hyaenaكفتار راه راه17

Rhinolophus hipposiderosخفاش نعل اسبي18

Sus scrofaگراز19

Vulpes vulpesروباه معمولي20

جد ول 4- لیست مهم ترین پرند گان منطقه

نام علمينام فارسيرد یف

Alectoris chukarكبک1

Ammoperdix griseogularisتیهو2

Coturnix coturnixبلد رچین3

Corvus monedulaكالغ گرد ن بور4

Corvus frugilegusكالغ سیاه5

Columba liviaكبوتر چاهي6

Columba oenasكبوتر كوهي7

Sturnus vulgarisسار معمولي8

Bubo buboشاه بوف9

Athene noctuaجغد كوچک10

Aquila rapaxعقاب د شتي11

Aquila chrysaetosعقاب طالیي12

Falco pelegrinoidesشاهین13

Accipiter nisusقرقي14

Jups fulvusد ال15

Gypaetus barbatusهما16

Motacilla albaد م جنبانک ابلق17

Motacilla flavaد م جنبانک زرد18

Merops apiasterزنبورخوار معمولي19

Upupa epopsهد هد معمولي20

Serinus pusillusسهره سینه سرخ21

Carduelis spinusسهره زرد22

Passer domesticusگنجشک23

Aquila nipalensisعقاب صحرایی24

Buteo lagopusسارگپه پابلند25

Buteo buteoسارگپه26

Falco naumanniدلیجه كوچک27

Falco subbuteoلیل28

Neophron percnopterusكركس كوچک29

Streptopelia turturقمری30

Streptopelia decaoctoیاكریم31

Oenanthe oenantheچکچک كوهی32

Galerida cristataچکاوک كاكلی33

Saxicola torquatusچک34

Passer montanusگنجشک درختی35

Oenanthe isabellinaچک چک دشتی36

37
سنگ چشم خاكستری 

Lanius excubitorبزرگ

Acridotheres tristisمینا38

Pica picaزاغی39

Corvus coraxغراب40

Circus macrourusسنقر سفید41

Falco cherrugباالبان42

Aquila pomarinaعقاب خالدار كوچک43

Fringilla coelebsسهره جنگلی44

Carduelis carduelisسهره معمولی45

این گونه كمیاب و ناد ر گیاهی خواهد شد. نابود ی یکی از رویشگاه های 
باارزش الله واژگون قرمز د ر میان كوه های ویلو و ویلک واقع د ر شمال 
روستای گند مینه )حد فاصل استان های اصفهان و لرستان( د ر شهرستان 
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شکل 21- آهوی ایرانی د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان 
شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 22- میش اوریال د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان 
شمالی )عکس از: محمد شامراد ی(

شکل 23- قوچ و میش د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان 
شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

جدول 5 - لیست مهمترین خزند گان منطقه    

نام علمينام فارسيرد یف

Echis carinatusمار جعفری1

Naja oxianaمار كبری2

Psammophis schokariتیرمار3

Paralaudakia caucasiaآگامای قفقازی4

Trapelus agilisآگامای چابک5

Testudo horsfieldiiالكپشت آسیایی6

شکل 19- روباه معمولی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 20- آگامای چابک )عکس از: احمد صفرزاد ه(
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شکل 24- د لیجه د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی 
)عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 27- چرخ ریسک د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان 
شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 25- عقاب صحرایی د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان 
شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 28- هد هد معمولی د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان 
شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 26- سنگ چشم پشت سرخ د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان 
خراسان شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 29- زنبورخوار د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی 
)عکس از احمد صفرزاد ه(
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شکل 30- سهره خاكی د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان 
شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 31- ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی )عکس از: 
احمد صفرزاد ه(

شکل 32- چکاوک كاكلی د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان 
شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 33- گنجشک د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی 
)عکس از: احمد صفرزاد ه(

شکل 34- جغد كوچک د ر ذخیره گاه خمبی شهرستان گرمه، استان خراسان 
شمالی )عکس از: احمد صفرزاد ه(

وسیعی  عرصه های  پوشاند ن  توانایی  شود،  انجام  آن  رویشگاه های 
حفاظت  بنابراین،  د ارد.  زیبا  شاخه  هزاران  رویش  با  را  طبیعت  از 
شناسایی  است.  ضروری  امری  كشور  د ر  گونه  این  رویشگاه های 
رویشگاه های اصلی الله  واژگون د ر استان، برنامه ریزی برای حفاظت 
از آنها و د ر صورت امکان به كارگیری تمهید ات حفاظتی الزم مانند 

فنس كشی و گمارد ن قرق بان می تواند به این امر كمک كند.
- د ر سال های گذشته توسط اد اره كل میراث فرهنگی، صنایع د ستی و 
گرد شگری، فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرد اری، جشنواره الله های 
برگزار  ارد یبهشت   ماه  د ر  گرمه  شهرستان  خمبی  منطقه  د ر  واژگون 
می شد )شکل 35( كه از استقبال خوبی نیز برخورد ار بود. هد ف از 
برگزاری این جشنواره، معرفی این جاذبه طبیعی، شناساند ن رویشگاه 
الله های واژگون به مرد م و جذب گرد شگر بود. به عبارت د یگر، این 
جشنواره با هد ف فرهنگ سازی، ضمن آشنا كرد ن مرد م با این گونه 
نیز جذب این  و رویشگاه های ارزشمند آن، طبیعت گرد ان زیاد ی را 



127 127طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 4، پیاپی 23، مهر- آبان  1399 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 4، پیاپی 23، مهر- آبان  1399

افزایش  به  می تواند  جشنواره ها  این  برگزاری  تد اوم  می كرد.  منطقه 
آگاهی مرد م نسبت به گونه ها و رویشگاه های با ارزش استان به ویژه 
شرایط  د ر  می رسد  به  نظر  شود.  منجر  واژگون  الله  رویشگاه های 
كنونی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به طبیعت و مواهب خد اد اد ی 

می تواند گره گشای مشکل تخریب عرصه های طبیعی باشد.
به د لیل رنگ و زیبایی منحصر به فرد  - الله واژگون خراسان شمالی 
گل، برای كاشت د ر فضاهای سبز شهری و باغ ها بسیار مناسب است. 
بنابراین، د ر صورت برنامه ریزی مناسب می توان با تکثیر این گونه با 
ارزش، منافع اقتصاد ی فراوانی نیز به د ست آورد. البته باید توجه كرد 
كه این موضوع هیچگاه نباید منجر به تخریب رویشگاه های این گونه 

با ارزش شود.
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