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چکیده
 دومین قله بلند ایران و یكی از مجموعهكوههای بلند و بههم پیوسته تخت سلیماندر رشتهکوههای البرز،علمكوه
 گونههای گیاهی و، ب هدلیل اختالف ارتفاع چشمگیر و دارا بودندرهها و دامنههای پرشمار، این زیستبوم.است
 وجود گونههای گیاهی آلپی و نیمهآلپی از ویژگیهای زیستبوم علمکوه.جانوری متنوعی رادر خود جا داده است
 وجود قلههای بلند باالی.است کهدر این بین وجود برخی گونههای انحصاری بر ارزش و اهمیت آن میافزاید
 مراتع، دیوارههای مرتفع گرانیتی و چمنزارها، یخچالها و برفچالهای طبیعی، هزار متر ارتفاع از سطحدریا4
 وجود گونههای گیاهی مرتعی و مناظر.و دامنههای جنگلی از جاذبههای مهم و کمنظیر علمکوه بهشمارمیروند
 گردشگری و، زنبورداری، شرایط مناسبی را برای استفا دههای مرت عداری،و چشماندازهای زیبا و منحصربهفرد
 با این وجود علمکوهدر شرایط حاضر با آسیبها و مخاطرههایی روبهرو است که.کوهنوردی فراهم کرده است
 گردشگری و کوهنوردی ناسازگار با محیط طبیعی آن، برداشت بیرویه گیاهان دارویی و خوراکی،جا دهسازی
.ازجمله آنها است
 البرز، گونههای آلپی، تخت سلیمان، علمکوه:واژههای کلیدی
Abstract

Alamkooh, the second highest peak in Iran, is one of the peaks of the Takht-e-Soleiman Mountains range
in Alborz with a unique ecosystem, comprising of a diversity of plant and animal species which is due to the
significant difference in altitude and presence of numerous valleys and slopes. The occurrence of alpine
and subalpine and some endemic species is an important characteristic of this mountain. The presence
of peaks 4000 meters above sea level, natural glaciers and snowflakes, granite gorges, grasslands and
forest slopes are the highlight attractions of Alamkooh. The existence of rangeland species and unique
landscapes as well as the availability of other potential natural resources have provided good conditions
for range management, beekeeping, tourism and mountaineering. However, Alamkooh is currently
encountered with injuries and dangers including road construction and overexploitation of medicinal
plants, as well as tourism and mountaineering, which is incompatible with the natural environment.
Keywords: Alamkooh, Takht-e- Soleiman, Alpine species, Alborz
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موقعیت جغرافیایی ،زمینشناسی و اقلیمی علمکوه

براساس اقدامات انجام شده در چهارچوب این طرح تحقیقاتی
و با استفاده از اطالعات و دا دههای آن نتایج زیر حاصل شده است.

قله علمكوه با ارتفاع  4هزار و  845متر از سطحدریا یكی از
مجموعهقلل رشتهكوه تخت سلیمان و دومین قله ایران بعد از
دماوند بهشمار میرود که بیشتر مساحت آن در محدوده البرز تنوع زیستی
غربیدر استان مازندران واقع شدهاست .این رشتهکوههای عظیم اکوسیستم مرتعی علمکوه متشکل از پوشش گیاهی نیمهآلپی و آلپی
منشعب از خطالرأس اصلی البرز در محدوده  36 °و  34تا است .دامنه پراکنش منطقه نیمهآلپی تا ارتفاع  3هزار متر از سطح
 36°و  40طول شرقی و 50°درجه و ' 27تا 50°درجه و ' 60دریا و دامنه گسترش منطقه آلپی از ارتفاع  3هزار متر به باال است.
عرض شمالی واقع شده است .این منطقه از شمال به مناطق جنگلی تراکم و درصد پوشش گیاهی در ارتفاعات زیر  3هزار متر بیشتر از
محدوده شهرهای چالوس ،سلمانشهر و تنکابن ،از جهت شرقی بهدره ارتفاعات آلپی بوده و بهتدریج با افزایش ارتفاع از سطحدریا از تراکم
رودخانه چالوس ،از غرب ،محدود بهدره بزرگ سه هزار و باألخره از و درصد پوشش گونهها کاسته میشود؛ بهطوریکه در ارتفاعات
جنوب و جنوب غربی بهدرههای طالقان و الموت منتهی میشود .اثر بیشتر از  4هزار متری از سطح دریا پوشش گیاهی بهصورت بسیار
پراکنده است و غالب ًا در مناطق سنگالخی و صخرهای دیده میشود.
طبیعی ملی علمکوه با مساحت  4هزار و  77هکتار ،متشکل از سه
قله علمکوه ،سیاهکمان و تخت سلیمان ،طی مصوبه شماره
گونههای گیاهی
 222به تاریخ  81/3/21شورایعالی محیطزیست،
بهرهبرداریهای
Astragalus
microcephalus
Wild.
به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت
معدنی از منابع سنگدر
Onobrychis cornuta (L.) Desv.
محیطزیست اضافه شد .ازطرف دیگر و با
منطقه علمکوه یکی از عوامل
( Phlomis cancellata1 Bungeگوش بره)،
توجه به عوارض طبیعی ،این منطقه از شمال مهم تخریب منابع زیستی بوده
Thymus fallax Fisch. et C.A. Mey.
به ارتفاعات کاالهو و کرماکوه ،از جنوب به و با جا دهسازی و عملیات انفجاری
،Bromus
tomentosus
Trin.
خطالرأس دیوچال و ارتفاعات حصارچال،
سبب تخریب سیمای پوشش
Bromus
tomentellus
Boiss.
از شرق به قله بریر و خشک هدر و از غرب به
گیاهی و مرتعی منطقه
و  Festuca ovina L.مهمترین و غالبترین
قلههای هزارچم ،مناره و خرسان منتهی میشود.
شده است.
گیاهان منطقه علمکوهدر ارتفاعات تا  3هزار متری
مجموعهکوههای تخت سلیمان ،جزو
از سطحدریا هستند کهدر قالب تیپهای مرتعیدر منطقه
چینخوردگیهای دوره سوم زمینشناسی است و ازطرفی
وجود یخچالهای طبیعی ،آثار جدیدترین دوره زمینشناسی رادر این مشاهده میشوند .بیشترین تمرکز چرای دامهادر این محدوده ارتفاعی و
یدهد .محدوده علمکوه روی رسوبات کواترنری واقع شده رویشی است.در ارتفاع  3هزار متر به باال پوشش گیاهی بهسبب شرایط
منطقه نشان م 
است .این رسوبات توسط سازندهای کهر ،روته ،الیکا و شمشک در و محدودیتهای محیطی ،تنکتر شده و گونههای آلپیدر این منطقه
بر گرفته شده است (درویشزاده .)1370 ،از نظر ویژگیهای اقلیمی ،ظاهر میشوند.
متوسط بارندگی ساالنه  600-800میلیمتر و اقلیم منطقه ،مرطوب سرد
گونههایAstragalus jodotropis Boiss., Betonica nivea subsp.
mazandarana
)(Bornm.
Rech.f.,
تا فراسرد است (خلیلی و همکاران .)1370 ،قلههای مرتفع ،یخچالها و Scutellaria
برفچالهای طبیعی ،دیواره مرتفع گرانیتی ،چمنزارها ،مراتع و دامنههای glechomoides Boiss., Veronica aucheri Boiss.,
جنگلی از جاذبههای مهم و کمنظیر آن بهشمارمیروند .بیشتر شهرت Erigeron uniflorus L., Astragalus macrosemius Boiss
این قله ب هدلیل وجود دیواره سنگی بلندی است که در دامنه شمالی & Hohen. Potentilla nuda. Boiss., Jurinea frigida
آن واقع شده و شامل فنیترین و سختترین مسیرهای سنگنوردی د ر  Didymophysa aucheri Boiss.و (Boiss.) Wagenitz
و دیوارهنوردی در ایران است .سرچشمه رودخانه سردآبرود از دیگر ارتفاعات  3هزار تا  3هزار و  900متری از سطحدریا رویش داشته
چشماندازهای زیبای منطقه است که بهطول حدود  60کیلومتردر ضلع و از گونههای انحصاری البرز هستند (.)Noroozi et al., 2008; 2010
شمال شرقی منطقه واقع شده که از کوههای خرسان و سیاهکمان آغاز و
Senecio
iranicus
B.Nord.
گونههای
در نزدیک ونداربن با شاخه دیگر منشعب از تخت سلیماندر هم آمیخته Erigeron uniflorus Boiss., Potentiila argenta Jord. ex Verl.,
و وارد کالردشت میشود (عزیزی .)1364 ،هدف از این مقاله شناسایی Vavilovia formosa (Steven) Fed., Paraquilegia
ظرفیتهای طبیعی منطقه و معرفی آسیبها و مخاطرههای موجوددر  caespitosa Boiss & Hohen.برخی از مهمترین گونههای
علمکوه بهمنظور استفاده بهتر از ظرفیتها و ارائه راهکارهای پیشنهادی گیاهی انحصاری البرز در ارتفاع  3هزار و  900تا  4هزار و 400
برای حفظ و مدیریت این اکوسیستم کوهستانی است.
متری از سطح دریا در علمکوه حضور دارند .محدوده رویش
اقدامها و یافتههای این مقاله در چهارچوب روش تحقیق گیاهان در علمکوه تا ارتفاع  4هزار و  750متری از سطح دریا
طرح تحقیقاتی شناسایی تیپهای گیاهی استان مازندران در بوده و در این ارتفاع گونههای Saxifraga iranica Bornm.
راستای طرح ملی شناخت مناطق اکولوژیک استان بوده است Veronica aucheri Boiss. .و Cerastium purpurascense Adams.
86

irannature.areeo.ac.ir

شکل -1گونه Cerastium purpurascens Adams.در ارتفاع  4هزار و
 210متری از سطحدریا (عکس از حسن قلیچنیا)

شکل  -2گونه Oxytropis persica Boiss.در ارتفاع  3هزار و  940متری
از سطحدریا (عکس از حسن قلیچنیا)

شکل -3گونه Oxyria digyn (L.) Hill.در ارتفاع  3هزار و  800متری از
سطحدریا (عکس از حسن قلیچنیا)

شکل  -4گونه Astragalus jodotropis Boiss.در ارتفاع  3هزار و 800
متری از سطحدریا (عکس از حسن قلیچنیا)

شکل  -5مراتع و چمنزارهای نیمهآلپی (عکس از حسن قلیچنیا)

شکل  -6رودخانه سردآبرود (عکس از حسن قلیچنیا)

رویش دارند (.)Noroozi et al., 2011

از ویژگیهای رویشگاههای آلپی ایران ،فصل رشد کوتاه ،تغییر سریع
درجه حرارت و وجود باد ،کم بودن عمق خاك ،باال بودن اشعه ماورای
بنفش ،کم بودن مقدار دیاکسید کربن ،تمرکز تولید گیاهاندر ریشه ،مقاومت
بهدرجه حرارت پایین و وجود بیشتریندرصد گونههای انحصاری است.

مراتع

مراتع واقع در علمکوه بهلحاظ تغییرات ارتفاعی از تنوع زیستی
مناسبی برخوردارند .تغییرات ارتفاعی بههمراه تغییرات جهات
شیب و همچنین قرار گرفتن در بین ناحیه خزری و ایرانو -تورانی
شرایط مناسبی را برای رویش گونههای مختلف مرتعی فراهم کرده
است .تیپهای غالب مرتعی بهطور عمده گیاهان بالشتکی شامل

 Astragalus gossypinus Fisch.و Astaragalus jodotropis Boiss.,

( Thymus fallax Fisch. & C.A.Meyآویشن) بههمراه گندمیان
دائمی مانند  Festuca ovina L.و Bromus tomentosus Trin.
است که با تغییرات ارتفاع ،گونههای غالب آن نیز تغییر میکنند.
بهرهبرداران مرتعیدرطول فصل چرادر منطقه حضور دارند که شامل
مرت عداران محلی و مرت عداران طالقان هستند .زمان استفاده از مراتع منطقه
از اواسط خرداد تا اواخر شهریورماه است (قلیچنیا و همکاران.)1396 ،

عوامل تهدید و تخریب منطقه علمکوه

بهرهبرداریهای معدنی از منابع سنگدر منطقه علمکوه یکی از عوامل
مهم تخریب منابع زیستی بوده و با جا دهسازی و عملیات انفجاری
سبب تخریب سیمای پوشش گیاهی و مرتعی منطقه شده است .جاده
 Onobrychis cornuta (L.) Desv., Acantholimon erinaceumمنتهی به تنگ گلو بهطول حدود  17کیلومتر تا ارتفاع  3هزار متری
( (Jaub. & Spach) Linczکاله میرحسن) ،انواع گونهای خاردار مانند یکی از جا دههایی است که ضمن تخریب پوشش گیاهی و خاک،
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،4پیاپی  ،11مهر -آبان 87 1397

شکل  -7نمایی از مراتع نیمهآلپی منطقه علمکوه (عکس از حسن قلیچ نیا)

شکل  -9نمایی از دشت حصارچال (ارتفاع  3هزار و  800متر از سطحدریا)،
(عکس از حسن قلیچنیا)

شکل  -8نمایی از چمنزارهای آلپی علمکوه (عکس از حسن قلیچنیا)

شکل  -10نمایی از قل ه علمکوه (عکس از حسن قلیچنیا)

ندست شده است .بسته شدن جاده
زمینه را برای عبور و مرور شکارچیان فراهم ساخته است .ضمن اینکه منجر به ایجاد سیلدر اراضی پایی 
با سا دهسازی مسیر کوهنوردی و گردشگری ،زمینه را برای حضور خاکی منتهی به تنگ گلودر قدم اول میتوانددر راستای حفظ اکوسیستم
بیش از ظرفیت کوهنوردی فراهم ساخته که به نوبه خود بهخصوص منطقه مؤثر واقع شود.
در سالهای اخیر محیط کوهستان را با مخاطرههای جدی روبهرو
کرده است .چرای دام در بخشهایی از مراتع علمکوه سبب تغییراتی منابع
در ترکیب گیاهی ،درصد پوشش و تراکم گونههای مرتعی شده است .خلیلی ،ع ،.حجام ،س .و ایراننژاد ،پ .1370 ،.تقسیمات آبوهوایی ایران .انتشارات

پیشنهادها

منطقه علمکوه یکی از مناطق مهم کوهستانی و مرتعی ایران از لحاظ
دارا بودن چشماندازهای منحصربهفرد طبیعی ،مراتع و چمنزارهایی با
کیفیت خوب است .ضمن اینکه از لحاظ کوهنوردی و گردشگری نیز
دارای اهمیت است .برای نجات و گسترش ارزشهای اکولوژیک منطقه
و ممانعت از بهرهبرداری ناپایدار و ایجاد شرایط مناسب برای استفا دههای
خردمندانه از مواهب طبیعی و برقراری شرایط مطلوب برای زیستگاهها
و رویشگاههادر تلفیق با کوهنوردی و گردشگری نیازمند عزم ملی و
اقدامهای مؤثر سازمانهای مربوطه (سازمان حفاظت محیطزیست،
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری و غیره) ،همراهی و حمایت تمامی اندیشمندان،
صاحبنظران ،دانشگاهیان ،مردم بومی و همه افراد عالقهمند به طبیعت
و زیستبوم است .با مدیریت صحیحدر راستای ارتقای کیفیت مراتع
میتوان تا حدودی بر این مشکالت فائق آمد که ب هدنبال خود بهبود سطح
زندگی جوامع بومی و دامداران را بههمراه خواهد داشت .افزایش دمای
هوا و کاهش بارش برفدر سالهای اخیر یخچال طبیعی تخت سلیمان
را تحت فشار قرار داده و مساحت آن بر اثر ذوب شدن ،کاهش یافته و
88
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وزارت نیرو ،طرح جامع آب کشور (جاماب) 259 ،صفحه و یک نقشه با مقیاس
یک میلیونیوم.
درویشزاده ،ع .1370 ،.زمینشناسی ایران .نشر دانش امروز وابسته به انتشارات
امیرکبیر 434 ،صفحه.
عزیــزی ،ع .1364 ،.علمکــوه .انتشــارات کــوه اســکی 96 .صفحــه.
قلیچنیا ،ح ،.نعمتی ،ه .و عشوری ،پ .1396 ،.طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور،
تیپهایگیاهیاستانمازندران.مؤسسهتحقیقاتجنگلهاومراتعکشور 198،صفحه.
مظفریان ،و .1377 ،.فرهنگ نامهای گیاهان ایران .انتشارات فرهنگ معاصر 671 .صفحه.
مهندسین مشاور جاماب .1370 ،طرح جامع آب کشور ،گزارش هوا و اقلیم .وزارت نیرو.
Noroozi, J., Akhani, H. and Breckle, S.W., 2008. Biodiversity
and phytogeography of the alpine flora of Iran. Biodiversity
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