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چكيده
امروزه ذخیره گاه  های جنگلی در حفظ تنوع زیستی )تنوع گیاهی و جانوری( از یک  سو و جلوگیری از انقراض 
گونه های مهم گیاهی و جانوری از سوی دیگر، مورد توجه  زیادی قرار گرفته اند. در این میان ذخیره گاه جنگلی 
فندقلو با وسعت 913 هکتار، بزرگ ترین ذخیره گاه گونه فندق در کشور محسوب می شود که در شمال  شرقی 
اردبیل و در محدوده شهرستان نمین قرار دارد. این جنگل از نظر موقعیت مکاني، شرایط اقلیمی و رویشگاهی، یک 
جنگل گذر )اکوتون( از جنگل های هیرکانی به جنگل های ارسباران محسوب می  شود؛ به همین دلیل از نظر تنوع 
و ترکیب پوشش گیاهی بسیار غنی است. مهم ترین گونه این جنگل را فندق ).Corylus avellana L( تشکیل 
می دهد. پراکنش فندق در منطقه مورد مطالعه، در دامنه ارتفاعی 1320 تا 1540 متری از سطح دریا است. با افزایش 
ارتفاع از سطح دریا از تعداد و تراکم این گونه کاسته شده و با گونه هایی ازقبیل راش، ممرز و بلندمازو تیپ تشکیل 
می دهد. در این جنگل پنج تیپ عمده شامل فندق آمیخته، فندق - راش، راش- فندق همراه ممرز، فندق- بلوط 
همراه ممرز و پهن برگان آمیخته وجود دارد. در سال هاي اخیر تبدیل کاربري جنگلي و مرتعي به زراعت ، چرای   دام، 
آتش سوزی عمدی و قطع درختان )برای زغال گیری و استفاده هیزمی( از عامل های تأثیرگذار در تخریب و ازبین 
رفتن این ذخیره گاه با ارزش بوده است. بنابراین، برای دستیابی به وضعیت مطلوب الزم است سازمان های متولی 
برای حفاظت و قرق این رویشگاه  اهتمام بیشتری داشته باشند و با توجه به ارزش ملی و جهانی این ذخیره گاه، از 
اجرای برنامه های توسعه ای و سرمایه گذاری های بی مورد با هدف جذب گردشگر به منطقه، بدون در نظر گرفتن 

ارزش حفاظتی جنگل، جداً خوداری شود. 
واژه      های کليدی: اردبیل، ذخیره  گاه  جنگلی و فندق

Abstract
Today, forest reserves in protecting biological diversity )plant and animal diversity( and preventing the 
extinction of many important plant and animal species have been of great interest. In this regard, Fandaghlou 
Forest reserve with an area of 913 hectares is the largest forest reserve of  common hazel  in the country, 
located in the north-east of Ardebil and around of Namin. This forest is considered as the spatial, climatic 
and habitat conditions, an ecotone forest from Hyrcanin to Arasbaran forests. For this reason, it is rich 
in vegetation diversity and composition. The common hazel )Corylus avellana L.( is the main species in 
Fandoghlou. The common hazel distribution in the study area is generally located at a range of 1320-1540 
m.a.s.l. it occurs in both pure and mixed stands. Therefore, with increasing elevation, the number and density 
of hazelnut are decreased and form forest types with beech, hornbeam and oak species. There are five main 
forests types including mixed Corylus, Corylus – Fagus, Fagus – Corylus with Carpinus, Corylus–Qurecus 
with Carpinus and mixed broadleaves. The impacts of human-induced disturbances on forest ecosystem 
including logging, in recent years, forest conversion to other land uses, grazing, and fires have caused 
the destruction of the Fandoghlou Forest. Therefore, in order to achieve favorite situation, the responsible 
organizations must pay more attention to the conservation and protection of hazelnut habitats. Considering 
the national and global value of forest stands, implementation of development plans and investments to 
attract and dispatch tourists to the region, regardless to the forest conservation value, should be excluded, 
otherwise, this habitat will face irreparable damage in the future.

Keywords: Ardabil, forest reserve, common hazel
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مقدمه
امـروزه بـا افزایش بی رویـه جمعیـت و بهره بـرداری غیراصولی، 
دامنه فشـارهای انسـان به منابع  طبیعی بسیار گسـترده و همه گیر 
شـده و هر روز بر وسـعت آن افزوده می شـود. این در حالی است 

کـه منابـع   طبیعی تجدیدشـونده در حفظ آب، خـاک، گیاهان و 
ذخایـر ژنتیکی، ایجاد چشـم انداز و منظر مناسـب، 

حفاظت از حیات وحش و سـایر زیسـتمندان، 
و  محیط زیسـتی  آالینده هـای  کاهـش 

تولیـد هزاران فـراورده دارویی نقش اساسـی 
داشـته و ارزش هـای  محیط  زیسـتی آن نیز 
قابل محاسـبه و ملموس اسـت. این پرسش 
یکـی از دغدغه هـای بشـر امـروز اسـت 
کـه چگونـه می تـوان ضمـن بهره بـرداری 

را  سـرمایه  ایـن  منابـع،  ایـن  از  اصولـی 
بـرای نسـل آینـده حفظ کـرد؟ برای رسـیدن 

بـه ایـن هـدف راهکارهـای مختلفی بیان شـده 
اسـت. یکـی از ایـن راهکارها، حفاظت و حراسـت 

از ذخایـر ژنتیکـی جنگلـی و مناطـق اکولوژیـک اسـت. 
براسـاس قانـون حفاظت و بهره بـرداری از منابع  طبیعـی مصوب 1371 
مجلـس شـورای اسـامی، ذخیره گاه جنگلی، قسـمتی از جنگل اسـت 
کـه به دلیـل داشـتن گونه های گیاهی نـادر و در خطر انقراض یا داشـتن 
رویشـگاه خـاص، محصـور و محافظـت شـده تـا از انقـراض گونه یا 
تخریـب رویشـگاه جلوگیری شـود )یزدیـان، 1380(. جنگل فندقلوی 
 Corylus.( اردبیـل به عنـوان بزرگ تریـن و مهم ترین ذخیـره گاه فنـدق
avellana L( در کشـور مطـرح اسـت کـه در سـال 1371 توسـط 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور بـا عنوان ذخیـره گاه 
ژنتیکـی فنـدق به وسـعت 913 هکتار معرفی شـد )جوانشـیر، 1378(.
شـقاقی افضلـی و دلفـان ابـاذری )1379( تاریخچـه پیدایـش و 
ایـران را مطالعـه  اقتصـادی گونه هـای فنـدق در  پراکنـش و ارزش 
کردنـد و اظهـار داشـتند کـه رویشـگاه های فنـدق در سـطح کشـور 
محـدود اسـت و عمـده آنهـا در منتهی الیـه مـرز جنگل هـای گیـان و 
اردبیـل هسـتند. در ایـن رویشـگاه ها، فنـدق بـا گونه هایـی ازقبیـل 
اوری، ازگیـل، آلوچـه و سـیب وحشـی رویـش دارنـد. در نهایـت 
لـزوم احیـا و توسـعه رویشـگاه های فنـدق را در ایـران یادآور شـدند.

مراقبی )1380( با بررسی پایه های فندق جنگلی فندقلوی اردبیل و 
 )Corylus maxima Miller.( آق اولر تالش در شمال ایران، گونه فندق
برای اولین بار در ایران معرفی کرد و نشان داد شکل و اندازه گریبان، را 
شکل سنبله )شاتون( و نوع کرک آن با سایر گونه های فندق متفاوت است. 
تیمورزاده و همکاران )1382( در بررسـی جامعه شناسـی گیاهی در 
جنگل های شـرق اردبیل )اسـی قران، فندقلو، حسـنی و بوبینی( نشـان 
دادنـد 136 گونـه گیاهی در منطقه وجود دارد که از این تعداد 131 گونه 
بـه ماگنولیوفیت )109 گونـه دولپه ای و 22 گونه تک لپـه ای( 4 گونه به 
سـرخس ها )پولـی پودیوفیـت( و یـک گونه به خـزه )بریوفیـت( تعلق 
دارد و نیـز تعـداد 8 گونـه درختـی و 22 گونه درختچه ای وجـود دارد. 

یوسـف پور و همکاران )1383( توالی تـوده راش در جنگل فندقلو 
را مطالعـه کردنـد. نتایـج نشـان داد کـه این جنـگل با توجه بـه وجود 
گونه هـای راش، ممـرز، بلندمازو و فندق در مراحل بینابینی و کلیماکس 
قـرار دارد کـه بـر اثر دخالت انسـان در بعضـی از مناطق توالـی ثانویه 
اتفـاق افتاده اسـت و اظهار داشـتند درصورت فقدان دخالت شـدید در 
آینده شـاهد حضور جوامع جنگلـي مراحل نهایي توالي 
یعنـي توده هاي آمیختـه راش یا بلوط خواهیم بود.

شـرایط   )1389( همـکاران  و  ایمانـی 
اکولوژیکـی و محیط زیسـتی رویشـگاه های 
فندق در جنگل فندقلوی اردبیل را بررسی 
کردند. نتایج نشـان داد گونه غالب جنگل 
را فندق تشـکیل می دهـد. پراکنش فندق 
در منطقـه مـورد مطالعـه به طـور کلی در 
دامنـه ارتفاعـی 1350 تـا 1540 متری از 
سـطح دریـا واقع شـده اسـت. از ارتفاعات 
پاییـن به طـرف ارتفاعات بـاال تعـداد و تراکم 
ایـن گونه کاسـته می شـود و با گونه هایـی ازقبیل 
راش، اوری، کـرب و ممـرز تیـپ تشـکیل می دهـد. 
Bombeli و همـکاران )2002( تیپ هـای گیاهـی فنـدق در 
منطقـه جنگلی Caldra ایتالیا را بررسـی کردند. نتایج نشـان داد فندق 
).Corylus avellana L(  گونه ای نورپسـند بوده که دامنه های جنوبی 
و غربی را نسـبت به سایر جهت های جغرافیایی بیشتر ترجیح می دهد و 
با گونه هایی مانند بلوط، شـاه بلوط، ممرز و راش تیپ تشـکیل می دهد.

 بـا توجـه بـه شـرایط موجـود اگر هرچـه زودتـر بـرای حفاظت 
سـطح  بـه  زودی  نشـود،  انجـام  عملـی  برنامه ریـزی  جنـگل،  ایـن 
چندانـی از آن باقـی نخواهـد مانـد. در ایـن نوشـته سـعی شـده ضمن 
بیـان ویژگی هـای منحصربه فـرد اکولوژیکـی، آموزشـی و  تحقیقاتـی 
ذخیـره گاه  به عنـوان  آن  بـه  ویـژه  توجـه  ضـرورت  جنـگل،  ایـن 
جنگلـی فنـدق یـادآور شـود تـا هرچه سـریع تر بـا تخصیـص اعتبار 
گیـرد. قـرار  اجرایـی  دسـتگاه های  مدیریتـی  اولویـت  در  الزم، 

موقعيت جغرافيایی 
جنـگل فندقلـو در 25 کیلومتری شـمال  شـرقی اردبیـل و 9 کیلومتری 
جنـوب شـرقی نمیـن واقـع شـده اسـت. ایـن جنـگل بیـن عـرض 
جغرافیایـی "10´22 °38 و "09´24 °38 شـمالی و طـول جغرافیایـی 
)شـکل  اسـت  شـده  واقـع  شـرقی   48°  34´03" و   48°  31´  30"
1(. جنـگل فندقلـو از شـرق بـا اسـتان گیـان و از شـمال  شـرق بـا 
جمهـوری آذربایجـان هم مرز اسـت )رسـتمی کیا و همـکاران، 1396(.

شرایط اقليمی 
ایسـتگاه   )1395 تـا   1381( سـاله   15 داده هـای  براسـاس 
کلیماتولـوژي شهرسـتان نمیـن )نزدیک تریـن ایسـتگاه هواشناسـي 
بـه منطقـه مـورد مطالعـه( حداکثـر درجـه حـرارت 37/5 درجـه 
سـانتی گراد در مردادمـاه و حداقـل آن 21/1- درجـه سـانتی گراد 

جنـگل 
اردبیـل  فندقلـوی 

و  بزرگ تریـن  به عنـوان 
در  فنـدق  ذخیـره گاه  مهم تریـن 

کشـور مطـرح اسـت کـه در سـال 
جنگل هـا،  سـازمان  توسـط   1371
بـا  کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع 

عنـوان ذخیـره گاه ژنتیکی فندق 
هکتـار   913 به وسـعت 

شـد. معرفـی 
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شکل 1- موقعیت جغرافیایی جنگل فندقلو 

شکل 2- دخالت بی رویه و گسستگی توده های جنگلی از یکدیگر )عکس از: 
یونس رستمی کیا(

در بهمن مـاه و متوسـط دمـای سـاالنه 8/9 درجه سـانتی گراد اسـت. 
بـارش سـاالنه در ایـن منطقـه بیـن 312/5 تـا 509 میلی متـر در 
به ذکـر  اسـت. الزم  میلی متـر  میانگیـن آن 378/9  بـوده و  نوسـان 
اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکه ایـن منطقـه شـدیداً تحـت تأثیـر اقلیم 
خـزری قـرار دارد، مقـدار واقعـی بارندگی سـاالنه در منطقـه جنگلی 
به دلیـل نفـوذ جریانـات خـزری کـه باعـث مه بـارش ) بـاران مخفی ( 
می شـود، بیشـتر از ایـن مقـدار اسـت. اقلیـم منطقـه براسـاس فرمول 
آمبـرژه، نیمه مرطـوب سـرد اسـت )رسـتمی کیا و همـکاران، 1396(. 
مطالعات زمین شناسـي مشـخص کرد که عمده تشـکیات محدوده 
از سـازندهاي دوران سـنوزوئیک بـوده کـه بـا یـک دگرشـیب روي 
تشـکیات کرتاسـه قرار گرفته اسـت. خاک منطقه مورد مطالعه از نوع 
قهـوه ای جنگلـی عمیـق تا نسـبتًا عمیق با بافت متوسـط تا سـنگین و 
با اسـیدیته 5/88 تا 6/4 اسـت )رسـتمی کیا و همـکاران، 1396(. این 
منطقه در سراسـر گسـتردگی خـود از طرف غرب بـه اراضی زراعی و 
بـا فاصلـه کوتاهی به روسـتاهای کوهپایه ای شـامل آرپا تپـه ، ننه کران ، 
کله سـر ، دگرمانـدرق ، مهدی پسـتی ، دورجین، آالدیزگه  و گرمه چشـمه 
منتهـی می شـود کـه وجـود ایـن سـامانه های عرفـی سـبب شـده این 
جنـگل از راه های مختلفی قابل دسترسـی باشـد و به دلیل دخالت های 
بی رویـه، عرصه هـای جنگلـی  به صـورت پیوسـته و یکپارچه نیسـتند 
بلکـه توده هـای جنگلـی و مرتعـی به طـور متنـاوب بـا یکدیگـر و 
 .)2 )شـکل  دارنـد  قـرار  جداگانـه  یـا  مشـخص  محدوده هـای  در 
 Corylus avellana حضـور دو گونـه منحصربه فـرد و بـا  ارزش
)شـکل 3( و Corylus maxima )شـکل 4( به همراه سـایر درختان و 
درختچه هـا باعـث تشـکیل تیپ هـای مختلـف جنگلی در ایـن منطقه 
شـده اسـت. در توده هـای جنگلـی فندقلـو به دلیـل جـوان بـودن و 
تولیـد فراوان جسـت توسـط درختـان و متراکم بودن درختـان، درصد 
تاج پوشـش زیاد اسـت؛ اما در مناطق اطراف روسـتاها به دلیل برداشت 
چـوب ، توده هـای جنگلی از درصد تاج پوشـش کمتـری برخوردارند.

پوشش گياهی 
به طـور  کلـی در منطقه فندقلـو، 191 گونه متعلق بـه 145جنس و 47 
خانـواده از گیاهـان آوندي حضـور دارند کـه از میان آنهـا دولپه اي ها 
بـا 158 گونـه و 38 خانـواده غني تریـن گـروه هسـتند. خانواده هـاي 
و   Lamiaceae Rosaceae ،Asteraceae ،Poaceae
در  موجـود  گیاهـي  خانواده هـاي  مهم تریـن  به عنـوان   Fabaceae
منطقـه هسـتند. درمجمـوع، فلـور منطقـه فندقلـو متعلق به سـه ناحیه 
جغرافیاي رویشـي اسـت. گونه هـای ایرانی - توراني بـا 29/8 درصد 
در رتبـه نخسـت و ایرانـی - تورانـي/ مدیترانه اي )بـا 17/2 درصد(، 
ایرانی - توراني/ اروپا - سیبري )با 16/2 درصد(  و ایرانی - توراني/ 
اروپـا - سـیبري/ مدیترانـه اي )بـا 15/1 درصـد( در رتبه هـای بعدی 
در منطقـه مـورد مطالعه حضـور دارنـد )عظیمی و همـکاران، 1390(. 

تيپ های گياهی 
1- تيپ های جنگلی 

در ترکیب درختی جنگل فندقلو پنج تیپ عمده قابل تشخیص است که عبارتند از:
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شکل 4- برگ و گریبان میوه Corylus maxima )عکس از: فرهنگ مراقبی(شکل3- تصویر گریبان و میوه Corylus avellana )عکس از: فرهنگ مراقبی(

)Mixed Corylus( تيپ فندق آميخته
این تیپ با وسعت 14 هکتار در ارتفاع 1320 تا 1440 متر از سطح  
جنوبی،  جهت های  در  اغلب  درصد،   60 تا   10 شیب های  در  دریا 
جنوب شرقی، جنوب غربی و شمال شرقی با تاج پوشش 70 تا 100 
درصد قرار دارد. فرم توده ها اغلب شاخه زاد، همسال و یک اشکوبه است. 
 Corylus maxima و   Corylus avellana فندق  گونه  دو 
سایر  می شوند.  مشاهده  تیپ  این  در  یکدیگر  با  آمیخته  به صورت 

گونه های درختی و درختچه ای این تیپ عبارتند از:  
Acer campestre, Acer cappadocicum, Carpinus betulus, 
Fagus orientalis, Crataegus spp., Malus orientalis, 
Mespilus germanica, Quercus castaneifolia, Quercus 
macranthera, Sorbus graeca, Rosa canina, Cotoneaster 
nummularia, Salix aegyptiaca, Prunus divaricate.

)Corylus avellana ا- Fagus orientalis( تيپ فندق - راش
 1490 تا   1410 ارتفاع  در  و  بوده  هکتار   58 تیپ  این  مساحت   
متر از سطح  دریا در شیب های 5 تا 35 درصد اغلب در جهت های 
شمالی، شمال غربی و شمال شرقی با میانگین تاج پوشش82 درصد، 
و  درصد   33/7 دانه زاد  عناصر  و  درصد   66/3 شاخه زاد  عناصر 

درختی  گونه های  است.  اشکوبه  دو  جنگل 
از:  عبارتند  تیپ  این  همراه  درختچه ای  و 
Carpinus betulus, Quercus 
castaneifolia, Quercus macranthera, 
Prunus divaricata, Salix aegyptiaca. 

Ribes biebersteinii 
تيپ راش- فندق همراه ممرز

 )Fagus – Corylus with Carpinus(
این تیپ با وسعت 87 هکتار در ارتفاع 1380 
 5 شیب های  در  دریا  سطح  از  متر  تا 1480 
جنوبی،  جهت های  در  اغلب  درصد،   40 تا 
تاج پوشش  با  شمالی  شرقی  و  غربی  جنوب  
75 تا 90 درصد قرار دارد. گونه های درختی 
از:  عبارتند  تیپ  این  همراه  درختچه ای  و 
Corylus avellana, Carpinus betulus,

Fagus orientalis, Crataegus spp.,
Quercus castaneifolia, Quercus macranthera, 
Viburnum opulus, Viburnum lantana, Salix aegyptiaca.
 )Corylus–Qurecus with Carpinus( تيپ فندق - بلوط همراه ممرز 
مساحت  کل تیپ 105 هکتار بوده که شامل اراضي جنگلي و مناطق مرتعي 
موجود در داخل تیپ است که در ارتفاع 1390 تا 1540 متر از سطح دریا 
در شیب های مختلف 25 تا 55 درصد، اغلب در جهت های جنوبی با میانگین 
تاج پوشش 75/6 درصد قرار دارد. فرم تیپ جنگلی شاخه و دانه زاد و دو 
اشکوبه است. گونه های درختی و درختچه ای همراه این تیپ عبارتند از: 
Acer campestre, Acer hyrcanum, Carpinus betulus,
Carpinus    schuschaensis, Prunus divaricata, Sorbus graeca, 
Viburnum opulus, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare.

)Mixed broad-leaf( تيپ پهن برگ آميخته
از  متر   1570 تا   1440 ارتفاع  در  هکتار   106 وسعت  با  تیپ  این 
جهت های  در  اغلب  درصد   20 تا   5 بین  شیب های  در  دریا  سطح 
) شکل  دارد  قرار  درصد   100 تا   75 تاج پوشش  با  غربی،  و  جنوبی 
از: عبارتند  تیپ  این  همراه  درختچه ای  و  درختی  گونه های   .)5
Acer campestre, Acer cappadocicum, Acer hyrcanum, 
Carpinus orientalis, Carpinus schuschaensis, Quercus 

شکل 5-  نمایی از تیپ پهن برگان آمیخته در جهت جنوبی )عکس از: یونس رستمی کیا( 
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جدول 1- فهرست گونه های درختی و درختچه ای رویشگاه فندقلو

castaneifolia, Quercus macranthera, Prunus 
divaricata, Sorbus graeca, Sorbus torminalis, Viburnum 
opulus, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare.

در  جنس   18 و  تیره   9 به  متعلق  چوبی  گونه   30 درمجموع، 
این منطقه شناسایی شده است )جدول 1(. بیشترین جنس با 8 گونه 
شناسایی شده،  گونه های  بین  در  دارد.  تعلق   Rosaceae تیره  به 
گونه هایی نظیر فندق، ممرز، کچف، راش، بلندمازو، اوری و بید مشک 
وجود دارد که نشان دهنده تنوع باالی گونه های درختی و درختچه ای 

)شکل6( در این جنگل است.

وضعيت تجدید  حيات توده های جنگلی
)پاجوش  غیر جنسی  به صورت  اغلب  جنگل  این  در  حیات  تجدید   
و  ایمانی  و   1383 همکاران،  و  )یوسف پور  است  ریشه جوش(  و 
همکاران، 1389(. از دالیل عمده آن می توان به خاصیت خارق العاده 

جست دهی گونه های تشکیل دهنده آن اشاره کرد ) شکل7(.
2- تيپ های مرتعی

در اراضـی مرتعـی فندقلـو، چندیـن تیـپ قابـل تشـخیص اسـت. 
بـا توجـه بـه تیپ بنـدی انجـام شـده براسـاس مطالعـات شـریفی و 
همـکاران )1396( سـه تیپ عمده شناسـایی شـدند کـه عبارتند از:
 )Trisetum flavescens – Trifolium repens( تيپ گراس- شبدر
درمحدوده  که  است  چمن زارهایی  ویژه  رویشی  تیپ  این    
قرار  به دلیل  دریا،  سطح  از  متري   1800 تا   1500 بین  ارتفاعي 
گیاهي  پوشش  مرطوب،  هواي  جریان های  مسیر  در  گرفتن 
شبدرها  مانند  علوفه ای  پهن برگان  و  پابلند  چمن هاي  از  متنوع 

نام علمی  نام فارسینام علمینام فارسی

.Ligustrum vulgare Lمندارچه.Acer campestre Lکرب

.Malus orientalis Uglitzk.ex Juzسیب وحشی.Acer cappadocicum Gled شیردار

.Mespilus germanica Lازگیل وحشی.Acer hyrcanum Fisch. & C. A. Meyسفیدکرکو

.Prunus divaricata Ledebآلوچه وحشی.Carpinus betulus Lممرز

.Quercus castaneifolia C. A. Meyبلندمازو.Carpinus orientalis Millممرز 

.Quercus macranthera Fisch. & C. A. Meyاوری.Carpinus schuschaensis H. Winklکچف 

Vaccinium arctostaphylos Lسیاه گیله .Corylus avellana Lفندق

.Rosa canina Lنسترن وحشی.Corylus maxima Mill فندق

.Rosa boissieri Crépنسترن وحشی.Crataegus pseudoheterophylla Pojarkسرخ ولیک

Rubus raddeanus Fockeتمشک.Crataegus pentagyna Waldstسیاه ولیک

.Salix aegyptiaca Lبید مشک.Cornus mas Lزغال اخته 

.Sorbus graeca )Spach.( Lodd. ex S. Schauerبارانک.Cotoneaster nummularius Fish. & C. A. Meyشیرخشت

.Sorbus torminalis (L.) Crantzبارانک.Euonymus latifolius (L.) Millال اسبی

.Viburnum opulus Lبداغ جنگلی.Euonymus velutinus (L.) Millگوشوارک

.Viburnum lantana Lهفت کولFagus orientalis Lipskyراش

از: عبارتند  تیپ  این  همراه  گونه هاي  است.  شده  تشکیل 
Alopecurus aucheri, Alopecurus textilis, Festuca ovina, 
Festuca rubra, Poa alpina, Poa araratica, Trifolium 
montanum, Trifolium repens, Trifolium sp. Trisetum 
flavescens, Koeleria  glaucovirens, Hordeum violaceum.

)Trifolium pratense - Carex spp .(تيپ شبدر- جگن
 این تیپ رویشی در توده های بین جنگلی مشاهده می شود. پراکنش 
جغرافیایی این تیپ رویشی، در محدوده ارتفاعی بین 1350 تا 1500 
قرار  و  ارتفاع  بودن  پایین  به دلیل  و  شده  واقع  دریا  سطح  از  متري 
داشتن  و  بودن  برف گیر  مرطوب خزري،  جریانات  مسیر  در  گرفتن 
زه آب ، پوشش گیاهي حالت انبوه داشته و درصد پوشش آن در برخی 
و  سفید  سرخ،  شبدرهای  ظهور  می رسد.  هم  درصد  صد  به  مناطق 
ابلق و گل های مارگریت در بهار جلوه خاصی به طبیعت آن مناطق 
می بخشد و ساالنه خیل عظیم گردشگران از طبیعت زیبای آن مناظر 

دیدن می کنند )شکل 8(. گونه هاي مهم همراه این تیپ عبارتند از:
Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Carex sp., 
Leucanthemum vulgare, Trisetum flavescens, Festuca 
heterophylla, Sonchus asper, Poa bulbosa, Poa pratensis, 
Alchemilla persica, Stellaria pallida, Polypodium sp.
) Ranunculus persicus - Hordeum violaceum( تيپ آالله - جو بنفش

متـر  بـاالي 2000  ارتفـاع  در  معمـواًل  از چمن زارهـا  تیـپ  ایـن 
گسـترش دارنـد. در ایـن مناطـق باوجـود دمای کـم و کوتـاه بودن 
فصـل جـذب کلروفیلـي، گیاهان بـا اسـتفاده از نور شـدید کوه های 
مرتفـع بـه  رشـد مطلوبي مي رسـند. وجـود اندام هـای زیرزمینی قابل 
ماحظـه ای ماننـد ریشـه های بسـیار بلنـد و سـاقه های زیرزمینـی 
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و غده هـا، بـه گیاهـان مذکـور امـکان می دهـد کـه در فصـل 
نامسـاعد باقـی بمانند و به زندگـي خود ادامه دهنـد. گونه هاي 

مهـم همـراه ایـن تیپ عبارتنـد از:
Ranunculus arvensis, Poa trivialis, Hordeum 
bulbosum, Trifolium repens, Potentilla canescens, 

Dactylis glomerata, Poa araratica.

حيات وحش 
خرس  نظیر  وحشي  جانوران  از  تعدادي  زیستگاه  جنگل  این 
مانند  پرندگانی  و  سمور  خرگوش،  معمولی،  روباه  گرگ،   قهوه ای، 
قرقاول، کبک و عقاب طایی بوده که ازجمله فون بارز منطقه به شمار 
می روند. در گذشته های نه چندان دور، پستانداران باارزشی مثل مرال 
شکار  اثر  بر  که  می بردند  به سر  منطقه  زیستگاه های  در  نیز  شوکا  و 
بی رویه و تخریب زیستگاه، نسل این گونه های ارزشمند رو به کاهش 

گذاشته است )موسوی  مشکینی و همکاران، 1394(. 

ارزش ها و کارکردهای اکولوژیكی جنگل 
ازجمله ارزش ها و کارکردهای اکولوژیکی جنگل فندقلو می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

و  اقلیمی  شرایط  مکاني،  موقعیت  نظر  از  فندقلو  جنگل   -
رویشگاهی و ترکیب پوشش گیاهی بسیار غنی است. از طرف دیگر 
به دلیل محدود و منحصربه فرد بودن رویشگا ه  های آن در سطح کشور از 
بعد حفاظتی به عنوان ذخیره گاه جنگلی می تواند مورد توجه واقع شود.

بلندمازو،  راش،  نظیر  ارزش  با  و  اصلي  گونه هاي  حضور   -
توالي اند،  پایاني  و  میاني  مراحل  نشانگر  که  کرب  و  بارانک  ممرز، 
در کنار گونه هاي پیشگام مثل فندق، ازگیل و ولیک که نشان دهنده 
است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  هستند،  توالي  اولیه  مراحل 
)توالي  جنگل شناسي  مطالعات  برای  مناسبی  زمینه  می تواند  و 
اکولوژیکي گونه های جنگلي( باشد )یوسف پور و همکاران، 1383(.
- فندق به عنوان گونه پیشاهنگ، نقش بسیار مهمی در استقرار و 
حفاظت نهال های گونه جنگلی دارد )Clark et al., 2008( و تجزیه 
سریع برگ های آن سبب اصاح خواص فیزیکی و حاصلخیزی خاک 
جنگلی می شود )Bombeli et al., 2002(. در این خصوص فندق 
می تواند زمینه حضور سایر گونه های باارزش جنگلی در عرصه های 

تخریب شده را فراهم کند.
ایزوآنزیمی،  زمینه  در  گرفته  انجام  مطالعات  به  توجه  با   -
عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی میوه ها در جنگل فندقلو، 
مشاهده شد که تنوع ژنتیکی گسترده ای در جمعیت های هر دو گونه

شکل 6 - برخی از گونه های درختی و درختچه ای جنگل فندقلو )عکس از: یونس رستمی کیا(

Quercus macranthera Crataegus pentagyna

Euonymus latifoliusSorbus torminalis
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Corylus avellana Quercus macranthera

Acer cappadocicum

شکل 7- تجدید حیات غیرجنسی گونه ها در داخل توده )عکس از: یونس رستمی کیا(

)مراقبی،  دارد  وجود   Corylus maxima و   Corylus avellana
1380(. ازاین رو با شناسایی و انتخاب اکوتیپ های مختلف می توان 
جنگل کاری های وسیعی در رویشگاه های تخریب یافته این گونه انجام داد. 
- با توجه به داشتن ویژگی هایی ازقبیل درختچه ای بودن، جست دهی 
فراوان، کوتاهی ارتفاع و دامنه ارتفاعی پراکنش 1000 تا 1600 متری از 
سطح دریا، این گونه می تواند نقش مهمی در احیا و توسعه رویشگا ه های 
باالبند  مناطق  از  بخشی  همچنین  و  میان بند  مناطق  تخریب شده 
جنگل های شمال و شمال غرب کشور داشته باشد )مصدق، 1375( .
- اگرچه تود ه های فندق از نظر تولید چوب اهمیت چندانی ندارند 
ولی از نظر تولید میوه، می توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه 

و افزایش درآمد خانوار های روستایی حاشیه جنگل داشته باشند. 

 عوامل تخریب ذخيره گاه جنگلی فندقلو
عوامل تخریب ذخیره گاه جنگلی فندقلو عبارتند از: 

- تغییر کاربری اراضی جنگلی به زراعت.
مدت ها است که این جنگل  توسط خرده کشاورزان پاک تراشی می شود 
منع  قانون  اجرای ضعیف  به دلیل  و  اراضی زراعی شود  به  تبدیل  تا 
از  بیشتر  بهره وری  به جای  عرفی  سامانه های  اراضی،  کاربری  تغییر 
امکانات موجود )کشاورزی متمرکز(، به دنبال پاک تراشی مناطق جدید 

هستند ) شکل های 9 و 10(. 
- واگذاری اراضی ملی به سازمان ها و نهادهای دولتی و تغییر کاربری 

آنها در منطقه.
- حضور دام در جنگل.

- آتش سوزی های عمدی و غیر عمدی در جنگل. 
تغییر اقلیم در کنار افزایش دما و خشکسالی، بارندگی های نامنظم از 
نظر مکانی و زمانی و شرایط آب وهوایی تعداد آتش سوزی های طبیعی 
را افزایش داده است. اکنون آتش سوزی جنگل  فندقلو مشکل بزرگی 
در منطقه است که در سال های آینده امکان تشدید آن نیز وجود دارد. 
از  بیش  مکان  این  به  داخلی  مراجعه گردشگران  در حال حاضر   -
حد ظرفیت و توان جنگل بوده و یک تهدید جدی برای تنوع زیستی 

جنگل فندقلو محسوب می شود )شکل 11(.

 نتيجه گيری نهایی و پيشنهادها
جنوبی  شیب های  در  شدن  واقع  به لحاظ  اردبیل  فندقلوی  جنگل 
دارای خصوصیات  خزری  اقلیمی  جریانات  از  برخورداری  و  البرز 
از  حفاظت  قابلیت های   و  ژئوبتانیکی  نظر  از  منحصر به فردی 
اهمیت  تاحدودی  شدید،  تخریب  به رغم  که  است  خاک  و  آب 
و  مهم ترین  به عنوان  و  است  کرده  حفظ  را  خود  موجودیت  و 
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بزرگ ترین ذخیره گاه ژنتیکی فندق در ایران محسوب می شود. 
مطالعات انجام شده در مورد فرم و وضعیت تجدید حیات 
طبیعی جنگل فندقلو نشان می دهد به دلیل زادآوری غیر جنسی 
)پاجوش و ریشه جوش( فرم غالب جنگل از نوع شاخه زاد است. 
جست دهی  قابلیت  و  سرشت  نشان دهنده  شاخه زاد ها  فراوانی 
بلندمازو  و  ممرز  راش،  فندق،  به ویژه  جنگل  عمده  گونه های 
جنگل  موجودیت  متعدد،  بهره برداری  و  قطع  به  رغم  که  است 
بررسی ها  نتایج  )ایمانی و همکاران، 1389(.  را حفظ کرده اند 
کمتر  )بذری(  حیات  جنسی  تجدید  جنگلی  توده های  در  داد  نشان 
دیده می شود که از دالیل عمده آن می توان به جوان بودن اکثر جست 
گروه ها و اندک بودن تعداد پایه های مادری نخبه و بذرده اشاره کرد. 
ازطرف دیگر، اندک بذر تولید شده نیز به دلیل کوبیدگی سطح خاک، 
نمی تواند تماس الزم را با خاک داشته و شروع به رویش کند و در 
زیاد،  سایه  اثر  بر  بذرها  توده،  باالی  تراکم  و  انبوهی  به دلیل  ادامه 
پوسیده شده و ازبین می روند )شقاقی افضلی و دلفان اباذری، 1379(. 
در این زمینه پیشنهاد می شود به منظور رسیدن به زادآوری جنسی و 
گسترش آن، ابتدا باید عملیات خراش دهی سطح خاک برای مدفون 
کردن و کنار زدن الشبرگ ها، نفوذپذیر کردن خاک و بهبود ساختمان 
)تنک  فندق  توده های  در  پرورشی  عملیات  همچنین  و  خاکدانه ها 
تا شرایط  انجام شود  کمتر  با شیب  اراضی  در  کردن(،  آزاد  و  کردن 
یابد.  بهبود  آنها  جوانه زنی  و  بذرها  نگهداری  برای  خاک  پذیرش 
در سال هاي اخیر تبدیل کاربري جنگلي و مرتعي به زراعت و 
کشاورزي، چرای دام، آتش سوزی های عمدی و همچنین قطع درختان 
)برای زغال گیری و استفاده هیزمی( از عوامل تأثیر گذار در تخریب 
بنابراین  است.  بوده  ژنتیکي  ذخایر  عظیم  منبع  این  رفتن  بین  از  و 
ژنتیکی  ذخایر  حفظ  به منظور  منطقه  در  موجود  شرایط  به  توجه  با 
فندق الزم است سازمان های مسئول  آمیخته  تیپ  به خصوص  فندق 
برای حفاظت و قرق این قبیل رویشگاه های کم نظیر، اهتمام بیشتری 
داشته باشند. ازاین رو پیشنهاد می شود عاوه بر قرق و حفاظت کامل 
از عرصه هاي جنگلي موجود )برای جلوگیری از ورود دام عملیات 
حصار کشی ضروری است( برنامه های نهال کاری با گونه هاي جنگلي 
بومي در اراضي کم درخت و بدون درخت منطقه با رعایت کامل تمام 
اصول جنگل شناسي نزدیک به طبیعت )استفاده از گونه هاي بومي و 
ایجاد توده هاي آمیخته( اجرا شود. متأسفانه با توجه به اینکه هنوز 
مشکل حضور  دام در جنگل حل نشده است، شاهد حضور مسافران 
و گردشگران بیش از حد ظرفیت و توان اکولوژیکی جنگل در منطقه 
این  جهانی  و  ملی  ارزش  به  توجه  با  می شود  پیشنهاد  لذا  هستیم. 
بی مورد  سرمایه گذاری های  و  توسعه ای  برنامه های  از  جنگلی،  توده 
به  جنگلی،  توده های  عمق  به  جدید  ماشین رو  جاده های  احداث  و 
منظور جذب گردشگر بدون در نظر گرفتن ارزش حفاظتی جنگل، 
آینده  در  رویشگاه  این  این صورت  غیر  در  که  شود  خودداری  جداً 
است  ضروری  ضمنًا  شد.  خواهد  مواجه  جبران ناپذیری  صدمات  با 
مدیریت  برنامه های  در  محلی  جوامع  دادن  مشارکت  و  آموزش  با 
حفاظتی جنگل، دلبستگي آنها را به طبیعت افزایش داده و آنها را به 

محافظان جنگل تبدیل کرد.
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