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Abstract

The Vishang, part of Barzok - Ghamsar protected area, is located in the southwest of Kashan, in the 
central highlands of the Karkas Mountain.  Its altitude ranges between 1600 and 3588 meters above sea 
level.  Because of the altitude diversity and unique physiographic conditions, it has diverse plant habitats 
and unique animal habitats.  The most important plant habitats of the region, based on its physiographic 
characteristics include rocky habitats, wetlands, streams, river beds, and disturbed areas. In addition, 
the most important plant formations of the region are thorn- cushion, Artemisia steppe, and shrublands. 
Two widely used medicinal herbs, Dracocephalum kotschyi Boiss. and Thymus carmanicus Jalas, are 
collected widely by local people from natural habitats in the highlands of Vishang for processing in 
traditional rose water extraction workshops. The disturbed habitats with thorny and poisonous plants have 
been established at the livestock resting area, which is generally, in relatively flat areas, on the margin of 
the Vishang and Darbaryo valleys. On the slopes of the steep highlands of the protected area, various 
types of cushion-shaped plants and chamaephytes have been developed, playing an important role in 
stabilizing and protecting the slopes. This protected area is a shelter for some rare animal species such as 
Felis manul and Ochotona rufescens. Because of the specific ecological conditions, the conservation of 
vegetation, plant genetic resources, and biodiversity in the Vishang heights requires specific management 
and planning
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Vishang, a protected area with unique species and habitat diversity 
in the center of Karkas altitudes
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چکیده
ارتفاعات  بَرُزک - قمصر است، د ر جنوب غربی کاشان و د ر  از منطقه حفاظت  شد ه  منطقه ویشنگ که بخشی 
مرکزی رشته کوه کرکس قرار د ارد. د امنه ارتفاعی این منطقه، بین 1600 تا 35۸۸ متر از سطح د ریا د ر نوسان 
است. به د لیل تنوع ارتفاعی گسترد ه و شرایط فیزیوگرافی ویژه، رویشگاه  های گیاهی متنوع و زیستگاه  های جانوری 
منحصربه  فرد ی را د ر خود جای د اد ه است. مهم  ترین رویشگاه  های گیاهی منطقه براساس ویژگی  های فیزیوگرافی آن 
شامل: گیاهان صخره  روی، واریزه  ای، ماند ابی، مسیل  ها و بستر رود خانه  ها و نواحی د ست  خورد ه بود ند، افزون براین 
بالشتکی-  از:  عبارتند  ویژه هستند،  رستنی  های  د ارای  که  فیزیونومی  براساس روش  منطقه  گیاهی  ریختارهای 
پُرمصرف Thymus carmanicus Jalasو د ارویی  استپ د رمنه  زار، د رختچه  زار و د رختان. د و گیاه  خارد ار، 
.Dracocephalum kotschyi Boissهر ساله توسط افراد بومی از عرصه رویشگاه  های طبیعی واقع د ر ارتفاعات 
ویشنگ به  منظور فراوری د ر کارگاه  های گالب  گیری سنتی جمع  آوری می  شوند. رویشگاه  های تخریب یافته توأم 
با گیاهان خارد ار، غیرخوش خوراک و سمی د ر محل اتراق د ام  ها که عمومًا د ر نواحی به نسبت هموار حاشیه 
د ره  های ویشنگ و َدربَریو واقع شد ه  اند، به وجود آمد ه  اند. د ر د امنه اراضی شیب  د ار ارتفاعات منطقه حفاظت شد ه، 
انواع رستنی  های کامفیت بالشتکی رویید ه که نقش مهمی د ر تثبیت و حفاظت خاک نواحی شیب  د ار د ارند. این 
ژنتیکی  ذخایر  است.  پایکا  و  پاالس  گربه  مانند  ناد ر  گونه  های جانوری  از  برخی  پناهگاه  منطقه حفاظت  شد ه، 
گیاهی ارتفاعات ویشنگ به  د لیل شرایط بوم  شناسی ویژه، نیاز به مد یریت و برنامه مدون مد ون برای حفاظت د ارد.

واژههایکلیدی: استپ د رمنه  زار، کاشان، ویشنگ، بَرُزک، رویشگاه 

»ویشنگ« منطقه  ای حفاظت شد ه با تنوع گونه  ای 
و زیستگاهی منحصربه فرد د ر ارتفاعات کرکس
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ارتفاعات صخره  ای و بسیار مرتفع، همچنین تپه ماهورها بود ه که د ر 
قسمت  های مختلف، د شت  های جلگه ای کوچکی را احاطه کرد ه اند. 
تاکنون بیش از 50 منطقه با عنوان شکار ممنوع د ر سطح کشور تحت 
نظارت سازمان محیط زیست قرار گرفته است، پژوهش  های متعد د ی د ر 
ارتباط با پوشش گیاهی د ر این مناطق )از جمله مناطق حفاظت شد ه ارتفاعات 
کرکس( طی د و د هه اخیر انجام شد ه است )بتولی، 139۸؛ خواجه  الد ین و 
یگانه، 1391؛ عباسی و همکاران، 1391(. د و منطقه حفاظت شد ه کرکس 
و قمصر- برُزک، واقع د ر د امنه  های رشته کوه  های کرکس، از جمله نقاط 
حفاظت شد ه استان اصفهان هستند که ضرورت توجه به رویشگاه  های 
متنوع پوشش گیاهی و حفاظت از زیستگاه  های منحصربه  فرد حیات 
جانوری آن از اولویت  های اجتناب  ناپذیر سازمان  های جنگل  ها 
می  آید. شمار  به  محیط زیست  حفاظت  و  مراتع  و 
از منطقه  بَرُزک جزو بخشی  منطقه ویشنگ 
به  عنوان  و  است  قمصر  بَرُزک-  حفاظت  شد ه 
یکی از مناطق حفاظت  شد ه د وازد ه گانه استان 
ارتفاعات  د ر  که  اصفهان محسوب می  شود 
مرکزی رشته کوه  های کرکس قرار د ارد. این 
رویشگاه  های  زیستی  تنوع  به د لیل  منطقه 
گیاهی )به ویژه استپ د رمنه  زار( و زیستگاه  های 
جانوری، از جمله مناطق استراتژیک و با اهمیت 
بخش  های مرکزی کشور است، این موضوع ضرورت 
این زیست  بوم  با هد  ف حفظ زیستمند ان  توجه ویژه 
کوهستانی را د وچند ان می  کند. د ر پژوهش پیش رو، ضمن معرفی 
ُرستنی  های متنوع این ُگستره کوهستانی، مخاطرات محیط زیستی که حیات 
گیاهی و جانوری این منطقه را تهد ید می  کند، نیز مورد توجه قرار گرفته 
است و راهکارهای عملی حفاظت از زیستمند ان آن ارزیابی شد ه است. 

مشخصاتمنطقهموردبررسی
منطقه ویشنگ برزک بهعنوان یکی از مناطق ییالقی کاشان با زمستانهای 
سرد و تابستانهای معتد ل است. براساس د اد ههای ایستگاه هواشناسی 
سینوپتیک کاشان، آب و هوای این منطقه، بیابانی و متأثر از آب و هوای 
د شت گرمسیری بیابانهای شمال آران و بید گل است. به استناد آمار 
هواشناسی کاشان، گرمترین ماههای سال تیر و مرد اد با میانگین د مای 

مقدمه
مناطق حفاظت  شد ه د ر هر سرزمینی شامل پارک  های ملی، پناهگاه 
حیات وحش )مناطق شکار ممنوع(، اثر طبیعی ملی و انواع ذخیره گاه های 
 .)Leverington et al., 2010( متنوع گیاهی و جانوری آن است
از جمله کارکرد های مناطق حفاظت  شد ه، می  توان به حفظ تنوع زیستی، 
حفاظت از میراث فرهنگی، نگهد اری از خد مات حیاتی اکوسیستم  ها 
.)Li et al., 2013( و مزایای اجتماعی- اقتصاد ی آن اشاره کرد

مناطق حفاظت  شد ه به د الیل مختلف و با اهد اف و معیارهای بسیار 
متفاوتی )Geldmann et al., 2013)، ازجمله فراهم آورد ن شرایط 
برای بازسازی زیستگاه  ها و گونه  ها به  واسطه ارزش  های علمی، اقتصاد ی، 
آموزشی و تفریحی آنها )مجنونیان، 1379( و حفاظت از زیستگاه  های 

طبیعی با هد  ف حفظ تنوع زیستی د ر این زیستگاه  ها د ر سراسر 
 Chape et al.,2005; Bruner( جهان تعیین می شوند

et al., 2001(. این مناطق برای حفاظت اکوسیستم 
و ارائه خد مات به گونه  های جانوری و گیاهی 
اکوسیستم )Campos & Nepstad, 2006( و 
سایر اهد اف اجتماعی و فرهنگی تشکیل شد ه  اند 
)Coad et al., 2008(. با وجود رشد آگاهی 
و د انش مرد م نسبت به اهمیت محیط  های طبیعی 

به  ویژه مناطق حفاظت  شد ه، هنور هم د رک د رستی 
از اهمیت، کارکرد و حساسیت این قبیل زیستگاه  های 

.)Emerton et al., 2006( حیاتی وجود ند ارد
یکی از مهم  ترین رخساره های ناهموار طبیعت ایران 

رشته کوه  های مرکزی است که به  صورت د یواره ای بلند و گسترد ه و 
به  طول صد ها کیلومتر از استان همد ان د ر جهت جنوب شرقی تا شیرکوه 
د ر یزد و د رنهایت تا ناحیه بلوچستان کشید ه شد ه است. کوهستان بلند و 
پرآوازه کرکس، بخشی از نیمه شمالی رشته  کوه  های مرکزی ایران است 
که از شمال غربی شهرستان کاشان تا جنوب شرقی شهرستان نطنز اد امه 
د ارد. کوه  های بلند و تود رتوی رشته کوه کرکس با د ره های پر پیچ و خم و 
سرسبز آن، مجموعه زیبایی را پد ید آورد ه که همسایگی آن با د شت بیابانی 
گرم واقع د ر شمال آران و بید گل، زیبایی آن را د و چند ان ساخته است. 
وجود کوه  های بلند رشته کوه کرکس، موجب تغییرات زیاد آب و هوایی 
د ر این منطقه شد ه است. منطقه کرکس یکی از بهترین زیستگاه  های 
طبیعی فالت مرکزی ایران محسوب می  شود، به طوری که شامل مجموعه 

شکل 1- چشم اند ازی از باغ های میوه برزکنقشه 1- موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت شد ه برزک

منطقه 
کرکس یکی از بهترین 

فالت  طبیعی  زیستگاه  های 
ایران محسوب می  شود،  مرکزی 

به طوری که شامل مجموعه ارتفاعات 
مرتفع، همچنین  بسیار  و  صخره  ای 
تپه ماهورها بود ه که د ر قسمت  های 

جلگه ای  د شت  های  مختلف، 
طه  حا ا ا  ر چکی  کو

کرد ه اند.
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34 د رجه سانتیگراد و سرد ترین ماههای سال، د ی و بهمن با میانگین 
د مای 5 د رجه سانتیگراد است. افزون براین برود ت هوای زیر صفر نیز 
د ر ماههای آذر، د ی، بهمن و اسفند گزارش شد ه است. میانگین بارند گی 
سالیانه 13۸/4 میلیمتر که بیشترین آن د ر ماههای د ی و بهمن با میانگین 
26/3 میلیمتر و کمترین آن هم د ر شهریور و مهرماه با میانگین 0/2 

میلیمتر است )محمد یها و قهرائیپور، 1393(. 
از نظر زمینشناسی، ارتفاعات جنوب و جنوب غرب کاشان بخشی 
از ایران مرکزی بود ه و جزئی از کمربند ماگمایی ارومیه د ختر محسوب 
میشود. بیشتر سنگهای ارتفاعات منطقه کاشان را ولکانیکهای ائوسن 
تشکیل مید هند. این سنگها بهصورت آذرآواری همراه با گد ازه و بین 
الیههایی از توفیت، ماسه سنگ، شیل و آهک بهطور د گرشیب روی 
)Moinevaziri, 1996(. جنس  قرار میگیرند  کرتاسه  آهکهای 
بازالتی،  بَرُزک کاشان اغلب آند زیت  سنگهای آتشفشانی ارتفاعات 
آند زیت، د اسیت و ریولیت است )ابراهیمی و طباطباییمنش، 1394(. 
منطقه حفاظت شد ه قمصر- بَرُزک د ر سال 13۸6 بهعنوان منطقه شکار 
ممنوع معرفی و د ر سال 13۸۸ به عنوان منطقه حفاظتشد ه تعیین شد. 
منطقه حفاظتشد ه کرکس د ر جنوب شرقی و منطقه حفاظتشد ه موته 
د ر جنوب غربی  این منطقه قرار گرفته است )نقشه 1(. مساحت کل این 
گستره کوهستانی بیش از59660 هکتار است که وسعت منطقه ویشنگ 
برزک، تنها شامل 27340 هکتار از ارتفاعات کوهستانی این گستره 
حفاظت شد ه میشود. محد ود ه ارتفاعی منطقه یاد شد ه، بین 1600 تا 35۸۸ 
متر از سطح د ریا است. مختصات جغرافیایی این منطقه بین طول جغرافیایی

 51 13   51  تا  51  17   39  و عرض جغرافیایی 33  41  34  تا 
   4۸    43  33 قرار گرفته است. وجود سازههای آهکی واقع د ر بخش 
جنوبی ارتفاعات برزک منجر به تقویت آبهای زیرزمینی منطقه شد ه است. 
ازجمله د رههای اصلی ارتفاعات برزک، عالوه بر د ره ویشنگ، میتوان به 
د رههایی همچون َدِر قاشون، َدِراُلُقو، َدِر وسیون، َدِرکوَدر، َسِرسلخ، َسِرَحشره، 
چاله سفید، َدربَریو و کوه چال اشاره کرد. معروفترین کوههای ارتفاعات 
برزک که روانابها و سیالبهای فصلی ارتفاعات را به نواحی پاییند ست 
هد ایت میکند، عبارتند از: از جنوب کوه کمر بُمبَُرل، از غرب کوه شید، از 

شرق کوه کاَرگ و از شمال کوه کمرآله. 
با توجه به وضعیت فیزیوگرافی ارتفاعات ویشنگ برزک و رونق 
فعالیتهای کشاورزی د ر این زیستبوم کوهستانی، بیشتر کشاورزان 

شکل 2- ارتفاعات ویشنگ

شکل 3- چشم اند ازی از د ره ویشنگ

شکل 5- گلستان گل محمد ی

شکل 6- کارگاه گالب گیری سنتی برزک

شکل 4- چشم اند ازی از باغ های میوه
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منطقه بهد لیل وجود کارگاههای متعد د گالبگیری سنتی، به پرورش 
گل محمد ی و ایجاد و توسعه گلستانهای گل محمد ی و د رنهایت 
طبیعی  جاذبههای  از  هستند. گالبگیری  مشغول  گالبگیری 
گرد شگری روستاها و شهرهای حاشیه رشته کوههای کرکس است. 
بیشترین فعالیت کشاورزی )باغهای میوه( د ر حاشیه رود خانههای 
تا 6(. فصلی و د امنههای کمشیب توزیع شد هاند )شکلهای 1 

روشتحقیق
بررسیهای مید انی این پژوهش د ر منطقه ویشنگ بَرُزک د ر د و سال 
متوالی 1397 و 139۸ انجام شد. ابتد ا با استفاد ه از نقشههای توپوگرافی 
1:50000 منطقه، محد ود ه کاربریهای مختلف با بازد ید های صحرایی 
تعیین و روی نقشه منتقل شد. با پیمایشهای مید انی د ر حوزه آبخیز 
ویشنگ مهمترین زیستگاههای گیاهی موجود د ر منطقه تعیین و رستنیهای 
شاخص هر زیستگاه نمونهبرد اری و شناسایی شد ند. همچنین ریختارهای 
شاخص گیاهی بر مبنای روش فیزیونومی ارائه شد. افزون براین با بررسی 
تنوع زیستی زیستگاههای جانوری منطقه، مهمترین گونههای جانوری 
حیات وحش این منطقه معرفی شد. باتوجه به بهرهبرد اری از گیاهان د ارویی 
د ر رویشگاههای طبیعی، همچنین فعالیتهای کشاورزی د ر حاشیه مسیر 
اصلی رود خانههای فصلی این منطقه حفاظت شد ه، مخاطرات محیط زیستی 
ناشی از مد اخالت غیراصولی ساکنین این حوزه آبخیز بررسی و ارائه شد.

ُرستنیهایمنطقه
برزک  ویشنگ  ارتفاعات  حفاظتشد ه  منطقه  رستنیهای  سیمای 
انواع  ارتفاعی گسترد ه،  به د لیل وضعیت فیزیوگرافی ویژه آن و د امنه 
زیستگاههای جانوری و رویشگاههای گیاهی متنوع را  نشان می د هد. 
استقرار اغلب  برای  تابستانهای معتد ل، شرایط  زمستانهای سرد و 
فراهم  را  تورانی  ایرانی-  ناحیه رویشی  بالشتکی  و  بوتهای  گیاهان 
براساس  منطقه  این  گیاهی  رویشگاههای  مهمترین  است.  آورد ه 
واریزهای،  صخرهزی،  گیاهان  شامل  آن  فیزیوگرافی  ویژگی های 
بود ند. نواحی د ستخورد ه  و  رود خانهها  بستر  و  ماند ابی، مسیلها 

 
)Rocky habitats( گیاهانرویشگاههایصخرهای

بخش قابل توجهی از د امنه ارتفاعات کوهستانی منطقه د ارای اراضی 
تنها د ر  یا  فاقد خاک هستند  یا  معمواًل  اراضی  این  صخرهای است. 
شکاف سنگهای د ر حال فرسایش، خاک تکامل نیافته د ر حال تشکیل 
است. د ر این قبیل مناطق بیشتر رستنیهای صخرهرست و سازگار به 
شرایط محیطی یاد شد ه استقرار یافتهاند. عناصر گیاهی صخرهزی که 
بیشتر د ر البه الی نواحی صخرهای می رویند شامل بوته زارهایی مثل
Dionysia gaubae Bornm., Varthemia persica DC.
Phagnalon rupestre )L.( DC., Parietaria judaica L.,
Valeriana ficariifolia Boiss., Valeriana sisymbriifolia Vahl.,
Onosma elwendicum Wettst., Paronychia kurdica Boiss.,
Centaurea gaubae )Bornm.( Wagenitz.,
Filago hurdwarica )DC.( Wagenitz,

شکل 7- استقرار رستنی های صخره زی د ر اراضی صخره ای

 Onosma elwendicum Wettst. -۸ شکل

Parietaria judaica L. -10 شکل

Nepeta persica Boiss. -9 شکل
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Pseudosedum multicaule )Boiss. & Buhse( Boiss.,
Nepeta persica Boiss.,  Ziziphora clinopodioides Lam.,
Atraphaxis spinosa L., Demavendia pastinacifolia )Boiss. 
& Hausskn.( Pimen., Salvia reuterana Boiss.,
Dorema ammoniacum D. Don., Ferula kashanica Rech. f.,
Ferula ovina )Boiss.( Boiss., Semenovia tragioides Boiss.
 و Pennisetum orientale L. C. Rich هستند )شکلهای 7 تا 12(.

گستره رویشگاه واریزه  ای بیشتر د ر د امنه  های شیب  د ار ارتفاعات سنگی توزیع 
شد ه است. ویژگی برجسته این رخساره ژئومرفولوژیک، وجود قطعاتی از 
سنگ  های شکاف خورد ه با زوایای نامنظم است که حاصل از تأثیر شرایط 
اقلیمی بر ساختار زمین  شناسی منطقه است. پد ید ه یخ  زد گی منجر شد ه تا 
سنگ  ها پس از ُخرد شد ن د ر راستای شیب د امنه  ها، به سمت نواحی پایین  تر 
حرکت کنند. بد یهی است به  واسطه فقد ان خاک مناسب برای رویش گیاهان، 
پوشش گیاهی د ر این نواحی د ر مقایسه با سایر رویشگاه  ها، کمتر است. ازجمله 
ُرستنی  هایی که د ر چنین ساختار اد افیکی قاد ر به رویش هستند، عبارتند از:
Chesnya astragalina Jaub. & Spach,
Scrophularia stricta Boiss.,
Onosma microcarpum Steven ex DC.,
Mindium laevigatum )Vent.( Rech. f. & Schiman -Czeika,
Prangos ferulacea Korov., Prangos uloptera DC.,
Ducrosia anethifolia )DC.( Boiss., Crambe orientalis L.,
Gundelia tournefortii L., Alyssum bracteatum Boiss. & Buhse,
Alyssum marginatum Steud. ex Boiss.,
Outreya carduiformis Jaub & Spach.,
Helichrysum oligocephalum DC.,
Centaurea bruguierana )DC.( Hand.-Mzt.,
Paronychia kurdica Boiss.,
Minuartia meyeri )Boiss.( Bornm.

 و Bufonia macrocarpa Ser )شکل  های 13 تا 1۸(.

)Wetlands( گیاهانرویشگاههایماندابی
نگهد اری  ظرفیت  و  زمین  موقعیت  به  بسته  ماند ابی  رویشگاه  های 
اطراف  )ماند اب(، حاشیه جویبارها،  د ائمی  آبگیرهای  به شکل  آب، 
چشمه سارها، چمن  زارهای مرطوب و گستره حاشیه رود خانه  های د ائمی؛ 
د ر نواحی مختلف د ره  های کوهستانی ویشنگ توزیع شد ه  اند. د ر بستر و 
نواحی پیرامونی آبگیرهای د ائمی، برخی از ُرستنی  های آبزی همچون

،Typha australis Schum. & Thonn. 
Phragmites austral و is  )Cav.(  Tr in ex Sterd

 .Juncus rigidus Desf انتشار د ارند. د ر مسیر جویبارها و حاشیه 
برخورد ار  د ر طول سال  باالیی  از رطوبت  که  د ائمی  رود خانه  های 

هستند، ُرستنی  هایی همچون:
Cirsium arvense )L.( Scop.
Cirsium congestum Fisch. & C. A. M ey. ex DC.
Urtica dioica L., Scrophularia frigida Boiss.,
Veronica anagallis   - aquatica L.,

Centaurea gaubae )Bornm.( Wagenitz. -11 شکل

Salvia reuterana Boiss. -12 شکل

Chesnya astragalina Jaub. & Spach -13 شکل

Onosma microcarpum Steven ex DC. -14 شکل
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Ononis spinosa L. subsp. leiosperma )Boiss.( Sirj.,
Pulicaria dysenterica )L.( Bernh.,
Carduus arabicus Jacq. ex Murray,
 Cerastium dichotomum L., Cerinthe minor L. 

ب  ها ز ثیر  تحت تأ که  مرطوب  ی  ها ر ا چمن  ز د ر   . یند و می ر
ز  ا همگنی  پوشش   ، ند شد ه  ا د  یجا ا بگیرها  آ یا  ها  ر چشمه  سا
Cynodon dactylon )L.( Pers. var. villosus علف  زار 
مثل ن  گند میا شبه  و  ن  گند میا ه  تیر ن  ها گیا یر  سا با  ه  ا همر
Poa bulbosa L., Sorghum halepense )L.( Pers.,
S c i r p o i d e s  h o l o s c h o e n u s  ) L . (  S o j a k 

ا  ر یی  لکه  ها  Cyperus  s tenophy l lus  Wah lenb و 
. می  د هند تشکیل  ب  طو مر ی  ها ر ا چمن  ز مختلف  ط  نقا د ر 
د ر اطراف چشمه  سارها و نواحی مرطوب و سایه، رستنی  هایی مانند
Adianthum capillus   - veneris L., Equisetum ramosissimum Desf.,
A r t e m i s i a  b i e n n i s  W i l l d . ,  P o t e n t i l l a  r e c t a  L .

گیاهان  ئمی  د ا جویبارهای  بستر  و  حاشیه  د ر  می  شوند.  د ید ه 
Nasturtium officinale )L.( R. Br همچون:  رطوبت  پسند ی 
Veronica beccabunga L. و Apium nodiflorum )L.( Lag 

استقرار یافته  اند. د ر اطراف جویبارهای حاشیه باغ  ها و زیراشکوب 
نظیر: یه پسند  سا و  رطوبت  د وست  عناصر  ز  ا برخی  د رختان 
Viola odorata L., Heracleum persicum Desf. ex Fischer, Po-
tentilla recta L., Tanacetum parthenium )L.( Schultz-Bip.,
Arctium platylepis )Boiss. & Bal.( Sosn. ex Grossh و
 L.( Hudson( Mentha longifolia مشاهد ه می شوند )شکل  های 19 تا 24(.

)rivers sides plants(گیاهانمسیلهاوبستررودخانهها
د ر بستر رود خانه  های فصلی و خشکه  رود های ارتفاعات ویشنگ که 
تنها بخشی از سال به  واسطه جریان رواناب  ها مرطوب هستند، برخی از 
Pteropyrum aucheri  Jaub. & Spach گونه های گیاهی همچون
Artemisia aucheri Boiss., Pulicaria gnaphalodes )Vent.( Boiss.,
 Artemisia persica Boiss., Tamarix ramosissima Ledeb.,
Echinophora platyloba DC., Pimpinella aurea DC
Pycnocycla spinosa Denc. ex Boiss. var. spinosa 
و .Capparis spinosa L استقرار یافته  اند )شکل  های 25 تا 30(.

)Ruderal plants( گیاهاننواحیدستخورده
ساختار پوشش گیاهی د ر این رویشگاه به  د لیل به هم خورد ن وضعیت 
این  د ر  است.  رویشگاه  ها  سایر  از  متفاوت  زمین،  و  طبیعی خاک 
می  شوند،  تشکیل  د ام  ها  اتراق  گاه  های  اطراف  د ر  اغلب  که  اراضی 
شد ن  لگد مال  به  د لیل  یا  د ام  ها  بی  رویه  و  پیوسته  چرای  به  واسطه 
بافت سطحی خاک، اغلب عناصر گیاهی خوش خوراک و مرتعی از 
مانند تنها گیاهان مهاجم و غیرخوش خوراک و خارد ار  بین رفته و 
Carthamus oxyacanthus M. B., Phlomis olivieri Benth.,
Verbascum cheiranthifolium Boiss.,
Ceratocarpus arenarius L.,
Euphorbia decipiens Boiss. & Buhse,

د ر حاشیه  افزون بر این  د ید ه می  شوند.   Peganum harmala L.  

Alyssum marginatum Steud. ex Boiss. -15 شکل

Gundelia tournefortii L. -16 شکل

Prangos uloptera DC. -17 شکل

 Outreya carduiformis Jaub & Spach. -1۸ شکل
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Heracleum persicum Desf. ex Fischer. -19 شکلUrtica dioica L. -20 شکلViola odorata L. -21 شکل

 Tanacetum parthenium )L.( -22 شکل
Schultz-Bip

Potentilla recta L. -23 شکلJuncus rigidus Desf. -24 شکل

شکل Capparis spinosa L. -27شکل Tamarix ramosissima Ledeb. -26شکل 25- استقرار د رختان و د رختچه ها د ر مسیر رود خانه ها

 Pteropyrum aucheri Jaub. &. -2۸ شکل
Spach

 Pycnocycla spinosa -29 شکل
Denc. ex Boiss. var. spinosa

Artemisia persica Boiss. -30 شکل
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باغ  ها و اراضی کشاورزی برخی از گونه های گیاهی همچون
 Ixiolirion tataricum )Pall.( Herb.,
 Alhagi persarum Boiss. & Buhse.,
 Xanthium strumarium L.,
 Atriplex leucoclada )Boiss.( Aellen.,
Marrubium vulgare L., Chenopodium album L.,
Acroptilon repens )L.( DC., Hyoscyamus niger L.,
Salsola kali L., Salsola incanescens C. A. Mey.

نواحـی  و  کوهسـتانی  جاد ه  هـای  حاشـیه  د ر  رویید ه انـد. 
کـه د ارای خاک  هـای بـه هـم خـورد ه هسـتند، رسـتنی  هایی ماننـد 
Centaurea virgata Lam., Chenopodium botrys L.,
Onopordon heteracanthum C. A. Mey.,
Astrodaucus orientalis )L.( Drude,
Paracaryum rugulosum )DC.( Boiss.,
Noaea mucronata )Forsk.( Ascher ex. Schweinf.,
Launaea acanthodes )Bioss.( O. Kuntze

 با زادآوری زیاد د ر مقایسه با سایر نواحی هم جوار، استقرار یافته  اند 
)شکل  های 31 تا 36(. همچنین مهم  ترین ریختارهای گیاهی منطقه 
براساس روش فیزیونومی د ارای رستنی  های ویژه ای ازجمله بالشتکی- 
و  بوته  زار شاخص  د رختچه  زار هستند.  و  د رمنه زار  استپ  خارد ار، 
د رمنه  زار  استپ  زیست  بوم،  این  کوهستانی  نواحی خاک  د ار  غالب 
.Artemisia aucheri Boiss است که همراه با سایر رستنی  های بوته  ای 
و بالشتکی، انواع ریختارهای گیاهی متنوع را به وجود آورد ه است. 

)Thorn-cushion(ُرستنیهایبالشتکی-خاردار
باتوجه به ساختار زمین  شناسی ارتفاعات منطقه حفاظت  شد ه، د ر گستره 
اراضی تپه ماهورها، د امنه  های شیب  د ار د ره  ها و پهنه اراضی خاک د ار 
ارتفاعات کوهستانی، تحت پوشش انواع گیاهان کامفیت هستند. بیشتر 
گونه  های کامفیت استقرار یافته د ر نواحی کوهستانی یاد شد ه، شامل عناصر 
گیاهی بالشتکی و خارد ار بود ه که نقش برجسته  ای د ر جلوگیری از تشد ید 
فرسایش آبی ایفا می  کند. مهم  ترین عناصر گیاهی کامفیت خارد ار که 
رویشگاه  های متنوعی را د ر این منطقه ایجاد کرد ه است، می  توان به سه 
جنس خارد ار و بالشتکی »کاله میرحسن«، »چوبک« و »گون« اشاره کرد.

گونه  های مختلف جنس کاله میرحسن ازجمله
Acantholimon aspadanum Bge.,
A. scorpius )Jaub. & Spach.( Boiss.,
A. glabratum Assadi subsp. kashanense Batuli & Assadi

و گونه  های مختلف جنس چوبک مثل
Acanthophyllum bracteatum Boiss 
A. brevibracteatum Lipsky., A. squarrosum Boiss.,

A. mucronatum C. A. Mey رویشگاه های گسترد ه  ای را ایجاد 
کرد ه  اند. افزون براین گونه  های مختلف جنس .Astragalus spp که اغلب 
A. glaucacanthus Fisch. د ارای فرم بالشتکی خارد ار بود ه، مانند
A. aegobromus Boiss. & Hohen,
A. compactus Willd., A. gossypinus Fisch., 

Marrubium vulgare L. -31 شکل

Hyoscyamus niger L. -32 شکل

Verbascum cheiran- -33  شکل
thifolium Boiss

شکل 34-
Astrodaucus orientalis )L.( Drude

Salsola incanescens C. A. Mey. -35 شکل

Phlomis olivieri Benth. -36 شکل
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شکل 37-
 Acanthophyllum bracteatum Boiss.

شکل 3۸-
Astragalus glaucacanthus Fisch.

شکل 39-
 Cousinia rhaphiocephala 

Rech. f.

شکل 40- 
Astragalus microphysa Boiss.

Gypsophila acantholimoides Bornm. -42 شکل شکل 41-
Acantholimon scorpius )Jaub. 

& Spach.( Boiss.

A. vanillae Boiss., A. cephalanthus DC.,
A. microphysa Boiss., A. myriacanthus Boiss.,
A. ovinus Boiss.

ارتفاعات  د امنه  د ر   A. schistosus Boiss. & Hohen  
کوهستانی ویشنگ مشاهد ه می شوند. برخی از گیاهان بالشتکی نظیر
Arenaria persica Boiss., 
Gypsophila acantholimoides Bornm., 
Cousinia cylindracea Boiss.,
Cousinia kashanensis Rech. F. & Esfand.,
Cousinia multiloba C. A. Mey., Moriera spinosa Boiss. 

و Ebenus stellata Boiss  که به فرم کامفیت د ر د امنه  های کوهستانی 
ارتفاعات شیب  د ار ویشنگ رویید ه اند، نقش مهمی د ر تثبیت و حفاظت خاک 

اراضی شیب  د ار برعهد ه د ارند )شکل  های 37 تا 42(.

)Artemisia steppe(رویشگاهاستپدرمنه  زار
استپ د رمنه  زار Artemisia aucheri Boiss به  عنوان بوته  زار شاخص 
د امنه  های کوهستانی ارتفاعات ویشنگ محسوب می شود که د امنه انتشار 
جغرافیایی آن با گسترد گی بسیار زیاد )محد ود ه ارتفاعی بین 1700 تا 
2950 متر از سطح د ریا( بخش قابل توجهی از ساختار پوشش گیاهی منطقه 
مورد مطالعه را د ر بر می  گیرد. این استپ به د و صورت بوته  زار همگن و یکد ست 
از د رمنه کوهی و نیز د ر ترکیب با برخی از گیاهان کامفیت مثل گونه  های 
مختلف گون  های خارد ار، پوشش گیاهی اراضی خاک  د ار منطقه را به خود 
اختصاص د اد ه است. د ر گستره این اجتماع گیاهی، برخی از گونه ها نظیر
Teucrium polium L., Stachys inflata Benth.,
Dendrostellera lessertii )Wikstr.( Van Tiegh.,
Hertia angustifolia )DC.( O. Kuntze,
Fibigia umbellata Boiss.,
Pterocephalus canus Coult. ex DC.,

شکل 43- استپ د رمنه زار .Artemisia aucheri Boiss توأم با سایر گیاهان کامفیت

 Melica persica Kunth -44 شکل
subsp. persica

 Dendrostellera -45 شکل
lessertii )Wikstr.( Van Tiegh.

شکل46- استپ د رمنه زار
 Artemisia aucheri Boiss.
 توأم با سایر گیاهان بالشتکی

Stachys -47 شکل
 inflata Benth.
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 Andrachne fruticulosa Boiss.,
 Biebersteinia multifida DC.,
 Eryngium billardierei F. Delaroche,
 Zosima absinthifolia )Vent.( Link,
 Iris songarica Schrenk

 ،Bromus tomentellus Boiss. و Tulipa biflora Pall.
استقرار یافته  اند. افزون بر این بوته  زارهای د رمنه کوهی همراه گند میانی مانند
 Bromus tectorum L. 
Melica persica Kunth subsp. persica
Stipa arabica Trinius & Ruprecht 

 Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr ریختار گیاهی به نسبت 
گسترد ه  ای را د ر د امنه ارتفاعات ایجاد می  کند )شکل  های 43 تا 4۸(. 

Pterocephalus canus Coult. ex DC. -4۸ شکل

Lycium depressum Stocks in Hook. -49 شکل

Amygdalus scoparia Spach -50 شکل

Berberis integerrima Bunge -51 شکل

Ephedra procera Fisch. & Mey -52 شکل

Amygdalus lycioides Spach -53 شکل

Rhus coriaria L. -54 شکل
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)Shrubs(درختچه  ها
از د رختچه  های شاخص مستقر د ر نواحی به نسبت مرطوب د ره  های 
Berberis integerrima Bunge به  می  توان  ویشنگ  کوهستانی 
Hal imodendron  ha lodendron  )Pa l l . (  Voss  
Pteropyrum aucheri Jaub. & Spach.,Rosa canina L.
Rosa beggeriana Schrenk in Fisch. & C. A. Mey.,
Amygdalus scoparia Spach, Amygdalus lycioides Spach,
 Krascheninnikovia ceratoides )L.( Gueldenst
 L y c i u m  d e p r e s s u m  S t o c k s  i n  H o o k و 
مثل ی  ختچه  ا د ر صر  عنا ز  ا خی  بر همچنین   . د کر ه  ر شا ا
Ficus carica L. subsp. rupestris )Hausskn. ex Boiss.(
و  Brow icz ,  Ephedra  p roce ra  F i sch .  &  Mey

 .Cotoneaster nummularioides Pojark به  صورت پایه  هایی 
منفرد د ر البه الی نواحی صخره  ای د ید ه می شود. د ر حاشیه باغ  ها و 
Rhus coriaria L. اراضی کشاورزی گونه های د رختچه  ای همچون

 و Atriplex leucoclada )Boiss.( Aellen استقرار یافته  اند. د رختچه 
.Clematis ispahanica Boiss بیشتر د ر حاشیه، بستر رود خانه  های 
فصلی و خشکه رود ها و اطراف باغ  ها مشاهد ه می  شود )شکل  های 49 تا 54(.

)Trees( درختان
قرار گرفته و رطوبت  اقلیم کوهستانی  اگرچه منطقه مورد مطالعه د ر 
نسبی آن د ر مقایسه با سایر حوضه  های آبریز جنوب غربی ارتفاعات 
د ره  های  بستر  د ر  تنها  د رختان  اجتماعات  ولی  است،  بیشتر  کاشان 
مرطوب و حاشیه رود خانه  ها مشاهد ه می  شوند. د رختان شاخص و 
بید ستان  های ارتفاعات ویشنگ،  به  منتهی  غالب د ره  های کوهستانی 

.Salix alba L است. د ر البه الی این زیستگاه سایر گونه  های د رختی 
Fraxinus rotundifolia Miller همچون
Ailanthus altissima )Mill.( Swingle

Amygdalus communis L.

Salix alba L. -57 شکل

Amygdalus communis L. -55 شکل

Salix aegyptiaca L. -56 شکل
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گسترد ه(، پناهگاه  های امن متعد د ی را برای انواع گونه های جانوری به 
وجود آورد ه است. بد یهی است با توجه به این ویژگی، حیات وحش 
منحصربه  فرد ی را د ر جای جای این منطقه شاهد هستیم. بر مبنای گزارشات 
و مستند ات اد اره حفاظت محیط زیست کاشان، تاکنون بیش از 20 گونه 
پستاند ار، 15 گونه خزند ه،50 گونه پرند ه و یک گونه د وزیست از این 
منطقه حفاظت شد ه گزارش شد ه است. گونه  های جانوری شاخص این 
منطقه شامل پستاند ارانی مانند شغال، کفتار، گرگ، روباه معمولی، قوچ 
و میش، َکل و بُز، گوسفند وحشی، آهو، گراز، گربه پاالس )شکل 5۸(، 
گربه وحشی آسیایی، خارپشت، تشی، جوجه تیغی، انواع موش  ها، ول 
)Ochotona rufescens( هستند )شکل  پایکا  حفار، خرگوش و 
59(. گربه پاالس )Felis manul( از راسته گوشت خواران و خانواد ه 
گربه سانان است که د ر معرض خطر انقراض قرار د ارد. از جمله خزند گان 
منطقه، می توان به مار شاخد ار، انواع مارمولک  ها و سوسمارها )آگامای 
صخره  ای( اشاره کرد )شکل 60(. انواع پرند گان از جمله کرکس، کبک 
بلد رچین، کوکر شکم سیاه، عقاب  تیهو، زاغ نوک قرمز،  )شکل 61(، 
صحرایی، عقاب طالیی، باز، د لیجه، پری شاهرخ، کالغ ابلق، جغد، سبز 
قبا، د ارکوب، هد هد، سنقر، زاغ، ُدم جنبانک، پیغو، چلچله، چک چک، 
انواع سهره، انواع گنجشک  ها و چکاوک د ر منطقه حضور د ارند. تنها 

نیز د ید ه می شوند. زیراشکوب د رختان   Juglans regia L.و
بید به د لیل وجود سایه  اند از گسترد ه حاصل از تاج پوشش آنها، 
محل استراحت د ام  های مراتع ییالقی ویشنگ د ر فصل تابستان 
هستند. ساکنین محلی و برخی از د امد اران بومی که د ر حاشیه 
محل اتراق  گاه  های د ام  هایشان و اغلب نزد یک چشمه  سارها و 
جویبارهای د ائمی هستند، برخی از گونه  های د رختی همچون

،Populus alba L. ،Populus nigra L.
 ،Platanus orientalis L. & Buhse 

استفاد ه  برای  اطراف جویبارها  د ر  را   Morus alba L. و  
مثل د رختانی  افزون براین  کرد ه  اند.  آنها، کشت  تاج پوشش  سایه  از 
Elaeagnus angustifolia L. ،Ulmus boissieri Grudz

.Morus nigra L و .Salix aegyptiaca L د ر حاشیه چشمه  سارها و مسیر 
مرطوب رود خانه  های د ره  های کوهستانی می رویند )شکل  های 55 تا 57(. 

تنوعزیستیزیستگاه  هایجانوری
منطقه حفاظت  شد ه ارتفاعات ویشنگ برزک به د لیل تنوع زیستی رستنی  های 
استقرار یافته د ر رویشگاه  های مختلف و موقعیت فیزیوگرافی و توپوگرافی 
خاص )وجود د ره  ها، تپه ماهورها، میکروکلیماهای ویژه و د امنه ارتفاعی 

شکل 59- پایکا )Ochotona rufescens(شکل 5۸- گربه پاالس )Felis manul)،  عکس از: سید بابک موسوی

)Laudakia nupta( شکل 60- آگامای صخره ای

)Alectoris chukar( شکل 62- جغد کوچکشکل 61- کبک
 ،)Athene noctua(

عکس از: مصطفی مازوچی

)Falco tinnunculus( شکل 63- د لیجه کوچک
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د وزیست گزارش شد ه د ر این منطقه حفاظت شد ه وزغ سبز است.
انجام شد ه طی سال  های 1392 و 1393،  بررسی  های  براساس 
تعد اد 34 گونه پرند ه متعلق به 22 خانواد ه از منطقه حفاظت  شد ه برزک 
 Falco( د لیجه کوچک  گونه  افزون براین سه  ثبت شد.  و  شناسایی 
)Luscinia megarhynchos( بلبل   ،)62 )شکل   )naumanni

و جغد کوچک )Athene noctua( )شکل 63( موجود د ر منطقه و 
تحت حفاظت هستند )اسالمی و همکاران، 1393(.

گیاهانداروییمورداستفادهدرکارگاه  هایسنتیگالب  گیری
باتوجه به اینکه منبع اصلی د رآمد ساکنین منطقه برزک، گالب  گیری 
و فراوری انواع گیاهان د ارویی است، د ر اغلب کارگاه  های سنتی و 
نیمه  صنعتی فعال منطقه، فرایند تهیه انواع عرقیات گیاهی انجام می شود. 
امروزه از اند ام  های هوایی بیش از هشتاد گونه گیاهی به  صورت تر یا 
خشک و به شیوه تقطیر با آب و با استفاد ه از د یگ  های سنتی تقطیر 
کارگاه  های  برای  گیاهی  مواد خام  می  گیرد. عمد ه  فراوری صورت 
سنتی عرق  گیری از سه طریق تأمین می  شود. بخش قابل توجهی از 
کشاورزان  توسط  زراعی  اراضی  د ر  زراعت  از طریق  گیاهان،  این 
بومی منطقه تأمین می  شود. به  عنوان مثال می  توان به گیاهانی همچون
Rosa damascena Mill., Mentha spicata L.
 Mentha piperita L., Salix aegyptiaca L.

گیاهان  از  د یگری  بخش  کرد.  اشاره   Cichorium intybus L.  
از طریق جمع  آوری  استفاد ه کارگاه های گالب  گیری،  د ارویی مورد 
Achillea tenuifolia Lam . نظیر  گیاهانی  هوایی  اند ام  های 
Dracocephalum kotschyi Boiss., Ziziphora tenuior L.
Plantago major L., Ziziphora clinopodioides Lam.,
Eryngium billardierei  F. Delaroche, Teucrium polium L.,
Alhagi persarum Boiss. & Buhse, Rosa foetida Herrmann,
Fumar ia  parv i f lo ra  Lam. ,  Ur t ica  d io ica  L . ,

Mentha longifolia )L.( Hudson تهیه می شوند. بهره  برد اری از 
این قبیل رستنی  ها توسط افراد محلی یا صاحبان کارگاه  های گالب  گیری 
سنتی از عرصه رویشگاه  های طبیعی موجود د ر منطقه انجام می  شود. 
مابقی مواد خام گیاهی مورد نیاز کارگاه  های سنتی گالب  گیری از طریق 
تأمین می  شود. د ارویی سایر شهرهای کشور  بازار گیاهان  از  خرید 

و  د امد اران  محلی،  افراد  توسط  که  د ارویی  گیاهان  ازجمله 
فصل  د ر  به  ویژه  منطقه  بومی  د ارویی  گیاهان  به  عالقه مند ان  سایر 
ارتفاعات  مراتع  د ر  واقع  طبیعی  رویشگاه  های  گستره  از  بهار 
همچون:  یی  رستنی  ها به  ن  می  توا می  شود  جمع  آوری  برزک 
Descurainia sophia )L.( Webb ex Berth.,
Alyssum dasycarpum Steph. ex Willd,
Bunium persicum )Boiss.( B. Fedtsch.,
Glycyrrhiza glabra L., Rheum ribes L., Viola odorata L.,
Heracleum persicum Desf. ex Fischer,
Thymus carmanicus Jalas, Arctium minus )Hill( Bernh.,
Ducrosia anethifolia )DC.( Boiss.,
Salvia reuterana Boiss.,

Alcea sulphurea )Boiss. & Hohen.( Alef.,
Malva sylvestris L.,
کرد. اشاره   Tanacetum parthenium )L.( Schultz-Bip  

نتیجهگیری
وجود د وازد ه منطقه حفاظت  شد ه با د رجات مختلف حفاظتی د ر د اخل و 
مرز استان اصفهان، این استان را از این لحاظ از سایر استان  های واقع د ر 
ناحیه رویشی ایرانی   - تورانی متمایز کرد ه است. نتایج حاصل از مقایسه 
تنوع ارتفاعی هشت منطقه حفاظت  شد ه تحت مد یریت اد اره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان نشان د اد که منطقه حفاظت  شد ه قمصر- برُزک 
با تنوع ارتفاعی 2/۸4، بیشترین میزان تنوع ارتفاعی را د ر میان مناطق 
حفاظت  شد ه گستره استان اصفهان د ارد )لطفی و همکاران، 1396(. بنابراین 
به د لیل تنوع ارتفاعی گسترد ه این منطقه حفاظت  شد ه، عناصر گیاهی و 

جانوری آن نیز از تنوع زیستی باالیی برخورد ارند.
اگرچه ریختار گیاهی کلی ارتفاعات منطقه ویشنگ توسط استپ 
د رمنه  زار و انواعی از گیاهان بالشتکی به  ویژه گونه  های مختلف گون 
).Astragalus spp( پوشید ه شد ه است، اما به د لیل حاکمیت اقلیم  های 
خرد و شرایط بوم  شناسی ویژه، شرایط رویش رستنی  های متنوع د یگری 
)سایر گونه  های خارد ار جنس  های کاله میرحسن و چوبک( نیز د ر این 
زیست  بوم فراهم شد ه است. پژوهش  های مید انی نشان د اد، اغلب رستنی  های 
کامفیت استقرار یافته د ر اراضی شیب  د ار گستره این حوزه آبخیز، خارد ار 
و از منظر مرتعی غیرخوش خوراک هستند و همین عامل باعث شد ه تا 
این قبیل رستنی  ها، کمتر مورد چرای د ام  ها قرار گرفته و د ارای زادآوری 
مناسبی د ر عرصه رویشگاه  ها باشند. بد یهی است به د لیل تنوع د امنه ارتفاعی 
و وجود اراضی با شیب تند، تنها عامل تثبیت خاک د ر چنین اراضی، وجود 
عناصر گیاهی کامفیت خارد ار است. عناصر گیاهی بالشتکی عالوه بر افزایش 
جذب رطوبت ناشی از نزوالت جوی )به    ویژه برف(، نقش پراهمیتی د ر 
جلوگیری از تشد ید فرسایش آبی ایفا می  کنند. بنابراین مهم  ترین عامل 
حفاظت خاک د ر د امنه ارتفاعات کوهستانی، حضور رستنی  های کامفیت 
بالشتکی است. همچنین برخی از گونه  های د رختچه  ای مستقر د ر بستر و 
حاشیه رود خانه  های فصلی و خشکه  رود ها )نظیر پرند و گز(، ضامن اصلی 

تثبیت خاک و کنترل رواناب  ها و سیالب  های موسمی است.
د ر حال حاضر آنچه وضعیت و امنیت منطقه ویشنگ برُزک را تهد ید 
می کند، مربوط به فعالیت  های ناآگاهانه برخی از بهره برد اران )د امد اران( 
ساکن د ر این نواحی است. هنوز هم منبع اصلی تأمین سوخت اغلب 
مرتع د اران بومی منطقه، از طریق بوته  کنی گیاهانی ازجمله انواع گون های 
خارد ار و گونه  های مختلف چوبک و کاله میرحسن است. مرتع د اران 
عالوه بر تأمین سوخت، برای ساخت پوشش محافظ جهت د یوار و سقف 
آغل د ام  ها به ریشه کنی انواع گیاهان خارد ار روی می آورند. بنابراین 
مناسب  ترین عامل حفاظتی اراضی شیب  د ار، از طریق حذف رستنی  های 
طبیعی توسط افراد بومی، تحلیل می  رود. آثار تخریبی این پد ید ه د ر 
هنگام وقوع سیالب  ها و رواناب  های فصلی نمایان و پیامد های مخرب 
آن منجربه فرسایش شد ید آبی و از د ست رفتن خاک بستر می  شود. به 
استناد شواهد تاریخی، سیالب  های سهمگین سال های 1335، 13۸6 و 
1396 د ر منطقه برزک، نشان د اد ه که حجم عظیمی از گل و الی توسط 
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رواناب  ها، از ارتفاعات 2900 متری واقع د ر د ره  های د ربریو و 
ویشنگ برزک حرکت کرد ه و به سمت اراضی کشاورزی، باغ  ها و 
مناطق مسکونی حاشیه رود خانه منتهی به ارتفاعات پایین د ست، 
گسیل می شود. بد ون شک از جمله تهد ید های مخربی که انجام شد ه 
طی د هه های اخیر، تجاوز به حریم رود خانه  های فصلی منتهی 
به ضلع شمالی برزک است که توسط ساکنین محلی، د ر بستر و 
نواحی پیرامونی رود خانه  ها اتفاق افتاد ه است. طی د و د هه اخیر 
برخی از باغد اران به د لیل وقوع خشک سالی و تصور کاهش 
به  منظور  بستر رود خانه  ها  به تصرف  اقد ام  ریزش  های جوی، 
توسعه باغ خود د ر حریم قانونی رود خانه  ها کرد ه  اند. بد یهی است چنین 
اقد امی، موجب مسد ود شد ن جریان طبیعی سیالب  ها شد و آثار زیان  باز 
و غیرقابل جبران آن، د ر سیل سال اخیر به وضوح قابل مشاهد ه است. 
همچنین تعلیف غیرمجاز د ام  ها یا حضور د ام  های بیش از ظرفیت 
مرتع نیز از جمله تهد ید های بهره برد اران به  شمار می  آید. بد ون ترد ید 
نظارت مستمر بر تعیین تعد اد د ام مجاز نسبت به ظرفیت مرتع، نقش 
پراهمیتی د ر جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و حفظ رستنی  های 
د اشت. خواهد  حفاظت  شد ه  منطقه  این  د ر  خوش خوراک  مرتعی 

پیشنهادات
د ارویی  از رستنی  های  بهره  برد اری  مید انی د ر خصوص  بررسی  های 
پُرمصرف جهت فراوری د ر کارگاه  های گالب  گیری سنتی منطقه برزک 
نشان د اد، برخی از عناصر گیاهی د ارویی نظیر »آویشن کرمانی« و 
ارتفاعات ویشنگ  بومی  ازجمله ذخایر ژنتیک گیاهی  »زرین  گیاه« 
محسوب شد ه که هر ساله توسط افراد محلی از عرصه رویشگاه  های 
طبیعی برد اشت می  شوند. به د لیل محد ود یت انتشار جغرافیایی این قبیل 
گیاهان، بهره  برد اری هر ساله از آنها باعث می  شود تا گیاه فرصت تکمیل 
چرخه حیاتی خود را ند اشته باشد و قبل از آغاز بذرد هی، اند ام های 
هوایی هرس شوند و مورد بهره  برد اری قرار گیرند و د ر برخی موارد 
کل اند ام  های گیاهی ریشه  کن می  شوند. بنابراین تد وین برنامه حفاظتی 
برای ماند گاری و بقای این د سته از رستنی  ها، ازجمله اولویت  های 
منابع طبیعی محسوب  از عرصه  های  متولیان حفاظت  اجتناب  ناپذیر 
می  شود. بد ون شک ازد یاد و تکثیر چنین عناصر گیاهی، به  منظور کشت 
زراعی آنها توسط افراد بومی و محلی د ر اراضی کشاورزی، تنها راهکار 

عملی حفاظت از رویشگاه  های طبیعی تلقی می  شود.
عالوه براین مهم  ترین تهد ید های فراروی حیات جانوری د ر منطقه 
مورد مطالعه، تخلفات ناشی از شکار غیرمجاز است که توسط افراد 
محلی یا افراد غیربومی انجام می شود. حفاظت از منطقه حفاظت    شد ه 
برزک نیز مستلزم شناسایی کامل زیستمند ان منطقه، شناسایی عوامل 
تخریب و اجرای برنامه های مد ون حفاظت و کنترل است. د ر شرایط 
کنونی به نظر می رسد د ر صورتی  که نظارت بیشتری توسط متولیان امر 
د ر سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت زیستگاه  های جانوری 
صورت پذیرد و آموزش های الزم برای افراد عالقه مند بومی و سایر 
نهاد های مرد می حافظ محیط زیست ارائه شود، گام مهمی د ر ارتقای 
برد اشته خواهد شد.  آن  کامل  تر  برای حفاظت  آگاهی  های عمومی 

سپاسگزاری
نویسند ه بر خود الزم می  د اند از همکاری صمیمانه آقای محمد زرین  تاب 
مهند س  آقای  د کترای زیست  شناسی جانوری( و جناب  )د انشجوی 
رحمانی )کارشناس اد اره حفاظت محیط زیست کاشان( برای شناسایی 
باشد.  د اشته  ویژه  ای  تشکر  مورد مطالعه،  منطفه  جانوری  گونه  های 
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