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چکيده
زمينه و هدف :رابطه بین اقلیم یک منطقه و پوشش گیاهی آن تابع شرایط خاصی است  .اقلیم از جمله عوامل مهم اکولوژیک
محسوب می شود و بیشترین تاثیر را بر کیفیت و کمیت پوشش گیاهی دارد  .انتخاب گیاهان به منظور اصالح و احیاء هر منطقه
باید با شناخت اقلیم آن منطقه صورت گیرد  .اجتماع گونه های خاص هر منطقه بوسیله سه عامل دما ،بارش و رطوبت مشخص می
شود که امروزه از آن به عنوان متغیرهای زیستی یاد می شود .هدف از انجام این تحقیق بررسی تنوع پوشش گیاهی در پارک جنگلی
پردیسان و سازگاری اقلیمی گونه های غالب آن در منطقه بوده است.
روش بررسی :در این تحقیق ،با جمعآوری نمونههای متعدد از پوشش گیاهی پارک پردیسان ،شناسایی اولیه پوشش گیاهی پارک-
پردیسان و جمعآوری اطالعاتی از قبیل نام ،فرم رویشی ،پراکنش و کاربردآن ها در چشمانداز صورت گرفت .با توجه به این که هیچ گونه
آماری از تعداد و موقعیت گیاهان دست کاشت پارک پردیسان وجود نداشت ،با دستگاه GPSموقعیت کلی و محدودة گونههای غالب پارک
تعیین و با استفاده از  GISکلیه اطالعات بر روی نقشه پارک به نمایش درآمد .سپس دسته بندی فراوانی گونههای هر جنس و جنسهای
هر خانواده توسط نرمافزار  Excelصورت گرفت .در مرحله بعد به بررسی اطالعات و آمار پارامترهای اقلیم شناسی مربوط به ایستگاه
ژئوفیزیک سازمان هواشناسی پرداخته شد و ارتباط آنها را با زندهمانی گونههای غالب پارک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافته ها :نمودارهای اقلیمی و منحنی آمبروترمیک بر اساس پارامترهای اقلیمی ترسیم شد و در نهایت منحنی اکوگرام گونههای غالب
پوشش گیاهی پارک جنگلی پردیسان بر اساس پارامترهای اقلیمی رسم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 -1استاد گروه محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
( -*2مسوول مکاتبات) :دانشیار گروه مهندسی محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرِژی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3کارشناس ارشد محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

نتيجه گيری :نتایج این مطالعه نشان می دهد که از آنجایی که تفاوت قابل مالحظهای در ماکروکلیمای مناطق مختلف پارک وجود
ندارد ،لذا عواملی مانند میکروکلیما ،خاک ،شیب ،جهت و میزان دسترسی گیاهان به منابع آبی مهمترین نقش را در تنوع پوشش گیاهی
پارک جنگلی پردیسان ایفا میکنند.
واژههای کليدی :پارک جنگلی پردیسان ،میکروکلیما ،تنوع پوشش گیاهی ،سازگاری اقلیمی ،گونه های غالب.
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Diversity of Vegetation in Pardisan Forest Park and Climatic
Adaptation of its Dominant Species in the Region
Nematollah khorasani 1
Farideh Atabi 2*
far-atabi@jamejam.net
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Abstract
Background and Objective: The relation between a climate and its vegetation cover is a function of
special condition. Climate is considered as one of important ecologic factors and has the most
important effect on quality and quantity of vegetation cases. Selection of plants per improvement and
recovery of each region should be simple implemented based on the knowledge of that region
concentration of special species of each region is determined by three factors namely temperature,
precipitation and humidity, which today are named as biological variables. The goal of this study was
to investigate diversity of vegetation in Pardisan forest park and climatic adaptation of its dominant
species in the region.
Method: In this research by collection of tremendous species of vegetation coverage of Pardisan Park,
preliminary recognition of vegetation cover and collection of information such as their names, growth
forms, dispersion and application in the land landscape was done. Given the Pardisan Park
management didn't have any statistical data of the numeral and position of hand planted plants. The
general location and areas of prevailing species of the park was determined and was marked on the
map of the park by using GIS software. The frequency of each gens and of each family were ordered
by each software. In next step after getting the information and statistics and the values of climate
logical parameters related to geophysical station from meteorological organization, we studied them
and analyzed their relation to the survival of prevailing species of the park.
Results: Climatology and ambrotermic diagrams and curves were plotted based on climatic
parameters and finally echo gram curves of dominant vegetation cover of Pardisan Park were analyzed
based on climatology parameters.
Conclusion: Results show that, given that there is no significant difference in the micro climate of
different areas of the park, factors such as microclimate, soil, direction and amount of access of plants
to water resources play the most important role in the diversity of vegetation even of Pardisan forest
park.
Key Words: Pardisan Forest Park, Microclimate, Diversity of Vegetation, Climatic Adaptation,
Dominant Species.
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خراسانی و همکاران

مقدمه
پوشش گیاهی که واضح ترین بخش فیزیکی یک اکو سیستم

خاک ،فعالیت انسان و پستی و بلندی مهار گردد ،ولی واکونش

جنگلی است به عنووان زیسوتگاه عمول مویکنود کوه در آن

گیاه نسبت به اقلیم در همه سمت ها علوت قطعوی حروور

موجودات زنده ،رشد و تولید مثول نمووده و در نهایوت موی

آن در یک محیط به شمار می رود ( .)2بافون ( )1328-1313

میرند .رابطه بین اقلیم یک منطقه و پوشش گیاهی آن توابع

کتابی تحت عنوان "جغرافیوای گیواهی" نوشوته و بوه اهمیوت

شوورایط خاصووی اسووت  .اقلوویم از جملووه فاکتورهووای مهووم

فیزیو لوژی گیاهی و چگونگی پراکنش گیاهی با شرایط اقلیمی

اکولوژیک محسوب می شود و بیشترین تاثیر را بر کیفیوت

کنونی پرداخته است( .)2آلبرستون و تومانک ) )1812تغییر

و کمیووت پوشووش گیوواهی دارد ( .)1انتخواب گیاهووان بوورای

جمعیت دو نوع علف دایمی چیره در ایالت کوانزاس امریکوا

اصالح و احیای هر منطقه باید با شوناخت اقلویم آن منطقوه

را برای مدت تقریبی سه سال موورد بررسوی قراردادنود (.)1

صورت گیرد  .اجتماع گونههای خاص هر منطقه بوسویله سوه

میچل (  )1831چارچوب منطقه برای تشریح تغییر در اقلویم

عامل دما ،بارش و رطوبت مشخص می شود که امروزه از آن

را تهیه نمود .وی دسته ای از فرایندهایی خار از سیسوتم

به عنوان متغیرهای زیستی یاد می شود ( .)2گیاهوان بوومی

اقلیم سطح زمین ،هم چون تغییر در گسیل توابش خورشویدی

یکی از مهم ترین شاخص ها بورای تعیوین نووع آب و هووا و

رابه عنوان مکانیزم بیرونی و فرایندهای درون سیستم اقلیمی

خاک هر منطقه بوه شومار موی رونود  .دراکوو سیسوتم هوای

که سبب تغییر اقلیم می شوند را به عنووان مکوانیزم درونوی

طبیعی به طور معمول جواموع گیواهی تحوت تواثیر عوامول

تعریف موی کنود ( .)1ایمبوری (  ) 1838و گووره ( )1880بور

کلیماتیک ،ادافیک و ژئومورفولوژی شکل گرفته اند .به عبوارت

اهمیت تغییرات مداری کوه سوبب تغییورات چشوم گیوری

دیگر پوشش گیاهی از نووع و سواختار برآینود عوامول مووثر

دراقلیم و نیزدر پوشش گیاهی می گردد ،را به شودت تاکیود

اکولوژیک هر منطقه محسوب میشود ( .)3در خوار از کشوور

مووی کننوود ( .)3هولوودریچ ( )1843-1833و بوووکس () 1881

تحقیقات گسترده ای در رابطه با اقلیم وپوشش گیواهی صوورت

نماینده روشی در فهم کنترل اقلیمی پراکنش گیاهی بودند

گرفته است .نخستین کار گسترده بورروی موضووع جغرافیوا ی

که اساس آن بر رده بندی گیاهی و اقلیمی قورار داشوت (.)8

گیاهی و بوم شناسی به وسیله تئوفراستوس (282 -303ق.م) .

لئوناردو و همکواران ( )1888اعوالم موی دارنود کوه پوشوش

قبل از میالد ازشاگردان افالطون و ارسطو به نام "پوووهش در

گیاهی بیش ترین ارتباط را با دما و رطوبت خاک داشوته و

گیاهان و کارهای جزئی روی عطرها و عالیم جووی" نوشوته

دیگر خ وصیات خاک نیز به طور مستقیم بر این دو پارامتر

شوود ،کووه ت ووویر روشوونی از باورهووای تئوفراسووتوس دربوواره

تاثیر می گذارند و در این تحقیق نیوز ارتبواط بوین پوشوش

جغرافیایی گیاهی را به دست موی دهود کوه اموروزه نیوزاین

گیاهی با عناصر اقلیمی ازجمله دما کوامال آشوکارمی باشود

نظریه پذیرفتوه شوده اسوت .وی اهمیوت تواثیراقلیم بور روی

( .)8کوتیل پاپ ( )1882در بررسی تاثیر جهت بر روی خواک

پراکنش گیاهی را ازطریق مشاهده و تجربه درک کرده بوود

و پوشش گیاهی در اکوسیستم های مدیترانه ای اظهار می

( .)4وودوارد ) )1881به بررسی واکنش گیاه نسبت به اقلویم

دارد که گونه های گیاهی جهات شمالی و جنووبی بوه طوور

و اهمیت اقلیم در کنترل پراکنش گیاهان و ارتباط نزدیک

معنیدار متفاوت می باشند ( .)8همچنین در داخل کشور نیوز

بووین اقلوویم و پووراکنش پوشووش گیوواهی و پووووهش دربوواره

در رابطه با تاثیر اقلیم بر تنوع پوشش گیاهی مطالعواتی صوورت

مکانیسمهای همبستگی اقلیم و پوشش گیاهی پرداخته است .او

گرفته است از جمله احمدی ( )1318اعالم می دارد که عوامول

معتقد است در درون یک نوع پوشش گیاهی ،تغییرات پراکنش

موثر مرفولوژی مانند انواع عوامول زموین سواخت (توپووگرافی،

کوچک ممکن است توسط صفات فرعوی محویط ماننود نووع

شیب  ،جهت ،ارتفاع ،سیسوتم فرسوایش) هموراه بوا مطالعوات

تنوع پوشش گياهی در پارک جنگلی پرديسان ....

918

مربوط به خاک (بافت ،سواختمان ،عموق و )...رویوش گاههوای

ويژگی های عمومی پارک جنگلی پرديسان

مختلف تعیین موی کنود کوه در ایون رابطوه اقلویم از جایگواه

پارک جنگلی پردیسان در شمال -غرب تهران در منطقه فرحزاد

خاصی برخووردار اسوت ( .)8کریموی ( )1318معتقود بودکوه

در΄  44و 32°عوورش شوومالی و΄ 23و 21°طووول شوورقی و در

افزایش ارتفاع از سطح دریا موجب کواهش گرموا و طوو نی

ارتفاع 1310متر واقع شده است .منطقه تحت مطالعه به وسعت

شدن دوره رشد و نمو گیاه میشود ( . )10میرنیا و عمادیوان

 312/2هکتار در کالن شهر تهران قورار دارد .از مشخ وه هوای

( )1380به بررسی ارتبواط بوین اکولووژی گیاهوان و واکونش

جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ،عبور اتوبان یادگار از میان پارک

فیزیو لوژیک گیاه نسوبت بوه عوامول مختلوف محیطوی و از

از شمال به جنوب بوده ،همچنین پارک جنگلی ن ور در شورق

جمله عناصر اقلیمی دما ،رطوبت ،تابش خورشید پرداختهانود

منطقه ،منطقه مسکونی و پر جمعیت ژاندار موری در جنووب و

( .)11آقاجانلو ( )1338رابطه بین شکل زموین (شویب ،جهوت،

شهرک قدس در شمال می باشد ،مسیل پونوک فرحوزاد کوه از

ارتفاع) را با پوشش گیاهی و ارتباط بسیار نزدیکبین این عوامل

عمده ترین زه کش های مخوروط افکنوه تهوران در حووزه کون

را مووورد بررسووی قوورار داد ( .)11پووارک هووای جنگلووی امووروزه

محسوب می شود ،با ظرفیت عبوور سویالب بوا نیوز در غورب

بسیارمورد توجه عموم مردم بوده و پاسخ گوی نیازهای زیبایی

منطقه از دیگر خ وصیات طبیعی این پارک محسوب می شود.

شناختی ،احساسی و تفرجوی آنوان موی باشوند .عودم اسوتفاده

در عین حال بر مخابراتی میالد در گوشه شمال شرقی پوارک

صحیح مردم از این ثروت طبیعی و مدیریت ضوعیف پوارکهوا

می تواند در مودیریت و محافظوت پوارک نقوش داشوته باشود.

ممکن است صدمات جبران ناپذیری را به هموراه داشوته باشود

منطقه ای که اراضی پارک پردیسان در آن واقوع شوده اسوت،

( .)12اطالعووات حاصووله از پوشووش گیوواهی در حوول مسووایل

جزیی از اراضی یال جنوبی اکوسیستم کالن و کوهستانی البورز

اکولوژیک مانند حفاظت بیولوژیکی و مدیریت آینده موثر است.

می باشد که وجه غالوب آن تپوه مواهوری اسوت کوه دره هوای

با توجه به این که اقلیم مهمترین عامل محیطوی اسوت کوه در

متعددی که در آن مشاهده می شود .در ابتودای جودا شودن از

حیات و زندگی موجودات نقش مهمی راایفوا مویکنود و تنووع

کوه های البرز ،دره ها بسویار عمیوق بووده و بوه تودریج کوه در

پوشش گیاهی و تحول خاکهوای منطقوه تحوت تواثیر عوامول

جهت جنوب می رونود ،از عموق آن هوا کاسوته شوده و توراکم

مختلف آب و هوایی می باشد ،تعیوین و نقوش عناصور اقلیموی

درختان سر به فلک کشیده با دست،کاهش می یابد ،به طوری

منطقه میتواند جوابگوی موارد مذکور باشد توا بوا شوناخت

که در حوالی و درون پارک پردیسان عاری از درختوان گردیوده

دقیق تنوع پوشش گیاهی و سوازگاری اقلیموی آن بوا منطقوه

است .اراضی پارک پردیسان بوسیله بوته هوا و علوف هوای یوک

مورد مطالعه بتوان از این ثروت طبیعی استفاده بهینه نمووده

ساله پوشیده شده بود ،که با نهال کاری سال های اخیر و رشود

و در حفظ آن کوشا بود .هدف از انجام این تحقیق آن است که

آن ها درختان متنوعی در آن به وجود آورده و چهره طبیعی آن

با شناخت گونه های سازگار با محویط و ایجواد یوک ارتبواط

را به جنگل زار دست کاشت تبدیل نموده است (.)13

منطقی بین عناصور اقلیموی و پوشوش گیواهی منطقوه موورد

مواد و روش ها

مطالعه و کاشت گونههای سازگار با محیط جهت حفاظت منابع

در این تحقیق پس ازبررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده در

آب و خاک ،رهنمودهای موثر برای مدیریت پوارک جنگلوی

داخل و خار کشور در ارتباط باروش هوای شناسوایی پوشوش

ارای ه شود ،زیرا تغییر اقلیم اثرات متفاوت بر روی انواع گونه ها

گیاهی ،به بررسی مطا لعات و تحقیقات انجام شد .در ارتباط بوا

دارد.

پارامترهای اقلیم شناسی ،نگاه کارشناسوان ایرانوی بوه اهمیوت
رابطه اقلیم و پوشش گیاهی ،مطالعه ویوگی های عمومی منطقه
از جمله فیزیوگرافی منطقه ،آلودگی هوا و صوت ،تواثیر پوشوش
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گیاهی براقلیم و برعکس ،زمین شناسی و ویوگی خاک منطقوه،

Excelمرتب شدند و همان طور که در شکل ( )1مالحظه موی

پرداخته شوده همچنوین در دی مواه 1388بازدیود میودانی از

گردد ،که تیره شب بو

نسبت به تیره نخود  2از تنووع جنسوی

پارک جنگلی پردیسوان آغواز شود و بوا انجوام نمونوه بورداری،

بیش تری برخوردار است ،که این امربا الگوی عمومی این تیوره

شناسایی پوشش گیاهی پارک جنگلی پردیسان صورت گرفت و

ها در کل کشور هماهنگی دارد .البته در مجموع هم تعداد گونه

مشخ ات گونه های گیاهی از قبیل نام گونه ،نام خانواده ،فورم

ها و هم تعداد جنس های تیره نخود در پارک پردیسان نسوبت

رویشی ،پراکنش ،رویش گاه و کواربرد آنهوا در چشوم انوداز بوه

به تعوداد آن هوا در کول کشوور نواچیز اسوت .در عووش تیوره

کمک کار شناسان پارک و محیط بانوان مشوخص شود .سوپس

گندمیان 3با  38گونوه و  28جونس ،حروور قابول تووجهی در

گونه های غالب چوبی شناسایی گردند .با توجه بوه فقودان هور

منطقه دارد .این امر با وضعیت تخریبی منطقه از طرفی و تسلط

گونه آماری در رابطه با تعداد و موقعیت درختان کاشته شوده،

جوامع گندمیان مانند  Stipaو Phragmitsاز طرف دیگر قابل

با اسوتفاده از دسوتگاه  GPSحودود و موقعیوت کلوی پوشوش

توجیه است .باید توجه داشت که وجود  213جونس گیواهی از

گیاهی تخمین زده شد و موقعیت کلی گونه های غالب چووبی

 322گونه شناسایی شده ،تنوع فوق العاده با ی پارک پردیسان

بر روی نقشه پارک در محیط GISمشخص گردیود .سوپس بوا

از نظر جنس های گیاهی است ،بدین معنی که به طور متوسوط

توجه به فراوانی گونه ها و جنسهای هور تیوره در پوارک ،تنووع

به اعرای هر جنس فقط حداکثر گونوه در منطقوه دیوده موی

پوشش گیاهی پارک جنگلی پردیسان مورد بررسی قرار گرفوت.

شود ،که از مقایسه این رقم بوا مقودار آن درکول کشوور یعنوی

همچنین با مراجعه به سازمان هواشناسی کشور ،آمار مربوط بوه

 2/8= 1200 /3000کل جنس هوای ایوران در پوارک جنگلوی

ایستگاه ژئو فیزیک که نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به پارک

پردیسان دیده می شود و از آن جوا موی تووان بوه اهمیوت امور

جنگلی پردیسان بود ،دریافت گردید و منحنی اکوگرام گیاهوان

ضرورت حفاظت در منطقه پی برد .برای نمونه  38تیره گیاهی

غالب پارک،که گویای پراکنش گونه ها در ارتفاعوات مختلوف و

هر کدام فقط با یک جنس حرور دارند.

نیازهای آبی و حرارتی آنها بوود ،رسوم گردیود و در نهایوت بوه

از جمله جنس های مهم پارک که دارای  4گونه یوا بویش تور

تجزیه وتحلیل زنده مانی اقلیموی گونوه هوای غالوب چووبی در

هستند ،می توان بوه یوازده گونوه  ، Astragalus:پونج گونوه:

پارک پردیسان پرداخته شد.

 ،Chenopodiumپوونج گونووه ، Euphorbia:چهارگونووه:

-9شناسايی گونه های موجود در پارک جنگلی پرديسان

،Bromusچهوووار گونوووه، Alyssum:چهوووار گونوووه:

با انجام عملیات میدانی در مجموع تعداد  10تیره 213 ،جونس

،Polygonumچهار گونه  Valeianell:اشاره نمود.

و  322گونه در پارک جنگلی پردیسان شناسایی گردید .بودین

اغلب این جنس ها دارای گونه های یک ساله هستندکه معمو ً

ترتیب حدود  %38تیره های گیواهی ایوران %18 ،جونس هوای

در چنین زیستگاه هایی به فراوانی مشاهده می شو ند .در موورد

گیاهی ایران و  %4/1گل گونه های گیواهی ایوران در محودوده

جنس گون که بزرگ ترین جنس گیواهی ایوران محسووب موی

کمتر از  300هکتار پارک پردیسان رویش دارند .

گردد ،در این پارک نیز از الگوی مشابه برخوردار است.

1

تعداد جنس های به دسوت آموده بوا اسوتفاده از نورم افوزار

1 - Brassicaceae
2 - Fabaceae
3 - Poaceae
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شکل  -9فراوانی جنسهای تيره های فلور در پارک جنگلی پرديسان
Figure1- Frequency of dark flora gens in Pardisan Forest Park

تعداد گونه های به دست آمده با استفاده از نرم افوزار Excel

چتریان  1هر کدام به ترتیب بوا ،11 ،13 ،13 ،22 ،38،23 ،21

مرتب شدند و همان گونه که در شکل ( )2مالحظه موی شوود،

 11و  10گونه بزرگ ترین تیرههای گیاهی پوارک پردیسوان را

توزیع تعداد جنس ها در تیره های گیاهی دارای الگوی مشابه با

تشکیل می دهند ،سایر تیره های گیاهی هر کدام از یوک توا 8

تعداد گونه های تیره می باشند ،با این تفواوت کوه تیوره هوای

گونه را شامل شده و  28تیره تنها با یک گونه در منطقه دیده

کاسونی  ، 1اسووفنا  ،2نعنواع  ،3گوول گواو زبووان  ، 4میخووک  2و

میشود.

1 - Asteraceae
2 - Chenopodia
3 - Lama iceae
4 - Boraginaceae
5 - Caryophyllaceae

6 - Apiaceae
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شکل  -1فراوانی گونه های تيره های فلور در پارک جنگلی پرديسان
Figure 2- Frequency of dark flora species in Pardisan Forest Park

-1گونههای گياهی خاص در پارک جنگلی پرديسان

-8طبقه بندی پوشش گياهی پارک پرديسان

از مجموع  322گونه گیاهی موجود در پارک جنگلی پردیسوان،

پوشش گیاهی پوارک جنگلوی پردیسوان بوه دو گوروه پوشوش

تع داد قابل توجهی از آن ها جزو گیاهوان خواص محسووب موی

گیاهی طبیعی (خودرو) و پوشش گیاهی کاشوته شوده (فروای

شوند .این گونه های گیواهی از نظور تنووع زیسوتی از اهمیوت

سبز احودا شوده) قابول تقسویم بنودی اسوت .پوشوش هوای

بسیار با یی برخوردارند ،زیرا برخوی از آن هوا توا بوه حوال بوه

خوودروی پوارک بوه دو گوروه پوشوش هوای "گزروفیوت" 1و

صورت بومی درشهر تهران و یا مناطق مجاور شناخته شده اند و

"هیدروفیت" 2دسته بندی می شوند .گیاهان گزروفیوت شوامل

چنانچه در مورد حفاظت آن ها تدابیری اندیشویده نشوود ،چوه

جامعه استیپا وگون بوده و گیاهان هیدروفیت پارک در اطراف

بسا ممکن است به دلیل نوابود شودن زیسوتگاه آن هوا در اثور

رودخانه فرحزاد در یال های دره فرحزاد ،که آب به بیرون نفوو

فعالیت های انسانی در محودوده شوهر تهوران بورای همیشوه از

کرده و به صورت چشمه و یا نفوو ی بسوتر مناسوبی را فوراهم

طبیعت محو گردند ،از جمله این گونه های گیاهی می توان به

کرده است و همچنین در بستر دره های مرکوز پوارک مشواهده

، Astragalus remotijugus ،Astragalus Diserrula
،Cusinia aggregate ، Convolvulus gracillimun
،Euphorbia teheranica ،Epipactic Veratriifolia
،Happylophyllum rubro – tinctum
،Album

،Nepeta cephalotes

می شوند که شامل گیاهانی همچون جامعه بید

3

 ،جامعه نی،4

جامعه لویی ، 4جامعه نیشکر وحشی ، 2جامعوه گیواهی بسوتر
شنی -قلوه سنگی

1

رودخانه فرحزاد ،میباشند.

Linum

Lagochillus

،Papavertenuifolium ،Macracanthus
halodendron

،Halimodendron

Dianthuss

،Mindium laevigatum ،Allimus ،Zovitsianus
Glaucium corniculatum ،Saccharum ravennae
اشاره نمود.

1- Xerophyte
2- Hydrophyte
3- Salix
4- Phragmites
4-Australis
5- Domingensis
6- Saccharum ravennae
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تنوع پوشش گياهی در پارک جنگلی پرديسان....
-1فرم رويشی گونهه ههای گيهاهی در پهارک جنگلهی

از نظر شکل رویشی همان گونوه کوه در شوکل ( )3نشوان داده

پرديسان

شده است ،گیاهان یک ساله بوا  %43فراوانوی حودود نیموی از

شکل زیستی هر گونه ،ویوگی تقریبا ثابتی است کوه بور اسواس

گیاهان پارک پردیسان را شامل می شوند .گیاهان چند سواله و

سازش های مرفولوژیکی گیاه و شرایط محیطی به وجوود آموده

هموی کریپتووو فیوت نیووز بوا  %38فراوانووی از جایگواه ویوووه ای

است .در واقع گونه های با گسوتره اکولووژیکی محودود ،شوکل

برخوردارند .سایر فرم های رویشی از قبیل گیاهوان چنود سواله

زیستی ثابتی دارند .اما گونه های با گسوتره اکولووژیکی وسویع

بوتوه ای چووبی بوا  %2گیاهوان درختوی و درختچوه ای بوا %2

ممکن است تحت شرایط محیطی مختلف ،شکل هوای زیسوتی

فراوانی و گیاهان ژئوفیت با  % 4فراوانی دیده شوده انود .وجوود

متفاوتی را بروز دهند.گیاهانی با شکل زیستی مشابه که در کنار

گیاهان درختی و درختچه ای هر چند بوا  4درصود فراوانوی از

هم رشد می کنند ،به طوور مسوتقیم بوا یکودیگر بورای اشوغال

جایگاه خاصی برخووردار اسوت ،ایون گیاهوان نقوش مهموی در

آشیان اکولوژیک رقابت می نمایند .این تشابه ساختاری و شکل

پوشش گیاهی و به خ وص در طراحی پارک ایفا می کننود .از

بیان گر مشابهت در سازش جهت بهره گیری از منوابع طبیعوی

جمله مهم ترین این گونه ها می توان به درخت بید و گز اشاره

موجود در یک مکان معین است ( .)14به طور کلی شکل هوای

نمودکه در بستر دره ها و در امتداد رودخانوه فرحوزاد مشواهده

زیستی در هر اجتمواع گیواهی متفواوت موی باشوند و در واقوع

می شوند .در بین شکل های رویش زیبای پارک موی تووان بوه

همین تفاوت شوکل هوای زیسوتی اسواس سواختار اجتماعوات

گیاهان چند ساله تیره گندمیان و لویی اشاره کرد که عالوه بور

گیاهی را تشکیل می دهند .تا کنون رده بندی های مختلفوی از

نقش اکول وژیکی از زیبایی خاصی در پارک برخوردارند .یکوی از

شکل های زیستی گیاهان انجام شده اسوت ،اموا در ایون میوان

این گیاهان ،گیاه نیشکر وحشی است که به دلیل نوع فتوسونتز

روش تقسیم بندی ران کیا ئر به دلیل تقسویم بنودی سواده تور

خود ) (C4در تابستان از رشد با یی برخوردار بوده و نیاز آبوی

بیش ترین کاربرد را دارد .بر اساس این روش،گیاهان را می توان

کمی دارد .به همین دلیل می توان برای ایجاد پوشوش طبیعوی

با توجه به موقعیت جوانه های احیا کننده به هفت دسته شامل

در پارک بسیار مورد توجه قرار گیرد .گیاه دیگر ،نی است کوه

فانرو فیت ها،کامه فیت ها ،همی کریپتوفیوت هوا ،ژئوفیوت هوا،

در اطراف دره فرحزاد در طول سایر دره هوای مربوطوه جواموع

تروفیت ها ،هیدروفیت ها و اپی فیت ها تقسیم نمود (.)12

فوق العاده زیبایی راتشکیل داده است.

شکل  -8نسبت شکل های مختلف رويشی گياهان در پارک جنگلی پرديسا ن
Figure 3- The ratio of various growth forms of vegetations in Pardisan Forest Park
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-0نيههاز ارارتههی گونههههای گيههاهی در پههارک جنگلههی

حدتحمل با یی در برابر سرما از خوود نشوان میدهنود ،شوامل

پرديسان

سرو خمرهای  ،سورو نقورهای و انوواع سووزنی برگوان مشوخص

در رابطه با نیاز حرارتی گونوه هوای گیواهی در پوارک جنگلوی

گردیدند.

پردیسان ،درختان حساس به سرمای بهاره شامل زبان گنجشک

مطووابق شووکل ( )4در پووارک جنگلووی پوور دیسووان بوویش توورین

(ون)  ،چنار ،عرعرو درختان مقاوم به سرمای بهاره شامل اقاقیا ،

حساسیت حرارتی مربوط به درخت ارغوان و مقاوم ترین نوع

داغداغان ،ارغووان ،زالزالوک ،صوعلب ،گوردو ،کوا  ،خرزهوره و

در ختان نسبت به دما ،سرو نقره ای است که تا دمای  32درجه

همچنووین درختووانی کووه در ف وول سوورما در خووواب هسووتند و

سانتی گراد قادر به زندگی است.

ارغوان

عرعر

چنار

زبان گنجشک

اقاقیا

سرو نقره ای

کاج

شکل -1منحنی اکوگرام گونه های غالب چوبی در پارک جنگلی پرديسان (بر اساس اداکثردما)
Figure 4- Echo gram curves of dominant wooden species in Pardisan Forest Park (In terms of maximum
)temperature

درختانی مانند چنار و اقاقیا مشواهده موی شوود و بویش تورین
همان طور کوه در شوکل (  )4مالحظوه موی گوردد ،در پوارک
جنگلی پردیسان بیش ترین حساسیت نسبت به حداقل دموا در

مقاومت نسبت به حداقل دما در درختانی مثل کا  ،سورو نقوره
ای و خر زهره قابل مشاهده است.

کاج سرو نقره ای اقاقیا زبان گنجشک خرزهره عرعر چنار

شکل  -0منحنی اکوگرام گونه های چوبی غالب در پارک جنگلی پرديسان (بر اساس اداقل دما)
Figure 5- Echo gram curves of dominant wooden species in Pardisan Forest Park
)(In terms of minimum temperature

911

تنوع پوشش گياهی در پارک جنگلی پرديسان....
-0نياز آبی گونه های گياهی در پارک جنگلی پرديسان

ارتفاع حدود  1800متر دیده میشووند .بویش تورین نیواز آبوی

اکثر گونههای غالب موجود در پوارک جنگلوی پردیسوان دارای

مربوط به درخت چنار است که دارای نیواز آبوی سوالیانه -400

نیاز آبی کم تا متوسط هستند و میزان تحمول ماههوای خشوک

 320میلی متر بوده و بیش ترین پراکندگی مربوط به درختوان

اکثر گونهها  3-4ماه میباشد .گیاهان سوزنی برگی هم چوون

اقاقیا  ،ون و عرعر بوده است.

کا تهران و سرو نقرهای از پائینترین ارتفاع تا با ترین ارتفواع

همان گونه که در شکل ( )1مالحظه می شود  ،خرزهوره از کوم

به صورت پراکنده در پارک جنگلی پردیسان به چشم میخورند.

ترین نیاز آبی و چنواراز بیشوترین نیوازآبی برخووردار اسوت.هم

پهن برگانی نظیر اقاقیا ،خرزهره ،ارغوان ،زبان گنجشک ،چنار و

چنین در پارک جنگلی پردیسان چنوار وزبوان گنجشوک بویش

عرعر با توجه به نیاز آبوی آنهوا از ارتفواع حودود  1232متور توا

ترین پراکندگی را در میان پهن برگان دارند.

عرعر

زبان گنجشک

خرزهره

چنار

شکل -0منحنی اکوگرام درختان پهن برگ در پارک جنگلی پرديسان (بر اساس نياز آبی)
)Figure 6- Echo gram curves of hardwoods in Pardisan Forest Park (in terms of water need

همانطور که در شوکل ( )3دیوده موی شوود در پوارک جنگلوی

کا تهران و سرو نقوره ای اسوت کوه سورو نقوره ای بیشوترین

پردیسان ،از بین سوزنی برگان بیشترین مقاومت آبی مربوط بوه

پراکندگی را در پارک جنگلی پردیسان دارد.

کاج تهران

سرو نقره ای

شکل  -1منحنی اکوگرام درختان سوزنی برگ در پارک جنگلی پرديسان (بر اساس نياز آبی)
)Figure 7-Echo gram curves of softwoods in Pardisan Forest Park (in terms of water need
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-1زنده مانی اقليمی گونههای گياهی (چهوبی) غالهب در

دارند و اقاقیا نیز مانند سرو نقرهای با وجود بومی نبودن نسوبت

پارک جنگلی پرديسان

به سایر پهن برگان سازگارتر است.

از میان گونههای غالب مورد مطالعه در منطقه ،می توان گفوت

نقشه پوشش گیاهی بدست آمده در پارک جنگلی پردیسان که حاصل

که کلیه گونهها از نظر نیاز آبوی و حرارتوی بوا شورایط اقلیموی

نقاط مختلف مکانی برداشت شده و نمایش آنهاا ووسان نارف ارا ار

منطقه سازگاری دارند و در این بین از میان سوزنی برگان ،سرو
نقرهای با وجود اینکه بومی منطقه نبوده اسوت ،اموا سوازگاری
بیش تری با شرایط اقلیمی منطقه نسبت به سایر سوزنی برگان
از جمله کا تهران از خود نشان داده است .از میان پهن برگوان
اقاقیا و خرزهره با شرایط اقلیمی منطقه سوازگاری بویشتوری

 GISاست ،نشان می دهد بیش ورین پراکندگی مربوط به درخت اقاقیا
است که در نقشه با رنگ قرم به نمایش در آمده است و حدود نیمی
از پارک را شامل می شود و بعد از آن سارو نقاره ای کاه حادود03
درصد پارک را در بر گررته و سایر درختان وقریبا باا درصاد مسااوی
دیده میشوند.

شکل  -3نقشه پوشش گياهی در پارک جنگلی پرديسان ،بر اساس نقاط تعيين شده با GPS
Figure 8- Map of vegetation cover in Pardisan Forest Park, based on locations marked with GIS
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تنوع پوشش گياهی در پارک جنگلی پرديسان....
بحث ونتيجه گيری
نتایج مطالعه انجام شده نشان می دهد ،از آن جایی کوه تفواوت

احدا انواع بیومهای مختلف در این محودوده اقلیموی کوچوک

قابل مالحظهای در ماکروکلیمای مناطق مختلوف پوارک وجوود

امری بسیار مشکل و پر هزینه میباشد ،زیورا نوه تنهوا خواک

ندارد ،لذا عواملی مانند میکروکلیما ،خاک ،شیب ،جهت و میزان

مناسب برای هر یک از انواع گونههای نباتی در این پارک وجود

دسترسی گیاهان به منوابع آبوی مهوم تورین نقوش را در تنووع

ندارد ،بلکه اقلویم منطقوه نیوز ،احودا چنوین پوشوش نبواتی

پوشش گیاهی پارک جنگلی پردیسان ایفا میکنند.

متنوعی را پذیرا نمیباشد.

همچنین گذشته از محدودیت های اقلیمی موجوود در منطقوه

مشکالت و عوامل تخریب کننده پوشش گیاهی پوارک جنگلوی

برای احدا گونههای گیاهی مختلف ،زم است که خ وصیات

پردیسان را میتوان به دو بخش تقسیم نمود :بخش بیرونی کوه

ادافیلی مورد نیاز هر یک از بیوم های گوناگون در نقاط مختلف

پیامد مسایل خار از محدوده پوشش گیاهی هوم چوون بهوره

این پارک فراهم گردد .بطور مثال اگر نیاز به احدا بیوم پهنه-

برداری غلط و آلودگی هووا اسوت و بخوش درونوی کوه عوامول

های شنی بیابانی گونواگون وجوود دارد ،بایود در آن بخشوی از

محیطی و عوامل بیماریزا را در بر میگیرد.

پارک که برای این منظوردر نظور گرفتوه موی شوود ،اقودام بوه

عوامل مختلف بخش درونی شامل موارد یل می باشند :

خاکریزی نموده و از مناطق ارگ داخلی ایوران بوه ایون منطقوه

 -1عوامل بیماری زا

خاک شونی بیابوان منتقول گوردد و یوا چنانچوه بورای کاشوت

زبان گنجشک :در معرش ابتال به شانکر حاد میباشد که توسط

گونههای خاصی از درختان نیز نیاز به خاک اسیدی و یا خواک

باکتری سودو موناس به وجود میآید (.)12

آهکی ویا خاک آلی باشد ،آنگاه خاک موورد نیواز آن نباتوات را

اقاقیووا :بووه پوسوویدگی سوواقه در اثوور حملووه قووار کوواله دار و

فراهم نموده و به مکان مورد نظر منتقل نمود.

پوسیدگی ریشه حساس است و ممکن است در اثر حمله موار و

نتایج این مطالعه نشوان داد کوه در طراحوی پارکهوا ضوروری

پروانههای مختلف در ف ل بهار ،برگها ریزش کنند که در تیرماه

است تعیین نوع گونه متناسوب بوا میوزان آبیواری موورد نیواز و

مجدداً میرویند.

جنس خاک و سرشت گونهها و اهداف احدا پارکهای جنگلی

چنار :به بیماری آنتراکنووز حساسویت دارد کوه موجوب مورگ

باشد .به طوورکلی ،آب یکوی از عوامول محودود کننوده بووده و

شاخههای نازک در حال نمو یا ترکهها و خزان زودرس برگ هوا

سطوح مورد کاشت و نوع گونه میبایست متناسب با حجوم آب

در اوایل تابستان میشود .قار کاله دار که از زخم های ناشی از

قابل تأمین باشد.

حرس وارد میشوند ،علت بیماری ساقه بوده و حشرات نیز بور

همچنین با شناخت پوشش گیاهی طبیعی میتوان بوه ارزیوابی

روی تنه گیاه ظاهر میشوند.

استعداد زمین پرداخت و در نتیجه ساده تر به معرفی رویش ها

سروها :نسبت به بیماری مرگ شاخه که در اثر قار سریدوم

و گونههای قابل کشت سایر مناطق در پارک جنگلوی پردیسوان

کاردینال به وجود میآیند ،حساس بوده و ممکن است درخت را

اقدام نمود .با شناخت پوشش گیاهی میتوان از تخریب مناطقی

به طور کامل از بین ببرد .روی سرو نقرهای نیز شپشک آرد آلوو

که دارای گونههای نادر و یا پوشش های گیاهی منح ربه فورد

دیده شده است.

میباشند ،جلوگیری کرده و آنها را به عنووان بخشوی از فلوور و

افرا :مشکل پومردگی ناشی از قار خاک زی رتیسولیوم در آن

پوشش گیاهی شهر تهران حفظ نمود.

ها پدید میآید .بورگ خوواری افورای بورگ چنواری در پوارک

با توجه به آنکه استعداد اتی پارک پردیسان در شرایط کنوونی

مشاهده گردیده است.

تنها یک پوشش مرتعی بسیار فقیر میباشود و سوایر گونوههای
دست کاشت در این منطقه نیز غیر بومی محسوب میشوند ،لذا
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و ریوزش سووزن هوا ی دو

با توجه به خشک سالی های اخیر و هم چنین با رفتن دمای

ساله یا پیرتر ممکن است توسط تعدادی از بیماریهای قوارچی

نسبی در شهر تهران ناشی از میکروکلیمای ایجاد شده ،به نظر

ایجاد شوند که تاثیر چندان مهمی در زندگی درخت ندارند.

می رسد که این منطقه خشک تور از اطالعوات آمواری گذشوته

-2آتش سوزی

باشد .علی رغم آن که پارک پردیسوان در منطقوه ای خشوک

اغلب آتشسوزیهای پارک های جنگلی پردیسان بیش تور در

واقع است ،لیکن دارای منابع آبی متعددی بوه شوکل چشومه،

قطعات کا تهران بوده که اکثراً به علوت بیاحتیوا طوی بازدیود

رودخانه و قنات است که منجر به پیدایش رویش های متنووعی

کنندگان اتفاق افتاده و علت آن قابلیت زیاد و سریع سوزن های

در منطقه شده است .به همین دلیل این منطقه از تنوع گیاهی

ریختووه شووده و خشووکیده و تربووا نتووین موجووود ایوون گونووهها

خاصی برخوردار اسوت .عوالوه بور آن حفاظوت بخوش هوایی از

میباشد.حدود  30درصد آتش سوزی ها مربوط به درخت کوا

منطقه باعز شده که هنوز بقایای رویش های گذشته به شوکل

است (.)1

طبیعی قابل مشاهده می باشد .
از بین گونههای غالب مورد مطالعه در منطقه ،کلیه گونوهها از

 -3آلودگی هوا
برخی گازهای آ ینده که ضمن عمل تونفس ،جوذب بورگ هوا

نظر نیاز آبی و حرارتی با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری دارند و

می شوند ،با خاصیت اسیدی شدیدی کوه دارنود ،باعوز از بوین

در این بین از میان سوزنی برگان ،سرو نقرهای با وجود این کوه

رفتن آوندها ،ریزش برگ ها و کندی رشد درختان شده و عالئم

بومی منطقه نبوده است ،بوا شورایط اقلیموی منطقوه سوازگاری

مسمومیت مانند زردی یا قهوهای متمایل به قرمز شودن رنو

بیشتری نسبت به سایر سوزنی برگان از جمله کا تهران نشوان

سوزن ها در سوزنی برگ ها و ظهور لکه زرد یا قهوهای مایل بوه

داده است و در بین پهون برگوان اقاقیوا و خرزهوره بوا شورایط

قرمز بر روی برگ و اطراف گلبورگ هوای اصولی اسوت.گازهای

اقلیمی منطقه سازگاری بیش تری دارند و اقاقیا نیز مانند سورو

عمده عبارتند از :مواد فلوراید ،سرب و گرد و غبوار ،مونواکسوید

نقرهای با وجود بومی نبودن نسبت به سایر پهن برگان سازگارتر

کربن ،اکسیدهای نیتروژن ،اکسیدهای گوگرد که نه تنهوا بورای

است.

گیاهان ،بلکه برای انسان ها نیز مررند .هم چنین رات گورد و
غبار با مسودود کوردن روزنوههوای بورگ درختوان ،از تونفس و
کربنگیووری آن هووا جلوووگیری نموووده و رشوود آنهووا را کوواهش

نظیر سن

 -4عوامل محیطی و خاکی
شرایط نا مساعدی هم چون سرمای ناگهانی ،گرموای شودید،
بارش کم ،رطوبت هوا و کمبود آب ،تأثیرات منفی بر رشد و نمو
درختان گذاشته و باعوز نق وان رشود آن هوا میشوود .بافوت
نامناسب خاک و کمبود مواد غذایی آلی ،عمق کم خاک که بور
و سون

ریوزه

قرار گرفتهاند و نفو پوذیری زیواد یوههای رسووبی خواک و از
دست رفتن سریع رطوبت ،توسعه و رشود درختوان را در پوارک
پردیسان محدود میکند.

با توجه به مطالعه انجام شده پیشنهادات یل قابل ارائه هستند:
در بخش مسطح پارک پردیسان در شرایط کنوونی خ وصویاتی

میدهد (.)11

روی یههای رسوبی یا سیالبی مرکب از سون

پيشنهادات

ریزه سطحی ،سن

ریوزه عمقوی ،کمبوود رطوبوت

خاک از عمدهترین محدودیت ها برای درخوت کواری و کاشوت
نباتات علفی می باشند .از جمله اقودامات عمرانوی کوه در ایون
مناطق به منظور با بردن تناسب برای درخت کاری و کاشوت
گیاهان علفی میتووان توصویه نموود شوامل :پوی تینو  ،بوذر
پاشی،کود پاشی ،احدا شبکه آبیاری قطره ای و احدا شبکه
زه کشی می باشند.
درقسمت دامنه شیب دار پارک ،در شرایط کنوونی خ وصویاتی
نظیر شیب غالب ،سون

ریوزه سوطحی ،سون

ریوزة عمقوی و

کمبود رطوبت خاک از عمدهترین محدودیت های اراضی بورای
کاشت نباتات علفی ،درختچه و درختچهای محسووب میشووند.
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اقدامات عمرانی پیشنهادی شامل :بذرپاشی ،کودپاشی ،احودا

قسمت دره (پایین ساختمان اداره پارک) منطقی باشود ،وجوود

شبکه آبیاری قطرهای ،احدا انواع بانکوت ،سوکوبندی و نهوال

قنات و آب رودخانه از منابع تأمین کننده آب دریاچه محسووب

کاری را میتوان نام برد .با توجه به لزوم آبیاری در اراضی شیب

میشوند.

دار برای کشت نباتات و با توجوه بوه دسوت بوردی کوه در ایون

احدا یک دریاچه یا تا ب در یکی از دره های مووازی اتوبوان

محیط طبیعی با انجام اقدامات عمرانی بوه عمول میآیود ،زم

یادگار امام پیشنهاد می شود .با توجه بوه فوراهم بوودن شورایط

است که برای جلوگیری از فرسایش خاک و حرکات توودهای در

شبه تا بی در این دره و بسته بودن آن ،با کم ترین هزینه موی

کنار تراشهها و مناطق خواک بورداری شوده اقودام بوه احودا

توان نسبت به احدا آن اقدام نمود .در حال حاضر آب یکوی از

دیوارههای حفاظتی نموده و هم چنین از روش تراس بندی بوا

قنات ها در حاشیه اتوبان به هرز می رود ،با هدایت ایون آب بوه

دیوار استفاده شود.

این دره ،آب آن نیز تامین می شود.

اقدامات عمرانی پیشنهادی دربخش مسیلهای پارک پردیسان،

احدا دریاچه ای در سمت شرقی کارگاه تاکسیدرمی پیشونهاد

شامل احدا دیواره و کف بتنی ،یروبی و تسهیل عبور سیالب

می شود .با توجه به مجاورت این منطقه با گل خانه و ورودی

هستند.

جنو بی پارک و تمرکز بخش های خارجی پارک ،ایون دریاچوه

به جای گونه چنار که دارای نیواز آبوی  320الوی  400میلوی

می تواند محل جذب بازدید کنندگان زیادی باشد .این دریاچوه

متراست  ،بیش تر از گونههایی مانند اقاقیا و خرزهوره اسوتفاده

برای نگه داری آبزیان بزرگ پیش بینی شده است .

شود.

از نکات مهم دیگر عدم ارتباط مستمر و برنامه ریزی شده بوین

به جای گونه ون (زبان گنجشک) که نسوبت بوه سورمای بهواره

مسووولیت پووارک پردیسوان و بخووش تحقیقوات حیوات وحووش

حساس است ،از گونههایی مانند ارغوان بیشتر استفاده شود.

سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .پارک پردیسوان دارای

بیش از نیمی از فرای پارک پردیسان به تفور گواه اخت واص

گونه های درخور توجه و دارای اهمیت ملی و بین المللی است

داده شده است ،بدون آن که امکانات تفر گاهی و فرای سوبز

و نیاز به مراقبت ویوه داشته و لزوما نیازمند یک برنامه مدیریتی

مورد نیاز پیشنهاد گردد .نظر به این که تقریباً کلیه قسمت های

و پایشی که ضامن سوالمت و بهبوود کیفیوت و کمیوت شورایط

پارک پردیسان دارای اهداف مشترک تفر گواهی  ،آموزشوی و

زیست گاهی است ،می باشند.

پووهشی می باشند ،لذا اخت اص بیش از نیمی از فرای پوارک

بنابراین در نظر گرفتن بخشی از قسمت شرقی پارک پردیسوان

به تفر گاه ،خار از اهداف طورح پردیسوان میباشود  .اتوبوان

به عنوان منطقه حفاظت شده بسویار ضوروری اسوت و بوه ایون

های موجود و در حال احودا و تأسیسوات و سواختمان هوای

وسیله می توان خزانه ژنتیکی شهر تهوران را در مسواحتی کوم

موجود و پیش بینی شده ،بخش عمدهای از فرای پوارک را بوه

حفظ و حراست نمود ،که این انتخاب نیوز بور اسواس مطالعوات

خود اخت اص داده و خواهنود داد ،لوذا ضورورت دارد ازفروای

دقیق اکولوژیکی و جامعه شناسی گیاهی صورت گرفته است.

باقی مانده به منظور برآورد نموودن اهوداف طورح پردیسوان در
افزایش دانش زیست محیطی بازدید کنندگان ،حداکثر استفاده
را نمود.
احدا یک دریاچه در بخش شمالی دره فرحزاد پیشونهاد موی
شود .با توجه به طرحریزی مناطق جنگلی خزر در این منطقوه،
چنین محیطی جایگزین دریای خزر میگردد .با توجه به عموق
شیب این دره به نظر میرسد احدا یک سود در باریوک تورین
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