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 چكيده

اي براي هر منطقه است كه وجود  شناسنامهبررسي فلورستيك هر منطقه از درجه اهميت بااليي برخوردار است، زيرا مانند 

ترين  ترين و مهم دهد. تنوع زيستي و مديريت منابع گرانبهاي حيات، يكي از بزرگ ها را نشان مي گياهان و وضعيت آن

آيد. اگر چه در طول تاريخ، تنوع زيستي همواره يكي از موضوعات مهم جوامع  هاي پيش روي بشر امروز به شمار مي چالش

 هاي جمعي گرديد. گيري تالش بوده است ولي در دهه هفتاد جلوگيري از تخريب محيط زيست منجر به شكلبشري 

اي مناطقي از  در اين تحقيق اثر ساخت و ساز و پوشش گياهي منطقه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد و فلور علفي و بوته

ها شناسايي  اي ها و دو لپه اي تيره گياهي از تك لپه 31گونه از  13جنس و  13پرديس مورد بررسي قرار گرفت و در مجموع 

ها سهم بيشتري از پوشش گياهي  نسبت به ساير تيره Poaceaeو  Fabaceaeو  Asteraceaeو  Brassicaceaeشد. گياهان تيره 

ييرات ناشي از دهد كه تغ دهد. رابطه پوشش گياهي با عوامل بيولوژيكي )انسان و دام( نشان مي منطقه مورد نظر تشكيل مي

زا  رويه انسان مانند ساخت و ساز به صورت از بين رفتن گياهان، تغيير شكل و ظهور گياهان انسان استفاده بي

(Anthropogenic.مشهود است. چنانچه برخي از گياهان موجود در منطقه بكر، در منطقه ساخت و ساز مشاهده نشدند ) 

تواند مربوط به چراي زياد و درصد باالي تخريب  در منطقه مي Asteraceaeو  Brassicaceaeهاي  همچنين فراواني تيره

 پوشش گياهي در منطقه باشد.

 .، مشهددانشگاه فردوسي: ساخت و ساز، پوشش گياهي، های كليدی واژه

 

 مقدمه

اي براي هر منطقه است كه وجود  بررسي فلورستيك هر منطقه از درجه اهميت بااليي برخوردار است، زيرا مانند شناسنامه

رود تنوع زيستي و يا به بياني  دهد. در دنيايي كه به سرعت به سوي جهاني شدن پيش مي ها را نشان مي گياهان و وضعيت آن

آيد. تنوع  روي بشر امروز به شمار مي هاي پيش ترين چالش ترين و مهم ز بزرگگرانبهاي حيات يكي اديگر مديريت منابع 

هاي آينده به آن وابسته هستند و  ها و نسل ها، اجتماعات، ملت زيستي و يا به بياني ديگر شبكه حيات منبعي است كه خانواده

تر نقش خود را ايفا  اكوسيستمي وسيعشود كه هر كدام از آنها در  هايي محسوب مي همچنين حلقه اتصال بين ارگانيسم

نمايند. اگرچه در طول تاريخ، تنوع زيستي همواره يكي از موضوعات مهم جوامع بشري بوده ولي در دهه هفتاد جلوگيري  مي

هاي جمعي گرديد. كاهش تنوع زيستي موجب تهديد ذخائر غذايي،  گيري تالش از تخريب محيط زيست منجر به شكل

 . (1) نمايد شود و همچنين در عمليات اكولوژيكي مهم مداخله مي ، منابع چوب، دارو و انرژي ميهاي گردشگري فرصت

با افزايش روزافزون جمعيت دنيا، پيشرفت علم، توسعه تكنولوژي و افزايش سطح اراضي كشاورزي و مناطق مسكوني فشار 

دهد و در نتيجه  ي و اوليه خود را از دست ميطبيع شود و سيماي طبيعت روز به روز حالت تخريب انسان بر طبيعت بيشتر مي



 
اگرچه آثار و طبعات مثبت ساخت و سازها از حيث مسائل اجتماعي و (. 33شاهد كاهش تنوع زيستي در دنيا خواهيم بود )

ازد موضوع پايداري ساخت اكولوژيك را پنهان سرواني در جامعه شايد بتواند پيامدهاي دراز مدت ناشي از كم توجهي به 

(1 .) 

مطالعه حاضر با هدف بررسي پوشش گياهي و اثر ساخت و ساز بر پوشش گياهي منطقه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد 

رويه انسان  دهد كه تغييرات ناشي از استفاده بي انجام گرفت. رابطه پوشش گياهي با عوامل بيولوژيكي )انسان و دام( نشان مي

( مشهود است. در Anthropogenicزا ) رفتن گياهان، تغيير شكل و ظهور گياهان انسانمانند ساخت و ساز به صورت از بين 

بررسي مشاهداتي از مناطق مختلف، به خصوص مناطقي كه در معرض خطر بيشتري بودند و تحت تاثير ساخت و ساز واقع 

 . (1) شدند سير نزولي تنوع پوشش گياهي به طور طبيعي قابل مشاهده بود

هاي ارزشمند آن كه  هاي موجود در جهان و گونه از اكوسيستمها قادريم كه  شود كه آيا ما انسان حال اين سوال مطرح مي

  ؟كند محافظت نماييم ها غذا و داروي فرداي ما را تامين مي تعدادي از آن

 

 ها مواد و روش

مطالعات در اين تحقيق بندي آنهاست،  ها در رده ترين ويژگي از آنجايي كه خصوصيات ريخت شناسي گياهان گلدار از مهم

هاي سالم و كامل  هاي رويشي و زايشي گياه را دربرگرفت لذا نمونه شناسي انجام گرفت. اين مطالعات عموماً ويژگي ريخت

هاي  اندامي از هاي گياه فاقد بخش يا بخش ،آوري شدند. از آنجا كه در برخي فصول هاي رويشي و زايشي( جمع )اعم از اندام

آوري شده با روش تاكسونومي و  هاي جمع و نمونه ،آوري گياه گرديد ، در فصول مختلف اقدام به جمعرويشي و زايشي است

 اند.  شناسايي شده( (3131-81؛ قهرمان، 3138-81)قهرمان، به كارگيري فلورها و منابع معتبر 

مشهد مورد فردوسي ل غربي و شمال شرقي پرديس دانشگاه اي مناطق جنوب شرقي، شما در اين تحقيق فلور علفي و بوته

طول شرقي در  31  ْ13و  13  ْ38در عرض شماليهكتار  133بررسي قرار گرفت. منطقه پرديس دانشگاه مشهد به مساحت 

 هاي هزار مسجد در شمال و بينالود در جنوب واقع شده است.  حاشيه جنوبي حوضه آبريز كشف رود و بين كوه

 با توجه به وسعت و ميانگين بارندگي ساالنه ميانگين حجم نزوالت جوي در سطح شهر مشهد برابر است با 

1مقدار آب = )
m مقدار بارندگي )( ×mm مساحت )33( ×ha) 

m
3 333/133/33  =931  ×333  ×933  ×33 

هاي ديگر دارد. اين عامل  ر و پديدهرطوبت نسبي از جمله پارامترهاي جوي است كه تاثير بسزايي در پوشش گياهي، تبخي

. معموالً (3)شكل  گردد گيري مي به وقت محلي اندازه 3/31و  3/39، 3/3هاي  هواشناسي در سالنامه هواشناسي در ساعت

باشد. همچنين به صورت قراردادي،  ظهر مي 3/39صبح و حداقل آن در ساعت  3قرائت حداكثر رطوبت نسبي در ساعت 

 (.3) باشد متوسط رطوبت نسبي روزانه مي ميانگين اين دو،



 

 
 : منحني آمبروترميك شهر مشهد3شكل 

 

 نتايج

و  9، 3جزئيات آن در جداول كه  شناسايي شدمشهد فردوسي اي مناطقي از پرديس دانشگاه  در اين تحقيق فلور علفي و بوته

 آمده است. 1

 
 هاي منطقه بكر در فصول زمستان و بهار : نمونه3جدول 

 رديف نام تيره نام علمي فارسينام 

 Artemisia sp. Asteraceae 3 درمنه

 Centaurea depressa گل گندم

(Cyanus segetum) Asteraceae 9 

 Echinops cephalotes Asteraceae 1 شكرتيغار

 Brassica sp. Brassicaceae 4 وحشي كلم

 Descurainia sophia  Brassicaceae 3 خاكشير شيرين

 Erysimum sp. Brassicaceae 3 معطر شببو

 Malcolmia africana Brassicaceae 8 درشت توك

 Cerastium inflatum Caryophyllaceae 1 گندمك

 Cleome coluteoides Capparidaceae 1 جغجغه

 Salsola sp. Chenopodiaceae 33 علف شور

 Alhagi cameleron Fabaceae 33 خارشتر

 Melilotus sp. Fabaceae 39 اكليل كوهي



 
 Sophora alopecurodes Fabaceae 31 تلخه بيان

- Eremosthachys macrophylla Lamiaceae 34 

 Jasminum fruticans Oleaceae 33 ياس زرد

- Glassium sp. Papaveraceae 33 

 Hordeum sp. Poaceae 38 جو وحشي

 Stipa sp. Poaceae 31 ريش

 Polygonum sp. Polygonaceae 31 علف هفت بند

 Reseda lutea Resedaceae 93 اسپرك

 Rosa persica (Hulthemia) Rosaceae 93 رز ايراني

 Hyoscyamus niger Solanaceae 99 بنگ دانه

 Zygophyllum fabago Zygophyllaceae 91 قيچ

 
 هاي منطقه ساخت و ساز در فصول زمستان و بهار : نمونه9جدول 

 رديف نام تيره نام علمي نام فارسي

 Artemisia sp. Asteraceae 3 درمنه

 Centaurea depressa گل گندم
(Cyanus segetum) Asteraceae 9 

 Carthamus oxyacantha Asteraceae 1 گلرنگ

 Amaranthus sp. Amaranthaceae 4 تاج خروس وحشي

 Brassica sp. Brassicaceae 3 كلم وحشي

 Descurainia sophia  Brassicaceae 3 خاكشير شيرين

 Cardaria draba  Brassicaceae 8 علف ديوانه

 Malcolmia africana Brassicaceae 1 درشت توك

- Nonea sp. Boraginaceae 1 

 Cerastium inflatum  Caryophyllaceae 33 گندمك

 Salsola sp. Chenopodiaceae 33 علف شور

 Alhagi cameleron Fabaceae 39 خارشتر

 Erodium cicutarium  Geraniaceae 31 نوك لك لكي

 Romeria refracta Papaveraceae 34 شقايق

 Hordeum sp. Poaceae 33 جو وحشي

 Reseda lutea Resedaceae 33 اسپرك

 Datura stramonium Solanaceae 38 تاتوره



 
 Peganum harmala Zygophyllaceae 31 اسپند

 

 

 هاي مشترك منطقه بكر و ساخت و ساز : نمونه1جدول 

 رديف نام تيره نام علمي نام فارسي

 Artemisia sp. Asteraceae 3 درمنه

 Centaurea depressa گل گندم
(Cyanus segetum) Asteraceae 9 

 Brassica sp. Brassicaceae 1 كلم وحشي

 Descurainia sophia  Brassicaceae 4 خاكشير شيرين

 Malcolmia africana Brassicaceae 3 درشت توك

 Cerastium inflatum Caryophyllaceae 3 گندمك

 Salsola sp. Chenopodiaceae 8 علف شور

 Alhagi cameleron Fabaceae 1 خارشتر

 Hordeum sp. Poaceae 1 جو وحشي

 Reseda lutea Resedaceae 33 اسپرك

 

 

 
 

 هاي مشترك منطقه بكر و ساخت و ساز نمونه      ساخت و سازتنوع گياهي منطقه بكر      تنوع گياهي منطقه         :3 نمودار

 

 

 

 

16% 

31% 

53% 



 
 بحث

 ها شناسايي شد.  اي ها و دو لپه اي تيره گياهي از تك لپه 31گونه متعلق به  13با توجه به نتايج به دست آمده از فلور اين منطقه 

باشند. تجربه  هاي گياهي موجود در منطقه مي ترين تيره جنس بزرگ 4با  Asteraceaeجنس و  3با  Brassicaceaeگياهان تيره 

و  Asteraceaeها نظير  رود اعضاي برخي تيره ه درصد تخريب پوشش گياهي در ناحيه باال مينشان داده است هنگامي ك

Brassicaceae دهد كه  يابد. رابطه پوشش گياهي با عوامل بيولوژيكي )انسان و دام( نشان مي حضور بيشتري در فلور منطقه مي

زا  ت از بين رفتن گياهان، تغيير شكل و ظهور گياهان انسانرويه انسان مانند ساخت و ساز به صور تغييرات ناشي از استفاده بي

(Anthropogenic مشهود است چنانچه بعضي از گياهان موجود در منطقه بكر در منطقه مورد ساخت و ساز مشاهده )

 اند. نشده

ده است. در بررسي و در اثر دخالت عوامل زنده، انسان و دام به وجود آم Peganum harmalaو  Rosa persicaگياهاني مانند 

ها تنها  اي كه ساخت و ساز انجام نشده وجود دارند و برخي گونه ها تنها در منطقه شود برخي از گونه مشاهدات مشخص مي

شود اين  ها بين هر دو منطقه مشترك بودند و مي اي كه مورد ساخت و ساز واقع شده، شناسايي شده و برخي گونه در منطقه

 ،Artemisia sp. ،Centaurea depressaمشترك بودند مانند اني كه بين هر دو منطقه گونه تفسير كرد گياه

Brassica sp. ،Descurainia sophia ،Malcolmia Africana ،Cerastium inflatum،Salsola sp. ،Alhagi cameleron ،
Hordeum sp. و Reseda lutea باشند و گياهاني كه در منطقه بكر وجود  تر مي نسبت به ساير گياهان در اين رابطه مقاوم

 باشند.  تر مي داشتند و در منطقه مورد ساخت و ساز ديده نشدند در اين رابطه حساس

 منابع

 تهران. ،مركز نشر دانشگاهي ،3ها ايران. جلد  ( كروموفيت3131احمد. ) ،قهرمان -3

 تهران. ،مركز نشر دانشگاهي ،9ها ايران. جلد  ( كروموفيت3189احمد. ) ،قهرمان -9

 تهران. ،مركز نشر دانشگاهي ،1ها ايران. جلد  ( كروموفيت3181احمد. ) ،قهرمان -1

 تهران. ،مركز نشر دانشگاهي ،4ها ايران. جلد  ( كروموفيت3181احمد. ) ،قهرمان -4

ها و مراتع كشور،  ، انتشارات موسسه تحقيقات جنگل93-3ايران. جلدهاي  ( فلور رنگي3181-3138قهرمان، احمد. ) -3

 تهران.

( بررسي فلورستيك حوزه آبخيز تيرگان واقع در منطقه هزار مسجد. پايان نامه كارشناسي 3113محمد صادق. ) ،اميري -3

 ارشد علوم گياهي.
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Abstract 

Floristic studies of each region are of great importance, due to showing the situation of plant diversity 

Biodiversity and management of precious life sources are considered as the greatest and the most 

important challenges ahead of human. Even though, during the history, biodiversity always has been 

of the most significant issues in human society. 

In this study, effect of construction was studied on campus vegetation of Ferdowsi university of 

Mashhad. Herbal and bush flora of some regions of the campus was also characterized. In total, 31 

genera and 31 species belong to 18 families of monocots and dicots were identified. The families 

Brassicaceae, Asteraceae, Fabaceae and poaceae comprise the biggest part of vegetation in the area.  

The relation between vegetation and biological factors shows that changes resulting from 

indiscriminate usage by human being such as construction are observed as disappearance of plants, 

transformation and appearance of anthropogenic plants. As evidence, some plants of virginal region 

are not observed in the construction area. 

Furthermore, abundance of Brassicaceae and Asteraceae families in the studied area can be related to 

heavy grazing and high percentage of vegetation destruction in the area as well. 
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