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علم کوه، نماد مراتع و قله های بلند البرز  
حسن قلیچ نیا* 

Alamkooh a symbol of high rangelands and peaks of Alborz
H. Ghelichnia*

چکید ه
علم کوه، د ومین قله بلند ایران و یكی از مجموعه کوه های بلند و به هم پیوسته تخت سلیمان  د ر رشته کوه های البرز 
است. این زیست بوم، به د لیل اختالف ارتفاع چشمگیر و د ارا بود ن  د ره ها و د امنه های پرشمار، گونه های گیاهی و 
جانوری متنوعی را  د ر خود جا د اد ه است. وجود گونه های گیاهی آلپی و نیمه آلپی از ویژگی های زیست بوم علم کوه 
است که  د ر این بین وجود برخی گونه های انحصاری بر ارزش و اهمیت آن می افزاید. وجود قله های بلند باالی 
4 هزار متر ارتفاع از سطح  د ریا، یخچال ها و برف چال های طبیعی، د یواره های مرتفع گرانیتی و چمن زارها، مراتع 
و د امنه های جنگلی از جاذبه های مهم و کم نظیر علم کوه به شمار  می روند. وجود گونه های گیاهی مرتعی و مناظر 
و چشم اند ازهای زیبا و منحصربه فرد، شرایط مناسبی را برای استفاد ه های مرتع د اری، زنبورد اری، گرد شگری و 
کوهنورد ی فراهم کرد ه است. با این وجود علم کوه  د ر شرایط حاضر با آسیب ها و مخاطره هایی روبه رو است که 
جاد ه سازی، برد اشت بی رویه گیاهان د ارویی و خوراکی، گرد شگری و کوهنورد ی ناسازگار با محیط طبیعی آن 

ازجمله آنها است. 

واژه      هایکلیدی: علم کوه، تخت سلیمان، گونه های آلپی، البرز

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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موقعیتجغرافیایی،زمینشناسیواقلیمیعلمکوه 
 قله علم کوه با ارتفاع 4 هزار و 845 متر از سطح  د ریا یكی از 
از  بعد  ایران  قله  د ومین  و  سلیمان  تخت  رشته کوه  مجموعه قلل 
البرز  محد ود ه  آن  د ر  مساحت  بیشتر  که  می رود  به شمار  د ماوند 
غربی  د ر استان مازند ران واقع شد ه  است. این رشته کوه های عظیم 
تا  34  و  36  ° محد ود ه  د ر  البرز  اصلی  خط الرأس  از  منشعب 

°36 و 40 طول شرقی و °50  د رجه و '27 تا °50  د رجه و '60 

عرض شمالی واقع شد ه است. این منطقه از شمال به مناطق جنگلی 
محد ود ه شهرهای چالوس، سلمانشهر و تنكابن، از جهت شرقی به  د ره 
رود خانه چالوس، از غرب، محد ود به  د ره بزرگ سه هزار و باألخره از 
جنوب و جنوب غربی به  د ره های طالقان و الموت منتهی می شود. اثر 

طبیعی ملی علمکوه با مساحت 4 هزار و 77 هكتار، متشكل از سه 
قله علم کوه، سیاه کمان و تخت سلیمان، طی مصوبه شماره 

222 به تاریخ 81/3/21 شورای عالی محیط زیست، 
به مجموعه مناطق تحت مد یریت سازمان حفاظت 

با  و  د یگر  ازطرف  شد.  اضافه  محیط زیست 
از شمال  این منطقه  به عوارض طبیعی،  توجه 
به  جنوب  از  کرماکوه،  و  کاالهو  ارتفاعات  به 
حصارچال،  ارتفاعات  و  د یوچال  خط الرأس 

به  از غرب  بریر و خشكه د ر و  قله  به  از شرق 
قلههای هزارچم، مناره و خرسان منتهی میشود. 

جزو  سلیمان،  تخت  مجموعه کوههای 
چین خورد گی های د وره سوم زمین شناسی است و ازطرفی 

وجود یخچال های طبیعی، آثار جد ید ترین د وره زمین شناسی را  د ر این 
منطقه نشان مید هد. محد ود ه علم کوه روی رسوبات کواترنری واقع شد ه 
الیكا و شمشک  د ر  این رسوبات توسط سازند های کهر، روته،  است. 
بر گرفته شد ه است ) د رویشزاد ه، 1370(. از نظر ویژگی های اقلیمی، 
متوسط بارند گی ساالنه 800-600 میلی متر و اقلیم منطقه، مرطوب سرد 
تا فراسرد است )خلیلی و همكاران، 1370(. قلههای مرتفع، یخچالها و 
برف چالهای طبیعی، د یواره مرتفع گرانیتی، چمن زارها، مراتع و د امنههای 
جنگلی از جاذبههای مهم و کم نظیر آن به شمار میروند. بیشتر شهرت 
شمالی  د امنه  که  د ر  است  بلند ی  سنگی  د یواره   وجود  به د لیل  قله  این 
فنی ترین و سخت ترین مسیرهای سنگ نورد ی  آن واقع شد ه و شامل 
ایران است. سرچشمه رود خانه سرد آبرود از د یگر  و د یوارهنورد ی  د ر 
چشم اند ازهای زیبای منطقه است که به طول حد ود 60 کیلومتر  د ر ضلع 
شمال شرقی منطقه واقع شد ه که از کوه های خرسان و سیاه کمان آغاز و 
 د ر نزد یک وند اربن با شاخه د یگر منشعب از تخت سلیمان  د ر هم آمیخته 
و وارد کالرد شت میشود )عزیزی، 1364(. هد ف از این مقاله شناسایی 
ظرفیت های طبیعی منطقه و معرفی آسیبها و مخاطره های موجود  د ر 
علمکوه به منظور استفاد ه بهتر از ظرفیت ها و ارائه راهكارهای پیشنهاد ی 

برای حفظ و مد یریت این اکوسیستم کوهستانی است. 
تحقیق  روش  چهارچوب  مقاله  د ر  این  یافتههای  و  اقد ام ها 
مازند ران  د ر  استان  گیاهی  تیپ های  شناسایی  تحقیقاتی  طرح 
است.  بود ه  استان  اکولوژیک  مناطق  شناخت  ملی  طرح  راستای 

تحقیقاتی  طرح  این  چهارچوب  شد ه  د ر  انجام  اقد امات  براساس 
نتایج زیر حاصل شد ه است.  با استفاد ه از اطالعات و د اد ههای آن  و 

تنوعزیستی 
آلپی  و  نیمه آلپی  گیاهی  پوشش  از  متشكل  مرتعی علمکوه  اکوسیستم 
سطح  از  متر  هزار   3 ارتفاع  تا  نیمه آلپی  منطقه  پراکنش  د امنه  است. 
 د ریا و د امنه گسترش منطقه آلپی از ارتفاع 3 هزار متر به باال است. 
تراکم و  د رصد پوشش گیاهی  د ر ارتفاعات زیر 3 هزار متر بیشتر از 
ارتفاعات آلپی بود ه و به تد ریج با افزایش ارتفاع از سطح  د ریا از تراکم 
ارتفاعات  به طوری که  د ر  میشود؛  کاسته  گونهها  پوشش  و  د رصد 
بسیار  به صورت  از سطح  د ریا پوشش گیاهی  از 4 هزار متری  بیشتر 
مناطق سنگالخی و صخرهای د ید ه میشود.  پراکند ه است و غالبًا  د ر 

گونههایگیاهی
Astragalus microcephalus Wild.
Onobrychis cornuta (L.) Desv.
 Phlomis cancellata 1 Bunge )گوش بره(، 
 Thymus fallax Fisch. et C.A. Mey.
 ،Bromus tomentosus Trin.
 Bromus tomentellus Boiss.
غالب ترین  و  مهم ترین   Festuca ovina L. و 
گیاهان منطقه علمکوه  د ر ارتفاعات تا 3 هزار متری 
از سطح  د ریا هستند که  د ر قالب تیپهای مرتعی  د ر منطقه 
مشاهد ه میشوند. بیشترین تمرکز چرای د ام ها  د ر این محد ود ه ارتفاعی و 
رویشی است.  د ر ارتفاع 3 هزار متر به باال پوشش گیاهی به سبب شرایط 
و محد ود یتهای محیطی، تنک تر شد ه و گونههای آلپی  د ر این منطقه 

ظاهر میشوند.
Astragalus jodotropis Boiss., Betonica nivea subsp.گونههای 
mazandarana (Bornm.) Rech.f., Scutellaria 
glechomoides Boiss., Veronica aucheri Boiss., 
Erigeron uniflorus L., Astragalus macrosemius Boiss 
& Hohen. Potentilla nuda. Boiss., Jurinea frigida 
(Boiss.) Wagenitz و Didymophysa aucheri Boiss.  د ر 
ارتفاعات 3 هزار تا 3 هزار و 900 متری از سطح  د ریا رویش د اشته
.(Noroozi et al., 2008; 2010) و از گونههای انحصاری البرز هستند 
Senecio iranicus B.Nord. گونه های 
Erigeron uniflorus Boiss., Potentiila argenta Jord. ex Verl., 
Vavilovia formosa (Steven) Fed., Paraquilegia 

گونههای  مهم ترین  از  برخی   caespitosa Boiss & Hohen.
و 400  هزار  تا 4  و 900  هزار  ارتفاع 3  البرز  د ر  انحصاری  گیاهی 
رویش  محد ود ه  د ارند.  حضور  علم کوه  سطح  د ریا  د ر  از  متری 
سطح  د ریا  از  متری   750 و  هزار   4 ارتفاع  تا  علمکوه  گیاهان  د ر 
Saxifraga iranica Bornm. گونههای  ارتفاع  این  و  د ر  بود ه 

  Cerastium purpurascense Adams. و Veronica aucheri Boiss.

بهره برد اری های 
معد نی از منابع سنگ  د ر 

از عوامل  منطقه علم کوه یکی 
بود ه  زیستی  منابع  تخریب  مهم 
و با جاد ه سازی و عملیات انفجاری 

پوشش  سیمای  تخریب  سبب 
منطقه  مرتعی  و  گیاهی 

شد ه است. 
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 .(Noroozi et al., 2011( رویش د ارند
از ویژگی های رویشگاه های آلپی ایران، فصل رشد کوتاه، تغییر سریع 
 د رجه حرارت و وجود باد، کم بود ن عمق خاك، باال بود ن اشعه ماورای 
بنفش، کم بود ن مقد ار د ی اکسید کربن، تمرکز تولید گیاهان  د ر ریشه، مقاومت 
به  د رجه حرارت پایین و وجود بیشترین  د رصد گونه های انحصاری است.

مراتع
زیستی  تنوع  از  ارتفاعی  تغییرات  به لحاظ  علم کوه  واقع  د ر  مراتع 
جهات  تغییرات  به همراه  ارتفاعی  تغییرات  برخورد ارند.  مناسبی 
تورانی  ایرانو-  و  ناحیه خزری  بین  گرفتن  د ر  قرار  همچنین  و  شیب 
کرد ه  فراهم  مرتعی  مختلف  گونه های  رویش  برای  را  مناسبی  شرایط 
شامل بالشتكی  گیاهان  عمد ه  به طور  مرتعی  غالب  تیپ های  است. 

 Onobrychis cornuta (L.) Desv., Acantholimon erinaceum
Lincz (Jaub. & Spach) )کاله  میر حسن(، انواع گون های خارد ار مانند

 Astaragalus  jodotropis  Boiss., و Astragalus gossypinus Fisch.

گند میان  به همراه  )آویشن(   Thymus fallax Fisch. & C.A.Mey
Bromus tomentosus Trin. .Festuca ovina L و  مانند  د ائمی 

می کنند.  تغییر  نیز  آن  غالب  گونه های  ارتفاع،  تغییرات  با  که  است 
بهره برد اران مرتعی  د رطول فصل چرا  د ر منطقه حضور د ارند که شامل 
مرتع د اران محلی و مرتع د اران طالقان هستند. زمان استفاد ه از مراتع منطقه 
از اواسط خرد اد تا اواخر شهریورماه است )قلیچ نیا و همكاران، 1396(.

عواملتهدیدوتخریبمنطقهعلمکوه
بهره برد اری های معد نی از منابع سنگ  د ر منطقه علم کوه یكی از عوامل 
انفجاری  عملیات  و  جاد ه سازی  با  و  بود ه  زیستی  منابع  تخریب  مهم 
سبب تخریب سیمای پوشش گیاهی و مرتعی منطقه شد ه است. جاد ه 
منتهی به تنگ گلو به طول حد ود 17 کیلومتر تا ارتفاع 3 هزار متری 
خاك،  و  گیاهی  پوشش  تخریب  ضمن  که  است  جاد ه هایی  از  یكی 

شكل 1-گونه .Cerastium purpurascens Adams  د ر ارتفاع 4 هزار و 
210 متری از سطح  د ریا )عكس از حسن قلیچ نیا(

شكل 3-گونه .Oxyria digyn (L.) Hill  د ر ارتفاع 3 هزار و 800 متری از 
سطح  د ریا )عكس از حسن قلیچ نیا(

شكل 5- مراتع و چمن زار های نیمه آلپی )عكس از حسن قلیچ نیا(

شكل 2- گونه .Oxytropis persica Boiss  د ر ارتفاع 3 هزار و 940 متری 
از سطح  د ریا )عكس از حسن قلیچ نیا(

شكل 4- گونه .Astragalus jodotropis Boiss  د ر ارتفاع 3 هزار و 800 
متری از سطح  د ریا )عكس از حسن قلیچ نیا(

شكل 6- رود خانه سرد آبرود )عكس از حسن قلیچ نیا(
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شكل 7- نمایی از مراتع نیمه آلپی منطقه علم کوه )عكس از حسن قلیچ نیا(

شكل 9- نمایی از د شت حصارچال )ارتفاع 3 هزار و 800 متر از سطح  د ریا(، 
)عكس از حسن قلیچ نیا(

شكل 8- نمایی از چمن زارهای آلپی علم کوه )عكس از حسن قلیچ نیا(

شكل 10- نمایی از قله  علم کوه )عكس از حسن قلیچ نیا(

زمینه را برای عبور و مرور شكارچیان فراهم ساخته است. ضمن اینكه 
حضور  برای  را  زمینه  گرد شگری،  و  کوهنورد ی  مسیر  ساد ه سازی  با 
بیش از ظرفیت کوهنورد ی فراهم ساخته که به نوبه خود به خصوص 
روبه رو  جد ی  مخاطره های  با  را  کوهستان  محیط  اخیر  سال های   د ر 
تغییراتی  مراتع علم کوه سبب  از  د ام  د ر بخش هایی  کرد ه است. چرای 
 د ر ترکیب گیاهی،  د رصد پوشش و تراکم گونه های مرتعی شد ه است. 

پیشنهادها
منطقه علم کوه یكی از مناطق مهم کوهستانی و مرتعی ایران از لحاظ 
د ارا بود ن چشم اند ازهای منحصربه فرد طبیعی، مراتع و چمن زارهایی با 
کیفیت خوب است. ضمن اینكه از لحاظ کوهنورد ی و گرد شگری نیز 
د ارای اهمیت است. برای نجات و گسترش ارزش های اکولوژیک منطقه 
و ممانعت از بهره برد اری ناپاید ار و ایجاد شرایط مناسب برای استفاد ه های 
خرد مند انه از مواهب طبیعی و برقراری شرایط مطلوب برای زیستگاه ها 
و رویشگاه ها  د ر تلفیق با کوهنورد ی و گرد شگری نیازمند عزم ملی و 
محیط زیست،  حفاظت  )سازمان  مربوطه  سازمان های  مؤثر  اقد ام های 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری کشور، سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع د ستی و گرد شگری و غیره(، همراهی و حمایت تمامی اند یشمند ان، 
صاحب نظران، د انشگاهیان، مرد م بومی و همه افراد عالقه مند به طبیعت 
و زیست بوم است. با مد یریت صحیح  د ر راستای ارتقای کیفیت مراتع 
می توان تا حد ود ی بر این مشكالت فائق آمد که به د نبال خود بهبود سطح 
زند گی جوامع بومی و د امد اران را به همراه خواهد د اشت. افزایش د مای 
هوا و کاهش بارش برف  د ر سال های اخیر یخچال طبیعی تخت سلیمان 
را تحت فشار قرار د اد ه و مساحت آن بر اثر ذوب شد ن، کاهش یافته و 

منجر به ایجاد سیل  د ر اراضی پایین د ست شد ه است. بسته شد ن جاد ه 
خاکی منتهی به تنگ گلو  د ر قد م اول می تواند  د ر راستای حفظ اکوسیستم 

منطقه مؤثر واقع شود. 
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