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چكيده

 زیستبوم بینظیری است که، بلندترین قله ایران و بهعنوان یکی از قلههای مخروطی شاخص در جهان،دماوند
 گونههای گیاهی و جانوری متنوعی را در،بهدلیل اختالف ارتفاع چشمگیر و دارا بودن درهها و دامنههای پرشمار
 وجود گونههای گیاهی کوهستانی و نیمهکوهستانی از ویژگیهای زیستبوم دماوند است که.خود جای داده است
 ظرفیتهای طبیعی دماوند شرایط.در این بین وجود برخی گونههای انحصاری بر ارزش و اهمیت آن میافزاید
 دیواره، وجود یخچالهای طبیعی. گردشگری و کوهنوردی فراهم کرده است، زنبورداری،مناسبی را برای مرتعداری
 چشمههای آب گرم و آب معدنی در، تودههای گوگردی، حفرههای متعدد خروج گاز و بخار،و برجهای یخبلور
 وجود. از دیگر ویژگیهای این قله است، دهانهای بزرگ با حوضچ های یخی و شکل مخروطی،کوهپایههای دماوند
گونههای شاخص گیاهی و ظرفیتهای بالقوه طبیعی نیز در آن شرایط مناسبی را برای استفادههای گردشگری
 در شرایط فعلی با آسیبها و مخاطرات جدی روبهروست، با این وجود دماوند.و کوهنوردی فراهم کرده است
 برداشت بیرویه گیاهان دارویی و خوراکی و، جادهسازی و تغییر کاربری اراضی،که چرای بیش از ظرفیت دام
.گردشگری و کوهنوردی ناسازگار با محیط طبیعی دماوند از آن جمله است
 البرز، گونههای آلپی، دماوند:واژههای کلیدی
Abstract

Damavand, the highest peak of Iran and one of the world's leading conic peaks, is a unique ecosystem,
enjoying a variety of plant and animal species due to the significant difference in height and presence
of numerous valleys and slopes. Mountainous and semi-mountainous plant species is a feature of the
Damavand ecosystem and the presence of some endemic species adds to its importance. Damavand
natural potentials provide favorable conditions for ranching, beekeeping, tourism and mountaineering.
The presence of glaciers, crystal ice walls and towers, gas and steam cavities, sulfur masses, hot
springs and mineral water in the Damavand foothills, a big mouth with ice ponds, and a cone shape are
other features of this peak. Indicator plant species and natural potentials have provided good conditions
for hiking and mountaineering. However, Damavand is currently encountered with serious injuries and
dangers including livestock overgrazing, road construction and land use change, overexploitation of
medicinal plants, as well as tourism and mountaineering, which is incompatible with the natural environment.
Keywords: Damavand, alpine species, Alborz
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موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای اقلیمی و زمینشناسی
قله دماوند

سـاعت میرسـد .بیشـتر بادهـا از غـرب و شـمال غربـی میوزنـد.
فشـار هـوا نیز در قله دماوند نصف فشـار هوا در سـطح دریا اسـت.
آتشفشـان دماوند بهعنـوان پدیـدهای منحصربهفرد ،در البـرز و ایران
سـاختار ویـژهای دارد و تکاپـوی مرحلـه بـه مرحلـه آن بـا جاری
شـدن گدازههای آتشفشـانی و خاکسـترهای همـراه در این بخش از
البـرز ،چهرهای جدید به منطقه داده اسـت .از نظر زمانسـنجی ،سـن
آتشفشـان دماونـد به کواترنر نسـبت داده شـده اسـت.

بلندتريـن قلـه سلسـله جبال البرز ،قلـه بلند و باشـكوه دماوند
اسـت كه به شـكل مخروطـي بوده و در قسـمت مركـزي البرز
و در جهـت شـمالي دره هـراز مازنـدران ،در بخـش الريجـان
شهرسـتان آمـل 62 ،كيلومتـري غـرب آمـل 26 ،كيلومتـري
شـمال شـهر دماونـد و در فاصله  69كيلومتري شـمال شـرقي
تهـران واقع شـده اسـت .این قلـه در محدوده طـول جغرافیایی
بيـن  52درجـه و  7دقيقـه تـا  57درجه و  35دقيقه شـرقي و تنوع زیستی
عـرض بيـن  35درجـه و  49دقيقـه تـا  36درجه و  5دقيقه شـمالی عناصر گياهی موجود در منطقه مورد مطالعه (مخروط دماوند) ،تعداد
 370گونه گياهی از  206جنس و  56تيره است .تیرههای گل
واقع اسـت .ارتفاع آن از سـطح دریا  5671متر ،متوسـط
آفتابگردان ( )Asteraceaeبا  56گونه ،تیره بقوالت
بارندگـی سـاالنه  540میلیمتـر و ریزشهـا در
مهمتـرین
با  35گونه ،تیره گندمیان ( )Poaceaeبا 35
ارتفاعـات بیشـتر از  3000متـری بهطـور
و بیشترین گیاهان منطقه
گونه ،تیره نعنا ( )Lamiaceaeبا  30گونه ،تیره
عمـده بهصـورت برف اسـت .حداكثـر مقدار دماوند کوه در ارتفاعات 2400
شببو ( )Brassicaceaeبا  23گونه ،تیره
بـارش در نقـاط فوقانـي ( 3000تا 4000
متر) اسـت کـه بر اسـاس نقشـههای اقلیم تا  3500متر از سطح دریا حضور میخک ( )Caryophyllaceaeبا  20گونه و
بـه  775میلیمتـر میرسـد .متوسـط دارند که در قالب تیپهای مرتعی در تیره گلسرخ ( )Rosaceaeبا  19گونه از
درجـه حـرارت سـاالنه در ارتفـاع کمتـر منطقه مشاهده میشوند .بیشترین تیرههایی هستند که بيشترين تعداد گونه را به
خود اختصاص دادهاند.
از  3000متـری از سـطح دریـا  8/8-15تمرکز چرای دا م نیز در همین
شــکل زیســتی گونههــای گیاهــی کــوه
درجـهسـانتیگراد و در ارتفاعـات بیشـتر از
منطقهرویشیاست.
دماونــد شــامل همــی کریپتوفیتهــا بــا ۲۳۲
آن حداکثـر  5/6درجـهسـانتیگراد اسـت کـه
گونــه ( ۶۲/۷درصــد) ،تروفیتهــا بــا  ۵۵گونــه
بـا افزایـش ارتفـاع بـه کمتـر از صفـر نیز میرسـد.
( ۱۴/۹درصــد) ،ژئوفیتهــا بــا  ۴۰گونــه ( ۱۰/۸درصــد)،
سـرعت بـاد در دماونـد گاهـی از  ۱۵۰کیلومتر در سـاعت
میگـذرد .البتـه سـرعت بـاد در کوهپایههـا گاه بـه  70کیلومتـر در کامفیتهــا بــا  ۳۰گونــه ( ۸/۱درصــد) و فانروفیتهــا بــا ۱۳

گونه آلپی .Vavilovia formosa

شکل -1
(عکس از :حسن قلیچنیا).
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شکل -2

گونه آلپی .Physoptachys gnaphalodes

(عکس از :حسن قلیچنیا).

گونــه ( 3/5درصــد) اســت .گونههــای متعلــق بــه ناحيــه رويشــی
ايرانــی -تورانــی بــا  211گونــه ( 57درصــد) و ایرانــی -تورانــی-
مدیترانــهای بــا  73گونــه ( 19/7درصــد) از مهمتريــن گونههــای
موجــود در منطقــه هســتند و ســاير گونههــا مربــوط بــه گونههــای
دو يــا چنــد منطقــهای هســتند کــه از نظــر اهميــت حضــور در

مراتــب بعــدی قــرار میگیرنــد.
گونههــای آلپــی کــه در ارتفــاع بیــش از  3500متــری در
ایــران میروینــد در کــوه دماونــد از جایــگاه ویــژهای برخوردارنــد.
باتوجهبــه اینکــه حــدود  22/5درصــد از گونههــای آلپــی،
انحصــاری ایــران هســتند ( ،)Noroozi et al., 2007اهمیــت

شکل  -3حیات وحش در ارتفاعات بیشتر از  4000متر از سطح دریا.
(عکس از :حسن قلیچنیا).

شکل  -4گونه  Senecio iranicusدر ارتفاعات بیشتر از  4000متری.
(عکس از :حسن قلیچنیا).

شکل  -5دشت شقایق با گونه .Papaver bracteatum
(عکس از :حسن قلیچنیا).

شکل  -6دهانه گوگردی دماوند.
(عکس از :منابع اینترنتی).

شکل  -7گونه  Androsace villosaدر ارتفاع  4000متری از سطح دریا.
(عکس از :حسن قلیچنیا).

شکل  -8نمایی از حیات وحش دماوند.
(عکس از :حسن قلیچنیا).
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،3مرداد -شهریور 1396
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ایــن موضــوع بیشــتر میشــود .گونههــای گیاهــی گــون
(  ، )Astragalus microcephallusتپالـــه گـــون
( ،)Onobrychis cornutaآویشن (،)Thymus pubescens
نرمهواش (،)Bromus tomentellus،Bromus stenostachyus
سَ نَک ( )Festuca ovinaو قیاق (Elymus hispidus var hispidus
و  ،)Elymus hispidus var tomentosusبهعنوان مهمترین و
بیشترین گیاهان منطقه دماوند کوه در ارتفاعات  2400تا  3500متر از
سطح دریا حضور دارند که در قالب تیپهای مرتعی در منطقه مشاهده
میشوند .بیشترین تمرکز چرای دام هم در این منطقه رویشی است.
در ارتفـاع  3500متـر به باال پوشـش گیاهی به سـبب شـرایط محیطی
تنکتـر شـده و گونههای آلپـی در این منطقه ظاهر میشـوند .گونههای
Scutellaria glechomoides, Veronica aucheri,
Erigeron hyrcanicus, Astragalus jodotropis,
Astragalus macrosemius, Acantholimon demavendicum,
 Potentilla nuda, Jurinella frigidaو Didymophysa aucheri

در ارتفاعات  3500تا  3900متری از سطح دریا رویش داشته و از
گونههای انحصاری البرز هستند .گونههای Senecio iranicus
uniflorus,

Erigeron

paederotae,

Veronica

Potentilla
argentata,
Vavilovia
formosa,
 Paraquilegia caespitosaو Lepechiniella persica

ازجملــه مهمتریــن گونههــای گیاهــی انحصــاری البــرز در
ارتفــاع  3900تــا  4400متــری از ســطح دریــا در دماونــد کــوه
هســتند .محــدوده رویــش گیاهــان در دماونــد تــا ارتفــاع 4800
متــری از ســطح دریــا بــوده و در ایــن ارتفــاع ،گونههــای
Senecio vulcanicus, Veronica aucheri, Alopecurus
himalaicus, Achillea aucheri, Paraquilegia caespitosa

رویش دارند.
از ویژگیهـای رویشـگاههای آلپـی دماونـد میتـوان بـه فصـل
رشـد کوتـاه ،تغییـر سـریع درجـه حـرارت ،وجـود بـاد ،کـم بودن
عمـق خـاك ،بـاال بـودن اشـعه مـاوراي بنفـش ،کـم بـودن مقـدار
دياکسـیدکربن ،تمرکـز تولیـد گیاهان در ریشـه ،مقاومـت به درجه
حـرارت پاییـن و وجـود بیشـترین درصـد گونههـای انحصـاری
اشـاره کرد.
تنــوع گونــهای زیــاد در ایــن منطقــه بیانگــر تنــوع زیــاد
شــرایط اکولوژیــک و ظرفیــت بــاالي گونهزایــی در ایــن بخــش
از البــرز اســت .اکوسیســتمهاي کوهســتانی بهعلــت داشــتن
گونههــاي گیاهــی خــاص خــود بــراي حفــظ تنــوع آنهــا (یکــی
از مظاهــر اصلــی تنــوع زیســتی) بهنوعــی خزانــه
ژنتیکــی مرکــزي محســوب میشــوند .از طرفــی
ایــن مناطــق بهدلیــل ظرفیتهــاي ویــژه خــود
در جهــت تأمیــن نیازهــاي تفریحــی و دارا بــودن
منابــع طبیعــی متنــوع ،بســیار آســیبپذیر هســتند.
تعــداد  159گونــه جانــوری شــامل
پســتانداران ،پرنــدگان و خزنــدگان در دماونــد
زندگــی میکننــد .جانــوران شــکارچی چهارپــا
(روبــاه ،شــغال و گــرگ) تــا ارتفــاع  4000متــري
و خرسهــا (بیشــتر در غــرب و شــمال) دیــده
میشــوند.
جانــوران گیاهخــوار شــامل کل ،میــش ،آهــو،
گــراز و خرگــوش هــم در دشـتهاي کوهپایـهاي
دماونــد زندگــی میکننــد .جانــوران دیگــر،
ماههــای گــرم را در ارتفاعــات ســپري کــرده
و بــا ســرد شــدن هــوا بــه مــرور ارتفــاع کــم
میکننــد .ایــن جانــوران تــا  5000متــري هــم
بــاال میرونــد .پرنــدگان شــامل عقــاب طالیــی،
جغــد ،خفــاش ،تیهــو ،کبــک و سینهســیاه هســتند.
گونههــای مختلــف مــار ،عقــرب ،بزمجــه ،مــوش،
گورکــن و افعــی البــرزی در ایــن منطقــه دیــده
میشــوند.

شکل  -9نمایی از رویشگاه دامنه جنوبی قله دماوند (ارتفاعات زیر  3000متری از سطح دریا).
(عکس از :حسن قلیچنیا).
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مراتع

مراتـع واقـع در دامنههای دماوند بـه لحاظ تغییرات
ارتفاعـی از تنـوع و غنـای باالیـی برخوردارنـد.

تغییـرات ارتفاعـی بههمـراه تغییـرات جهات شـیب و همچنیـن قرار بـا مسـیر شـمالی یکی میشـود و بـه قلـه میانجامـد .مسـیر گزانه
گرفتـن در بیـن ناحیـه خـزری و ایرانی -تورانی شـرایط مناسـبی را (شـرقی) نیـز از طوالنیتریـن مسـیرهای صعـود به دماوند بهشـمار
بـرای رویـش گونههای مختلف مرتعـی فراهم آورده اسـت .تیپهای مـیرود .مبـدأ حرکـت از روسـتای گزانـه در منطقه الریجان اسـت
غالـب مرتعـی بهطـور عمـده گیاهـان بالـشوش شـامل آویشـن کـه پـس از پیمایـش مراتـع استلهسـر و پنکوه بـه منطقـه و پناهگاه
( ،)Thymus pubescensب ُزگون ( ،)Astragalus microcephalusتخـت فریـدون ختـم میشـود و از آنجـا بـا مسـیر شـمال شـرقی
تپاله گون ( ،)Onobrychi scornutaگون ( )Astragalus jodotropisبـرای رسـیدن بـه قله ،مشـترک میشـود .بهترین زمان بـرای صعود
بههمراه گندمیان دائمی مانند سَ نَک ( )Festuca ovinaو نرمهواش بـه قلـه دماونـد ماههـای تیر و مـرداد اسـت .صعـود زمسـتانی قله
( )Bromus tomentellusاست که با تغییرات ارتفاع ،گونههای دماونـد از شـاخصترین صعودهـای زمسـتانی در ایـران محسـوب
غالب آن نیز تغییر میکند .بهرهبرداران مرتعی در فصل چرا در منطقه میشـود و بهعلـت شـرایط ویـژه آن نیـاز بـه آمادگـی جسـمانی،
حضور دارند که شامل مرتعداران محلی و عشایر هستند .عشایر تجربـه ،تجهیـزات و برنامهریـزی صحیـح دارد .برای اجـرای برنامه
مراتع دماوندکوه شامل عشایر نيمهکوچنشین بوده و بخش عمده آنها تابسـتانی دماونـد زمان سـه روز کافی به نظر میرسـد .در تابسـتان
در بیشـتر نقـاط مسـیر ،آب بـه حـد کافـی یافت نمیشـود.
متشکل از ایالت هداوند ،سنگسر ،کلهر و طوایف وابسته يا
دهانـه گوگـردی دماونـد و دشـت شـقایق ،از سـایر
مستقل هستند .زمان استفاده از مراتع منطقه از اواسط
جذابیتهـای گردشـگری و کوهنـوردی ایـن
خرداد تا اواخر شهریور است.
در ســالهای اخیــر
منطقـه اسـت .وجـود پوشـش گیاهـی متنوع
گســتردگی تبلیغــات در
نیـز شـرایط مناسـبی را برای زنبـورداری و
سایر ظرفیتهای دماوند
دارویی
ـان
ـ
گیاه
از
ـتفاده
ـ
اس
ـورد
ـ
م
دامـداری در منطقـه فراهـم کرده اسـت.
دماونـد یخچالهـای متعـددی شـامل
آبشـار یخـی ،یخچالهـای سـیوله ،دبـی و بیضــرر دانســتن آنهــا ،ســبب
سـل ،عروسـکها ،دره یخار و خورتابسـر هجــوم برخــی از افــراد بهســوی آسیبها و مخاطرات دماوند
اکوسیســتم آلپــی بســیار آســیبپذیر
دارد .همچنیـن وجـود  16مسـیر بـرای
مناطــق الر و دامنههــای
اســت و حتــی در کوچکتریــن ســطح
کوهنوردی که چهار مسـیر آن از مسـیرهای
اســت.
شــده
دماونــد
اختــال توســط انســان ،زمــان بهبودي بســیار
اصلـی صعود بـه دماوند بـه شـمار میروند از
طوالنــی را میطلبــد و در مقایســه بــا جوامــع
دیگـر ویژگیهاسـت .رایجتریـن و پرترددتریـن
گیاهــی دیگــر در ارتفاعــات پایینتــر ،اثــرات
مسـیر صعـود بـه دماوند ،مسـیر رینـه (جنوبی) اسـت.
کوهپیمایـی ایـن مسـیر از کیلومتـر  8جـاده رینه به پلـور در مکانی تخریــب بیشــتر اســت.
موسـوم بـه دوراهـی آغـاز میشـود کـه در آن راه خاکـی بهسـمت
مسـجد از مسـیر آسـفالت بیـن پلـور و رینه جـدا میشـود .پس از جادهسازی و ساختوساز
عبـور از جـاده خاکـی بـه مسـجد و گوسفندسـرا رسـیده و از آنجا جادههــای غيرضــروری و بســيار بدســاخت كــه موجــب رانــش
پـس از طی  4سـاعت کوهنوردی بـه بارگاه سـوم در ارتفاع  4250دامنههــا ،قطعــه قطعــه شــدن زيســتگاهها ،بدمنظــر شــدن محيــط
متری میرسـد .مسـیر پـس از عبور از کنار آبشـار یخـی در ارتفاع طبيعــی و سادهســازی دسترســی بــه مراتــع و شــكارگاهها
 4800متـری بـه تپـه گوگردی و سـپس قله منتهی میشـود .مسـیر میشــود ،بیهيــچ ضابطــهای در يكــی دو دهــه گذشــته،
سـیمرغ (غربـی) در دوراهـی بیـن جاده پلـور و الر با طی مسـافت گســترش يافتهانــد .نمونــه بــارز آن ،جــادهای اســت كــه از قســمت
در جـاده خاکـی بـه طول  30کیلومتر بـه پارکینـگ در منطقه وارارو دامنههــای جنوبــی کــوه دماونــد تــا چــال چــال ،چــاک اســكندر
منتهـی میشـود .پـس از حـدود  ۳سـاعت کوهپیمایـی بـه پناهگاه و گردنــه ســرداغ (ارتفــاع نزديــك بــه  4000متــر) و از آنجــا
سـیمرغ در ارتفـاع  3100متـری میرسـد و ادامـه مسـیر روی یال بهســوی شــمال كــوه دماونــد مــیرود .ايــن جــاده كــه بــدون
غربـی به قله منتهی میشـود .مسـیر ناندل (شـمالی) از جنوب غربی هماهنگــی بــا ســازمان حفاظــت محيطزيســت و حتــی وزارت
روسـتای نانـدل شـروع میشـود .پـس از پیمـودن مراتـع آلمیون و راه و شهرســازی ســاخته شــده ،غيرضــروری و مضــر بــه حــال
نسـیکه بـه ابتـدای یال شـمالی و سـپس به جانپنـاه واقـع در ارتفاع منطقــه بــوده و آرامــش باشــكوه گردنــه ســرداغ را خدشــهدار كرده
 4000متری ختم میشـود .مسـیر پـس از پیمایش یخچال دبیسـل اســت .ساختوســازهای غیرمجــاز بههمــراه جــادهای ارتباطــی
بـه جانپنـاه  4700متری رسـیده و از اینجا پـس از پیمایش در یک در دامنــه شــمالی دماونــد در ســالهای اخیــر گســترش زیــادی
شـیب تنـد سـنگالخی بـه قله میرسـد .مسـیر روسـتای حاجی دال یافتــه اســت.
(شـمال شـرقی) از روسـتای حاجی دال در شـمال قله آغاز میشود
و پـس از عبـور از گوسفندسـرا و دشـت چمـن بـه تخـت فریـدون معادن
میرسـد و پـس از جانپنـاه تخـت فریـدون در ارتفـاع  4250متری معدنهــای پوکــه معدنــی بهخصــوص در دامنههــای جنوبــی و
از سـطح دریـا ،بـا تـراورس یخچـال عروسـکها در انتهای مسـیر جنــوب شــرقی دماونــد (بیشــتر بــا مجــوز بخــش دولتــی) در حــال
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بهرهبــرداری اســت .بــرای دس ـتیافتن بــه ایــن معــادن
جادههــای دسترســی متعــدد بــه بلندیهــای دماونــد
ســاخته شــده و بــا تخریــب پوشــش گیاهــی منطقــه،
شــاهد تأمیــن منافــع شــخصی بهرهبــرداران و از بیــن
رفتــن ســرمایههای ملــی و طبیعــی کشــور هســتیم.
هرچنــد در ســالهای اخیــر بــا تــاش ســازمانهای
مردمنهــاد و قــوه قضاییــه ،بخــش بزرگــی از ایــن
معــادن تعطیــل شــدهاند.

گردشگری ناپایدار و کوهنوردی

یکـی از جاذبههـای طبیعـی کـوه دماوند ،دشـت موسـوم
به شـقایق اسـت کـه خردادمـاه هـر سـال ،دامنههـای آن در مناطق
رینـه و الر ،خلعـت زیبـای این گونه گیاهـی را بر تن کـرده و تلفیق
سـبزی و سـرخی دشـت در کنـار آبـی آسـمان ،پدیـده حیرتانگیز
طبیعـی را در مقابـل هـر بیننـدهای به نمایـش میگذارد .ایـن منطقه
علاوه بـر رویشـگاه گونـه یـاد شـده دارای گونههـای گیاهـی از
خانوادههـای مختلـف اسـت کـه برخـی از آنهـا مصـرف خوراکـی
دارد و بهصـورت سـبزی مورد اسـتفاده قـرار میگیرد .در سـالهای
اخیـر گسـتردگی تبلیغـات در مـورد اسـتفاده از گیاهـان دارویـی و
بیضـرر دانسـتن آنها ،سـبب هجـوم برخـی از افراد بهسـوی مناطق
الر و دامنههـای دماوند شـده اسـت .این مناطق به سـبب دسترسـی
آسـان و گسـتردگی مراتـع بیـش از پیـش مـورد هجوم گردشـگران
غیرمسـئول قـرار گرفتـه اسـت .گیاهـان منطقـه بهصـورت انبـوه
بـا ریشـه و پیـاز کنـده شـده مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .حجـم
انبـوه گردشـگران در روزهـای تعطیـل بهگونهای اسـت که برداشـت
بیرویـه گیاهـان مراتـع سـبب ریشـه کـن شـدن آنهـا در منطقـه
شـده کـه حتـی آثـار زشـت آن را میتـوان در طبیعـت بهصـورت
کمپوشـش شـدن زمینها مشـاهده کرد .متأسـفانه برداشـت بیاندازه
برخـی از گیاهـان ،آنهـا را تا آسـتانه انقراض پیش برده اسـت .حتی
در مـواردی عبـور و مـرور ایـن افـراد با وسـایل نقلیـه در عرصهای
طبیعـی بـه مراتـع لطمه وارد کـرده اسـت .در بین این رفـت و آمدها
متأسـفانه گیاهـان زیـادی زیر پا له شـده و حتی گیاهان ارزشـمندی
چـون شـقایق طنـاز مـورد بیمهـری قـرار میگیرنـد .برخـی از این
افـراد بـه چیـدن سـبزیهای کوهـی اکتفـا نکـرده و دیگـر گیاهـان
ارزشـمند را هـم میچیننـد و حتـی بـرای ایجـاد آتـش ،بوتههـای
بـزرگ گـون را کـه نقـش مهمـی در اکوسیسـتم مراتـع ایفـا میکند،
ریشـهکن میکننـد.
وجود امکانات پناهگاهی و سهولت دسترسی در ضلع جنوبی
زمینه را براي حضور و استقرار کوهنوردان و گردشگران در حجم زیاد
فراهم کرده است .نبود فرایند اعمال مدیریت کوهنوردي در دماوند
نیز اثرات فزایندهاي را در تخریب آن ایجاد کرده است .بهواسطه
فقدان انطباق حضور گردشگر و کوهنورد با ظرفیتهاي اکولوژیک
قله دماوند و بیتوجهی برخی کوهنوردان و گردشگران به مسائل
محیطزیستی دماوند ،شرایطی را بهوجود آورده که آثار آن بهصورت
انباشت زباله و آلودگی منابع آب و خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی
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بر اثر تردد زیاد کوهنوردان و قاطرهای حمل بار ،مشهود است و دامنه
گسترش این تخریب هر ساله بیشتر میشود .چرای دام ،وجود دامهای
بیش از ظرفیت مرتع و ورود و خروج نابهنگام از مراتع و اجاره
غیرقانونی پروانه چرا از عوامل تخریب مراتع هستند که نمود آن در
دامنههای شمالی بیشتر از سایر مناطق است.

پیشنهادها

دماوند فقط یک کوه نیست بلکه داستان تاریخ ،تمدن و فرهنگ یک
کشور و یک ملت است .پس بیاییم بلندترین مخروط آتشفشانی
خاورمیانه ،نزدیکترین نقطه ایران به آسمان ،نگین البرز ،خاستگاه
اسطورهها و داستانهاي کهن ایرانی و این قله به غایت زیبا ،مغرور
و سربلند را یاري دهیم .در قدم اول تبدیل منطقه دماوند به پارک
ملی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ،زمینه الزم را
برای حفظ این میراث طبیعی باارزش فراهم میکند .برای نجات و
گسترش ارزشهای اکولوژیک منطقه ،بهجز عزم ملی و اقدامهای
مؤثر سازمانهای مربوطه (سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری و غیره) ،همراهی و حمایت تمامی اندیشمندان،
صاحبنظران ،دانشگاهیان ،مردم بومی و تمامی عالقهمندان به طبیعت
و زیستبوممورد نیاز است .کوهنوردي مسئولیتپذیر یعنی تالش در
جهت حفاظت از کوهستان و طبیعت در سطح منطقهاي و ملی و به
حداقل رساندن اثرات منفی بر اکوسیستم کوهستان که محصول آن،
پایداري این زیستبوم و بهرهوري از سیماي ارزشمند و حیاتی آنها
است.

منابع

محمدیفـر ،د .1393 .دایـرة المعـارف دماونـد ،کـوه بـزرگ ،نمـاد ایـران ،میراث
کوهنوردی جهان .انتشارات سبزان.
مظفریـان ،و .1377،فرهنـگ نامهـای گیاهـان ایـران ،انتشـارات فرهنـگ معاصـر.
مهندسـین مشـاور جامآب .1370 ،طرح جامع آب کشـور ،گزارشـات هوا و اقلیم.
وزارت نیرو.
نصرتـی ،م .1381 ،دماونـد خاسـتگاه اسـاطیر ایرانزمیـن .نشـر تربـت.
قلیچنیـا ،ح .1385 .گـزارش طـرح تحقیقانـی ارزیابی مراتع مختلـف آب و هوایی
ایران -استان مازندران .مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
قهرمان ،ا .1357-82 ،فلور رنگی ایران ،مؤسسـه تحقیقات جنگلها و مراتع کشـور.
Akhani, H .2006. Flora Iranica: facts and figures and a list of
publications by K. H. Rechinger on Iran and adjacent
areas. Rostaniha 7(suppl. 2):19–61.
Noroozi, J., Akhani, H. and Breckle, S.W., 2008. Biodiversity
and phytogeography of the alpine flora of Iran. Biodiversity and Conservation, 17(3), 493-521.
Noroozi, J., Akhanı, H. and Wıllner, W., 2010. Phytosociological and ecological study of the high alpine vegetation
of Tuchal Mountains (Central Alborz, Iran). Phytocoe–nologia, 40(4), 293-321.Rechinger, K.H. (ed.). 1968
2005. Flora Iranica, vols 1-176.
Rechinger, K.H. (ed.). 1968–2005. Flora Iranica, vols 1-176.
Akad. Druck-u.Verlaganstalt, Graz.
Ghelichnia, H.2014. Flora and vegetation of Mt Damavand in
Iran. Phytologia Balcanica 20 (2–3): 257 – 265, Sofia.

