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منطقه حفاظت شده ساریگل، زیستگاه ارزشمند 
گونه های گیاهی و جانوری در استان خراسان شمالی

نادیا کمالی1، احمد صادقی پور2 * ، پریسا پناهی3، لیال کریمی4و مهشید سوری1
چكیده

منطقه حفاظت شده ساریگل، با مساحت 20000 هکتار در شرق شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی واقع 
شده است. این منطقه در بیستم شهریور ماه سال 1353، با عنوان منطقه حفاظت شده »شاه جهان« به طور رسمی تحت 
حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. ساریگل با دارا بودن زیستگاه های متنوع در بخش های مرتفع 
و سرد، تپه  ماهورهای معتدل، مناطق جلگه ای و دشتی با اقلیم گرم تر، دارای تنوع قابل توجهی از گونه های گیاهی 
و جانوری است. در این منطقه، 472 گونه گیاهی متعلق به 292 جنس از 70 خانواده به همراه بیش از 100 گونه 
جانوری شناسایی شده است. بخش وسیعی از منطقه حفاظت شده ساریگل از رویشگاه های جنگلی مرتفع با گونه 
غالب ارس تشکیل شده که در زیراشکوب آن مراتع کوهستانی و ییالقی قرار دارند. پوشش گیاهی منطقه را گیاهان 
یک ساله پهن برگ، گندمیان، گیاهان چندساله بوته ای و بالشتکی تشکیل می دهند. دو گونه درمنه دشتی و درمنه 
کوهی به عنوان گیاهان غالب منطقه به شمار می روند و گیاه باریجه نیز از دیگر گونه های بسیار باارزش این منطقه 
است. همچنین، ساریگل به دلیل دارا بودن شرایط کوهستانی و وفور منابع آبی و تنوع گیاهی، یکی از زیستگاه های 
بااهمیت حیات وحش و پرندگان در استان خراسان شمالی محسوب می شود. هجوم افراد سودجو برای برداشت 
غیرمجاز از معدن سرب و روی آل بالغ در این منطقه، کشاورزی غیرمجاز و غیراصولی و چرای بی رویه دام از 

مهم ترین تهدیدها برای گیاهان و جانوران منطقه و کاهش تنوع زیستی آن به  شمار می روند. 
واژه      های کلیدی: تنوع زیستی، خراسان شمالی، ساریگل، منطقه حفاظت شده. 

Sarigol protected area; Valuable habitat of plant and 
animal species in North Khorasan Province

N. Kamali 1, A. Sadeghipour2*, P. Panahi3, L. Karimi4 and M. Souri1

Abstrac
Sarigol Protected Area, with an area of 20,000 hectares, is located in the east of Esfarayen city in North 
Khorasan Province. This area would officially be protected by the Department of Environment on September 
11, 1974, as the "Shah Jahan" protected area. Sarigol, with its diverse habitats in high and cold parts, 
temperate hills, and plain areas with warmer climates, has a significant diversity of plant and animal species. 
In this area, 472 plant species belonging to 292 genera and 70 families, as well as more than one hundred 
species of animals, have been identified. A large part of the Sarigol Protected Area is highland forest habitat, 
with mountainous climate and summer rangelands beneath it. The vegetation of the region consists of 
broadleaf annuals, grasses, perennials, shrubs, and cushion form plants. Artemisia is the dominant plant in 
the region, and Ferula gummosa is one of the most valuable species. Sarigol is one of the important habitats 
of North Khorasan wildlife and birds due to its mountainous conditions, abundance of water resources, 
and plant diversity. The unauthorized extraction of Albelaq lead and zinc mines, illegal and unregulated 
agriculture, and overgrazing of livestock are among the most important threats to the flora and fauna of the 
area and the reduction of its biodiversity.

Keywords: Biodiversity, North Khorasan, protected area, Sarigol.
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مقدمه
توسعه فناوری، رشد قابل توجه جمعیت و به موازات آن، استفاده 
بر  جبران ناپذیری  ضربه های  الهی،  موهبت های  از  غیرمعقول 
پیکره اکوسیستم های طبیعی و محیط زیست وارد کرده است. هر 
محیط، خاک،  بین  ارتباطات  از  زنجیره ای  درواقع،  اکوسیستم، 
جوامع گیاهی و جانوری است و حیات آن وابسته به حفظ ارتباط 
بهره برداری  رعایت  به  بی توجهی  است.  اکوسیستم  آن  اجزای 
پایدار از طبیعت، تخریب و آلودگی شدید محیط زیست، لزوم 
توجه بیشتر به حفظ و حراست از عرصه های طبیعی را بیش از پیش 
آشکار می کند. مناطق حفاظت شده و پارک های ملی در سطح کشور 
با هدف کنترل و نگهداری زیستگاه های گیاهی و جانوری از سال های 
براساس  حفاظت شده  مناطق  تقسیم بندی  شده اند.  ایجاد  دور  بسیار 
شش معیار IUCN انجام شده )IUCN, 2017( که نتیجه آن مناطق 
حیات وحش،  پناهگاه های  ملی،  )پارک های  محیط زیست  چهارگانه 
مناطق  ایران  در  است.  حفاظت شده(  مناطق  و  ملی  طبیعی  آثار 
چهارگانه محیط زیست شامل 145 منطقه حفاظت شده، 25 پارک ملی، 
41 پناهگاه حیات وحش و 33 اثر طبیعی است که تحت نظر سازمان 
 .)Anonymous, 2016( می شوند  مدیریت  محیط زیست  حفاظت  
یکی از مناطق حفاظت شده کشور، منطقه ساریگل در استان خراسان 
پرداخته می شود. به ویژگی های آن  نوشتار  این  که در  شمالی است 

موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شده ساریگل
منطقه حفاظت شده ساریگل با وسعت 20000 هکتار در 24 کیلومتری 
شرق شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی و در´55° 36 تا ´8 
°37 عرض شمالی و ´76 °57 تا ´47 °57 طول شرقی واقع شده است 

)شکل 1(. این منطقه در بیستم شهریور 1353 به موجب مصوبه شماره 
با عنوان منطقه حفاظت شده »شاه جهان«  47 مورخ 1352/09/20 
قرار گرفت  محیط زیست  و حمایت سازمان حفاظت  تحت حفاظت 
نام داد. در  تغییر  به منطقه حفاظت شده ساریگل  انقالب،  از  که پس 

آذر ماه 1381 به موجب اصالحیه مصوبه 99 مورخ 1381/06/21 
عنوان  با  منطقه  دو  به  ساریگل  محیط زیست،  حفاظت  شورای عالی 
امن  منطقه  به طوری که  یافت؛  تغییر  منطقه حفاظت شده  پارک ملی و 
ملی  پارک  به  هکتار   6000 وسعت  با  ساریگل  حفاظت شده  منطقه 
ارتقا داده شد )آقامیری و همکاران، 1382(. حد ارتفاعی منطقه بین 
1450 تا 2840 متر از سطح دریا نوسان دارد. تنها سکونت گاه انسانی 
موجود در منطقه، روستای گنجدان با حدود 30 خانوار است. سایر 
روستاها در حاشیه منطقه قرار گرفته اند و به همین دلیل، تعارضی بین 
عشایر موجود در منطقه و روستاییان وجود ندارد. تصاویری از این 

منطقه در شکل های 2 و 3 نشان داده شده است. 

خاک شناسی و زمین شناسی 
منطقه ساریگل در حاشیه جنوبی کوه های آالداغ، در امتداد شرقی 
شامل  دوم  دوران  سازندهای  از  و  گرفته  قرار  البرز  رشته کوه های 
رگه های  با  همراه  شمشک(  )سازند  سبزرنگ  ماسه سنگ  و  شیل 
آمونیت دار  مارن های  و  مارنی  آهک  تحتانی(،  )ژوراسیک  زغال 
فوقانی  توده ای ژوراسیک  میانی(، آهک های کم رنگ و  )ژوراسیک 
به ویژه  دوران،  این  آهکی  سازندهای  دارند.  رخنمون  الر(  )سازند 
است.  اهمیت  زیرزمینی حائز  منابع  با  رابطه  در  کرتاسه،  آهک های 
است  تپه ماهور  و  دره  کوه،  از  پوشیده  ساریگل  حفاظت شده  منطقه 
باو  نوآباد  دامنه  شامل  آن  هکتار  هزار  دو  کمی، حدود  مساحت  و 
همکاران،  و  )آقامیری  است  دشتی  مناطق  ایزی،  و  ریشه  دامنه  و 

.)1382
خاک های  شامل  ساریگل  منطقه  خاک های  خاک شناسی،  از نظر 
مناطق  خاک های  درشت(،  بافت  با  کم عمق  )خاک های  کوهستانی 
تپه ای )خاک های کم عمق تا به نسبت عمیق و سنگ ریزه دار(، فالت ها 
و تراس های فوقانی )خاک کم عمق تا کمی عمیق روی مواد گچی و 
نمکی(، واریزه های بادبزنی شکل )خاک کم عمق دارای سنگ ریزه(، 
به نسبت  تا  عمیق  خیلی  )خاک های  دامنه ای  دشت های  خاک های 
خاک های  و  سنگین(  تا  متوسط  بافت  با  یافته  تکامل  و  عمیق 

شکل 1- موقعیت منطقه مورد مطالعه )تهیه شده از سازمان حفاظت محیط زیست(
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شکل 2- گونه های بالشتکی ارتفاعات ساریگل )شکل باال( و درختچه زارهای ارتفاعات منطقه حفاظت شده ساریگل )شکل پایین(  )عکس ها از: جالل حسن نژاد(
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شکل 3- مناطق شمالی )باال( و جنوبی )پایین( منطقه حفاظت شده ساریگل )عکس ها از: لیال کریمی و نادیا کمالی(

i r a n n a t u r
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تا  متوسط  با شوری  موازی  کم عمق  )آبراهه های  دشت های سیالبی 
زیاد و قلیائیت زیاد( است )آقامیری و همکاران، 1382(.

اقلیم 
اقلیمی  شرایط  منطقه،  این  توپوگرافی  تنوع  و  زمین  ساختار شکل 
نواحی  در  است.  کرده  ایجاد  بارش  نوع  از نظر  به  ویژه  را  متفاوتی 
شمالی منطقه، با کوهستان های مرتفع )شکل 3( که حدود سه چهارم 
 6 حدود  و  سرد  و  طوالنی  زمستان ها  می دهد،  تشکیل  را  منطقه 
منطقه  بخش جنوبی  در حالی که  است،  برف  از  پوشیده  از سال  ماه 
)شکل 3( هوای به نسبت گرمی دارد. براساس داده های هواشناسی 
بارش  متوسط  منطقه(،  به  هواشناسی  ایستگاه  )نزدیک ترین  اسدلی 
ساالنه حدود 273 میلی متر است که عمده آن در فروردین ماه و 
به هر دو صورت باران و برف روی می دهد. اقلیم منطقه نیز از نوع 

نیمه خشک و سرد است.

گیاهی   پوشش 
ساریگل،  منطقه  در  شده  انجام  فلورستیک  مطالعات  استناد  به 
 70 از  جنس   292 به  متعلق  گیاهی  گونه   472 که  شد  مشخص 
خانواده  یک  تعداد،  این  از  می رویند.  منطقه  این  در  خانواده 
جنس   291 گونه،   471 و  آوندی  نهانزادان  به  متعلق  تک گونه ای 
گیاهان  بین  از  هستند.  دانه دار  گیاهان  به  مربوط  خانواده   69 و 
بازدانگان و  به  از 3 خانواده مربوط  3 گونه، 3 جنس  نیز  دانه دار 
است  نهاندانگان  به  متعلق  خانواده   66 و  جنس   288 گونه،   468
منطقه  گیاهان  از  نیمی  از  بیش   .)1389 همکاران،  و  )راه چمنی 
25 گونه )5/3 درصد(  تورانی و  ایرانی-  ناحیه رویشی  به  متعلق 
انحصاری ایران هستند )راه چمنی و همکاران، 1389(. فرم رویشی 
 Nadaf &( غالب منطقه نیز تروفیت ها و همی کریپتوفیت ها هستند
Mortazavi, 2011(. تصاویر تعدادی از گیاهان منطقه در شکل 4 
نشان داده شده است. برخی از گونه های گیاهی منطقه جزو گیاهان 

 Prangos latiloba )عکس از: جالل حسن نژاد(                                                    Rosa persica )عکس از: لیال کریمی(                     

 Vincetoxicum pumilum  )عکس از: لیال کریمی(                                                    Ephedra major  )عکس از: لیال کریمی(                     
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  Hymenocrater elegans )عکس از: لیال کریمی(                                                     Stelleropsis antoninae )عکس از: لیال کریمی(                     

.Onobrychis sp )عکس از: جالل حسن نژاد(                                                    Amygdalus spinosissima  )عکس از: جالل حسن نژاد(                     

 Cotoneaster multiflorus )عکس از: لیال کریمی(                                                    Cousinia eryngioides )عکس از: لیال کریمی(                     

i r a n n a t u r e . a r e e o .
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Reseda luteola )عکس از: جالل حسن نژاد(                                                    Eryngium bungei )عکس از: جالل حسن نژاد(                     

دارویی شناخته شده هستند )جدول 1(.

ساریگل منطقه  جنگل های 
جنگل های  از  پوشیده  ساریگل  حفاظت شده  منطقه  گذشته  در 
 Crataegus( زالزالک  و   )Juniperus excelsa( ارس  انبوه 
برای  آنها  چوب  از  که  است  بوده   )pseudoheterophylla
باعث  برداشت ها  همین  و  می کردند  استفاده  سوخت  و  خانه سازی 
درصد   75 حدود  گفت  می توان  است.  شده  درختان  این  تخریب 
ساخته  ارس  چوب  از  منطقه  اطراف  روستاهای  قدیمی  خانه های 
در حال حاضر، حدود   .)1382 همکاران،  و  )آقامیری  است  شده 
پوشانده  ارس  تنک  جنگل های  را  منطقه  اراضی  از  هکتار   2000
وحشی  بید  و  زرشک  گونه های  ارس،  از  پس   .)5 )شکل  است 
می دهند.  اختصاص  خود  به   را  جنگلی  پوشش  سهم  بیشترین 
دره های موجود در منطقه به دلیل وجود خاک های آبرفتی مناسب، 
گونه های  دره ها  این  در  برخوردارند.  انبوه تری  گیاهی  پوشش  از 
یافت  به وفور  وحشی  نسترن  و  زرشک  زالزالک،  بید،   چوبی 

منطقه  و درختی  گونه های درختچه ای  از  تعدادی  لیست  می شوند. 
در جدول 2 ارائه شده است.

تنوع جانوری منطقه
منابع  و  توپوگرافی  تنوع  دلیل  به  ساریگل  حفاظت شده  منطقه   
آب به نسبت فراوان، از تنوع جانوری قابل توجهی به ویژه در گروه 
پرندگان برخوردار است، به طوری که 57 گونه پرنده )10/5 درصد 
و  )محمدی  شده اند  شناسایی  منطقه  این  در  ایران(  پرندگان  از 
گونه های  جزو  اگرچه  مناطق  این  پستانداران   .)1393 همکاران، 
طبیعی  گستره های  سایر  در  عمومًا  و  نمی شوند  محسوب  استثنایی 
کشور و استان خراسان نیز دیده می شوند، اما از تنوع به نسبت خوبی 
حسین نیا،  و  کلماتی  1382؛  همکاران،  و  )آقامیری  برخوردارند 
در  هکتار   2000 حدود  در  مساحتی  با  که  دشتی  ناحیه   .)1391
آهو  حمایت شده  گونه  زیستگاه  است،  گرفته  قرار  منطقه  جنوب 
است. قوچ و میش منطقه از نوع اوریال بوده و تا حدودی توانسته 

است خلوص خود را حفظ کند.

شکل 4- تصاویر تعدادی از گیاهان منطقه
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جدول 1- برخی از گونه های گیاهی دارویی شناسایی شده در منطقه حفاظت شده ساریگل )آقامیری و همکاران، 1382(

ردیفخانوادهگونهردیفخانوادهگونه

Descurainia sophia (L.) Webb ex PrantlBrassicaceae30Amaranthus tricolor L.Amaranthaceae1

  Ephedra major HostEphedraceae31Bunium wolffii Klyuikov

Apiaceae

2

Medicago sativa L.Fabaceae32Cuminum setifolium (Boiss.) Koso-Pol.3

Gentiana olivieri Griseb.Gentianaceae33Eryngium bungei Boiss.4
Ixiolirion tataricum (Pall.) Schult. & 
Schult.f.

Ixioliriaceae34Ferulago angulata (Schlecht) 
Bioss.

5

Dracocephalum kotschyi Boiss.

Lamiaceae

35Ferula gummosa Boiss.6

 Drepanocaryum sewerzowii (Regel)
Pojark

36
Prangos serpentinica (Rech. f., 
Aell. & Esfand.) Herrnstadt & 

Heyn.
7

Thymus fallax Fisch. & C. A. Mey.37Zosima absinthifolia (Vent.) Link8

Thymus transcaspicus Klokov38Achillea wilhelmsii C. Koch

Asteraceae

9

Avena sativa L.
Poaceae

39Anthemis austroiranica Rech. f., 
Aell. & Esfand.

10

Poa bulbosa L.40Anthemis rhodocentra Iranshahr11

Bongardia chrysogonum (L.) Boiss.Podophyllaceae41Artemisia Khorassanica Podl.12

Polygonum hyrcanicum Rech. f.Polygonaceae42Artemisia scoparia Waldst. & Kit.13

Adonis aestivalis L.
Ranunculaceae

43Carthamus oxyacanthus M. B.14

Consolida rugulosa (Boiss.) Schrod.44 Epilasia acrolasia (Bunge) C. B.
Clarke

15

 Reseda luteola subsp. biaui (Pit.).
Maire

Resedaceae45Lactuca glaucifolia Boiss.16

Cerasus chorassanica PojarkRosaceae46 Taraxacum campylodes G. E.
Haglund

17

Galium verum L.Rubiaceae47Tussilago farfara L.18

Linaria albifrons Spreng
Scrophularaceae

48Xanthium strumarium L.19

Verbascum sinuatum L.49Berberis integerrima BungeBerberidaceae20

Datura stramonium L.

Solanaceae

50Alyssum inflatum Nyár.

Brassicaceae

21

Hyoscyamus niger L.51Lepidium perfoliatum L.22

Hyoscyamus pusillus L.52Moriera spinosa Boiss.23

Lycium ruthenicum Murr.53Sinapis arvensis L.24
Dendrostellera lessertii (Wik-
str.) Van Tigeh

Thymeleaceae54 Valerianella dactylophylla Boiss.
& Hohen

Caprifoliaceae25

Urtica dioica L.Urticaceae55 Acanthophyllum sordidum Bunge
ex Boiss.I

Caryophyllaceae

26

Peganum harmala L.var. har-
mala

Zygophyllaceae56Silene spergulifolia (Willd.) M. B.27

Anabasis annua Bge.Chenopodiaceae28

     Cleome coluteoides Boiss.Cleomaceae29
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جدول 2- تعدادی از گونه های درختی و درختچه ای منطقه حفاظت شده ساریگل 

ردیفخانوادهگونهردیفخانوادهگونه

Ficus carica L.Moraceae6Berberis khorasanica Browicz 
& Ziel.

Berberidaceae

1

Cerasus chorossanica Pojark

Rosaceae

7Berberis vulgaris L.2

Cotoneaster suavis Pojark.8Celtis australis L.Cannabaceae3

Crataegus pseudoheterophylla sub-
sp. turkestanica (Pojark) K. I. Chr.

9Juniperus excelsa M. B.Cupressaceae4

Rubus gaubae Rech. f.10Elaeagnus angustifolia L.Elaeagnaceae5

شکل 5- نمایی از جنگل های تنک و پراکنده ارس در منطقه حفاظت شده ساریگل
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قوچ اوریال )عکس از: بهروز جعفری(     
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 این گونه که زیستگاه آن در کشور محدود به نواحی شمال  شرق 
به نسبت  جمعیت  از  ناحیه  این  در  است،  خراسان  عمده  به طور  و 
منطقه  رودخانه های  در  ماهیان  تنوع  است.  برخوردار  پایداری 
دارند.  حضور  آن  در  کپورماهیان  خانواده  از  فقط  و  نیست  زیاد 
به پلنگ، کفتار،  از مهم ترین پستانداران و پرندگان منطقه می توان 
گراز،  بز،  کل،  اوریال،  قوچ  وحشی،  گربه  معمولی،  روباه  گرگ، 
آهو، کبک و تیهو اشاره کرد )آقامیری و همکاران، 1382؛ تقدیسی 
و همکاران، 1392(. در کل، حیوانات منطقه شامل پستانداران )2 
گونه   10 از جوندگان،  گونه   11 گونه خفاش،   3 گونه خارپشت، 
گونه   112( خزندگان  زوج سمان(،  از  گونه   5 گوشت خواران،  از 
راسته  به  مربوط  پرندگان )57 گونه، سهم عمده  و  8 خانواده(  از 
.)6 گنجشک سانان( هستند )آقامیری و همکاران، 1382( )شکل 

منطقه زیستی  تنوع  تهدید  عوامل 
چهارگانه  مناطق  کشور،  در  انسانی  و  طبیعی  متعدد  عوامل 
محیط زیست را در معرض تهدید قرار داده اند که ازجمله مهم ترین 
آنها می توان به گرمـایش جهانی و تغییرات آب وهوایی، بوته کنی، 
بهره برداری بی رویه، گسترده و غیراصولی از گیاهان، جاده سازی، 
حد  از  بیش  استفاده  کرد.  اشاره  معدن کاوی  و  دام  مفرط  چرای 
ظرفیت، برنامه های توسعه ای، سرمایه گذاری های بی مورد و احداث 
جاده های جدید در مناطق حفاظت شده صدمات جبران ناپذیری به 
آل بالغ  و روی  معدن سرب  کرد. وجود  وارد خواهند  مناطق  این 
در پارک ملی ساریگل، به ویژه در سال های اخیر، موجب حضور 
افراد سودجو و بهره برداران غیرمجاز معادن در منطقه شده که تنوع 
منطقه  در  دیم  کشاورزی  می کند.  تهدید  به شدت  را  منطقه  زیستی 
است.  شده  فرسایش  افزایش  موجب  شیب دار،  اراضی  در  به ویژه 
همچنین، کشاورزی آبی در دره های پرآب به صورت باغداری نیز 

امنیت حیات وحش را در معرض خطر قرار داده است.
مفرط  چرای  به  می توان  منطقه  در  موجود  تهدید  عوامل  دیگر  از 
مشترک  بیماری های  منطقه،  به  دام  ورود  نامناسب  زمان  دام، 
و  و گوشت خواران  گله  درگیری سگ های  و حیات وحش،  انسان 
به طور  دامداران  به عالوه،  کرد.  اشاره  دامداران  توسط  آنها  تهدید 
وجود  به  جدیدی  چراگاه های  و  کرده  قطع  را  بوته ها  غیرمجاز 
رفتن  بین  از  و  عرصه  تخریب  موجب  فعالیت ها  این  می آورند. 
تأمین  به  توجه  با  اخیر،  سال های  در  اگرچه  می شود.  زیستگاه 
سوخت برای روستاییان و عشایر، بوته کنی کاهش یافته است، اما 
همچنان در برخی مناطق صعب العبور که دسترسی به منابع انرژی 
دارویی  گیاهان  برداشت  می شود.  انجام  بهره برداری  ندارد،  وجود 
مناسب  زمان  به  توجه  بدون  گردشگران  و  محلی  افراد  توسط 
زادآوری  به  جدی  آسیب های  برداشت،  مناسب  شیوه  و  برداشت 
دائمی  حضور  وجود  با  می کند.  وارد  متوالی  سال های  در  گیاهان 
برای  فرصتی  هر  از  غیرقانونی  شکارچیان  منطقه،  در  محیط بانان 
برای  جدی  تهدید  و  کرده  استفاده  منطقه  حیات وحش  به  تعرض 
پس  نیز  اقلیم  تغییر  پدیده  می روند.  شمار  به   منطقه  حیات وحش  روباه معمولی )عکس از: حمید فخرایی(
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پلنگ ایرانی )عکس از: دوربین تله ای اداره  کل محیط زیست بجنورد(               

      کل )عکس از: حسن پهلوان(
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 دم جنبانک زرد )عکس از: بهروز جعفری(                                                                       سار )عکس از: بهروز جعفری(                                                 

سنگ چشم دم سرخ )عکس از:  بهروز جعفری(                              
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سهره پیشانی سرخ )عکس از:  بهروز جعفری(                                                                           کبک )عکس از: بهروز جعفری(                                             

دلیجه )عکس از: بهروز جعفری( کرکس )عکس از: بهروز جعفری(                                  
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هما )عکس از: بهروز جعفری(
شکل 6- تصاویر تعدادی از حیوانات منطقه حفاظت شده ساریگل

است  طبیعی  عرصه های  تهدید  عامل  مهم ترین  انسانی  عوامل  از 
افزایش  با  همراه  حاضر،  قرن  در  اقلیم  تغییر   .)1390 )مخدوم، 
تغییر  زمین،  کره  دمای  افزایش  اتمسفر،  در  دی اکسید کربن  تراکم 
پراکنش  و  مقدار  در  تغییر  دریاها،  افزایش سطح  تبخیر،  میزان  در 
بارندگی، افزایش وقایعی مانند سیل و خشک سالی منجر به حذف 
برخی گونه ها  گیاهی و جانوری، جایگزینی  از گونه های  بسیاری 
گیاهی  گونه های  تولید مثل  زمان  در  تغییر  دیگر،  گونه های  توسط 
کاهش طول  گونه های جانوری،  مهاجرت  زمان  تغییر  و جانوری، 
فراوانی  و  جمعیت  اندازه  افزایش  گیاهی،  گونه های  رشد  دوره 

آفات و بیماری ها شده است )مخدوم، 1390(.

پیشنهادها
با توجه به حضور متخلفان، بهره برداری غیرمجاز از معادن منطقه، 
تخریب  و  هستند  منطقه  غیربومی  و  سودجو  افراد  از  بیشتر  که 
ایستگاه های  افزایش  آنها،  توسط  گیاهی  پوشش  شدید  بسیار 
جوامع  آگاه سازی  و  محیط بانان  تشویق  و  حمایت  محیط بانی، 
حاصل  آلودگی های  و  تخریب  نتیجه  و  طبیعت  ارزش  از  محلی 
در  ساکنین  بعدی  نسل های  و  زندگی  محیط  برای  معدن کاوی  از 

بر  نظارت  همچنین،  است.  ضروری  بسیار  اقدامات  از  منطقه، 
با توجه به  زمان ورود و خروج دام و کنترل تعداد دام چراکننده 
از تخریب پوشش گیاهی جلوگیری  ظرفیت مراتع منطقه می تواند 
و  قابلیت ها  بررسی  با  منطقه  مراتع  از  چند منظوره  استفاده  کند. 
از  متعادل  بهره برداری  زنبورداری،  از جمله  موجود  ظرفیت های 
توسعه  برای  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  و  دارویی  گیاهان 
اشتغال  زمینه های  کردن  فراهم  ضمن  گردشگری،  و  طبیعت گردی 
برای افراد محلی، تا حدودی از تخریب ایجاد شده توسط انسان 
پایدار  توسعه  به  دستیابی  جهت  در  حرکت  به  و  کرده  جلوگیری 

می کند. کمک 
 

سپاسگزاری 
آقایان  صمیمانه  همکاری  از  می دانند  الزم  مقاله  نویسندگان 
کل  اداره   عمومی  روابط  اداره  رئیس  پهلوان،  حسن  مهندس 
حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی، مهندس روح اهلل الیق، 
کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی و 
استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل  نژاد،  دکتر جالل حسن 

نمایند. خراسان شمالی تشکر و قدردانی 

منابع 
- آقامیری، س.ح.، گلستانی، ح.، بیژنی، م. و آهدوخش، ر.، 1382. پارک ملی و 
 66 خراسان،  محیط زیست  حفاظت  کل  اداره   ساریگل.  حفاظت شده  منطقه 

صفحه.
 Panthera( تقدیسی، م.، کابلی، م. و فراشی، آ.، 1392. رژیم غذایی پلنگ ایرانی -
استان  ساریگل،  ملی  پارک  در   )pardus saxicolor Pocock, 1927

خراسان شمالی. زیست شناسی جانوری تجربی، 2)1(: 57-63.
- راه چمنی، ن.س.، اعزازی، ع. و قهرمانی نژاد،  ف.، 1389. مقایسه فلور پارک های 
ملی  همایش  اولین  شمالی.  خراسان  اسفراین،   ساریگل،  و  سالوک  ملی 
دانشجویی اکولوژی حفاظت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت 1389، 

صفحه 33-36.
- کلماتی، ا.ر. و حسین نیا، ا.م.، 1391. گزارش تجربه و کارکرد تأثیر مناطق تحت 
مناطق  و  ملي  )پارک هاي  انسان  رواني  سالمت  بر  محیط زیست  مدیریت 
حفاظت شده سالوک و ساریگل(. دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی 
تجارت و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های اولیه بهداشتی، دانشگاه علوم 

پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، آبان 1391.
- محمدی، ع.، کفاش، ا.، یوسفی، م. و تقدیسی، م.، 1393. شناسایی فون پرندگان 
پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران. زیست شناسي جانوري، 7)1(: 93-99.

تهران،  تهران،  دانشگاه  انتشارات  محیط زیست.  در  زیستن   .1390 م.،  مخدوم،   -
351 صفحه.

- Anonymous, 2016. Report of habitats and the regions office. 
Department of Environment, Iran. 

- IUCN, 2017. Guidelines for Using the IUCN Red List 
Categories and Criteria. Ver. 13. Prepared by the 
Standards and Petition Subcommittee, 108p.

- Nadaf, M. and Mortazavi, S.M., 2011. Investigation flora 
and life form of plants in protected region Sarigol (North 
Khorasan Province, Iran). Pakistan Journal of Biological 
Sciences, 14(1): 78-81.

133 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 1، پیاپی 26، فروردین- اردیبهشت 1400 


