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چكيده
جنگل های شمال یا منطقه رویشی هیرکانی با شرایط اکولوژیک متمایز و وسعت کوچک خود، سهم مهمی از تنوع 
زیستی سرزمین ایران را به خود اختصاص داده و از این نظر دارای ارزش های زیادی است. ثعلب ها بخشی مهم 
از این تنوع زیستی غنی را تشکیل می دهند. در همین رابطه در راستای اجرای طرح فلور مازندران و برخی دیگر 
از طرح های مربوطه در منطقه، تیره ثعلب  و بعضی از مهم ترین گونه های بومی آن مّدنظر قرار گرفت. طی 5 سال 
مطالعات صحرایی درباره فلور، ضمن تهیه فهرستی از گونه های ارکیده و تاکسون های مربوطه، رویشگاه های عمده 
انتشار آنها شناسایی و نمونه هایی نیز جمع آوری و مطالعه شدند. هم زمان مشخصات رویشگاهی آنها نیز ثبت و 
مهم ترین ویژگی های اکولوژیک یا برخی اطالعات کلی به همراه تصاویر برای کمک به شناسایی دقیق تر گونه ها ثبت 
و ارزیابی شد. به عالوه ضمن ارائه فهرستی از کل گونه های این تیره در ایران که اغلب خاک زی هستند، با استفاده 
از مجموعه اطالعات تهیه شده بخشی از تنوع زیستی این محدوده به تصویر کشیده شده و به اختصار توصیف شد. 
با استفاده از اطالعات به دست آمده از این گروه از گیاهان، می توان نسبت به انجام مدیریت های حفاظتی اقدام و به 
حفظ این گونه های ارزشمند که اکثراً جزو گیاهان کم گستره، بعضًا نایاب یا حتی در حال انقراض هستند، اقدام کرد.

واژه      های کليدی: هیرکانی، تیره ثعلب ، تنوع زیستی، گیاهان نایاب

Abstract
Hyrcanian forests or Caspian zone with its unique ecological characteristics is an important biodiversity 
of Iran’s plant territory. The orchids are one the most important plants for the flora of Iran. Here, based on 
collecting of flora of Mazandaran province and other related projects, some of orchid species were selected 
and noticed for more studies. In this regard and by doing field studies on main sites over five years, many 
of orchid taxa were collected and the distribution range and main sites were identified. Ecological traits 
of the species and also their sites were noted and evaluated; in addition to description of orchid species, 
some botanical characteristics were presented with proper photos. Finally, according to the data, Iran’s 
orchids list was presented and biodiversity values of some of the important orchid species were described 
for the Hyrcanian province. Thus, these data can help us to reach conservation aims for protecting rare and 
threatened species.    

Keywords: Hyrcanian province, Orchidaceae, biodiversity, rare plant
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مقدمه
سرزمین ایران، یکی از مراکز مهم تنوع زیستی گیاهی در اقلیم 
زیستی کهن یا دنیای قدیم است. نزدیک به 8000 گونه گیاهی 
بومی در این محدوده رویشی انتشار دارند که بسته به نوع گونه ها 
و نیازهای اکولوژیک آنها، در مناطق رویشی مختلف و چهارگانه 
آن، انتشار یافته اند. از این تعداد گونه، بیش از 30 درصد انحصاری 
)Endemic( ایران بوده که در خارج از آن انتشار نداشته و مختص 
 .(Jalili & Jamzad, 1999)هستند ایران  سرزمین  فلور  به 
جنگل های شمال ایران با شرایط اکولوژیک متمایز خود، بخش 
مهمی از تنوع زیستی سرزمین ایران را به خود اختصاص داده و از این 
نظر دارای ارزش های زیادی است. این محدوده که به منطقه رویشي 
هیرکانی معروف است، بعضًا و به عبارت صحیح تر با استناد به سوابق 
اکوسیستم های  ازجمله  بوده،  معروف  هم  کاسپینی  منطقه  به  تاریخی، 
متنوع حوضه اکسینو- هیرکاني و ناحیه رویشي اروپا- سیبري در پهنه 
هوالرکتیک یا شمالگان است؛ به عبارتی یکي از اکوسیستم هاي متنوع و 
جالب از اقلیم های زیستی معتدله نیمکره شمالي به شمار می آید. شرایط 
طبیعي و جغرافیایي این منطقه ازجمله برخورداري از بارش هاي فراوان 
و کمابیش منظم، دمای مطلوب و تغییرات دمایی محدود، نزدیکي به 
دریای کاسپین، وجود کوه ها، دامنه هاي متعدد و اختالف ارتفاع شدید 
در فاصله کوتاه، منجر به توسعه و انتشار بسیاري از عناصر گیاهي در 
آن شده است که در شکل اجتماعي خود از مناطق هم سطح دریا تا 
2700 متر، جوامع گیاهي مختلفي را تشکیل مي دهند. چنین ویژگي هایي 
باعث شده تا این پهنه رویشي همواره مورد توجه پژوهشگران داخلي 
و خارجي قرار گیرد. از این رو، شناخت عناصر گیاهی موجود در این 
محدوده، به عنوان اطالعات زیربنایی برای تحقیقات اکولوژیکی، مدیریت 
و حفاظت گیاهان و ذخایر توارثی این گونه ها، بسیار بااهمیت است و 
شناخت همه جانبه این اکوسیستم همراه با بهره وري اصولي از ذخایر 
ژنتیکي آن، مي تواند متضمن توسعه پایدار زیست محیطي و اقتصادي 
در منطقه باشد؛ چراکه فقدان شناخت وضعیت زیستی گونه ها می تواند 
باعث نزدیک شدن به خط قرمز نابودی برخی گونه های گیاهی شود 

که لزوم توجه بیشتر به این گنجینه های زیستی را بیش از پیش متذکر 
می شود. با این مختصر و براساس نتایج آمار مقدماتی و طی مطالعه 
فلور مازندران، بیش از 2100 گونه گیاهی از تیره های مختلف در این 
منطقه رویشی انتشار دارند (Amini et al, 2011). از این میان، تیره 
ثعلب  یا ارکیده ها با تعداد تقریبی 50 گونه، زیرگونه و واریته، به عنوان 
یکی از تیره های مهم از گروه تک لپه ای ها هستند که ازنظر ارزش های 
زیستی و تنوع گیاهی، اقتصادی و زیبایی شناختی دارای اهمیت فراوانی 
بوده و در بیشتر مناطق رویشی و اکوسیستم های نیمه مرطوب و مرطوب 
گسترش دارند. ارکیده ها به علت اهمیت و جایگاه آنها در تنوع زیستی 
و همچنین ارزش های اقتصادی، از اهمیت ویژه ای در بین گیاهان بومی 
و مجموعه فلور ایران برخوردارند. ازآنجایی که گونه های ثعلب بومی 
خاک زی  به  مربوط  محدودیت های  و  داشته  کوچکی  گل های  ایران، 
از  ولی  نیست  توجه  مورد  زیاد  تجارت،  و  باغبانی  ازنظر علم  بودن، 
ارزش های زیستی و تنوع زیستی باالیی برخوردارند؛ در حالی که بخش 
بزرگی از ثعلب های موجود در جهان، به گروه اپی فیت ها تعلق داشته 
و به علت برخورداری از گل های بزرگ و رنگارنگ خود بسیار مورد 
توجه هستند. برخی از گونه های آن حتی گونه های وحشی، در باغبانی 
داشته  فراوانی  اهمیت  گل،  رنگ  و  شکل  جذابیت  و  زیبایی  به علت 
گیاهان،  و اصالح  ژنتیک  تکنیک های علم  از  بهره گیری  با  امروزه  و 
تغییرات زیادی در صفات ارزشی  آنها ایجاد شده و ارقام فراوانی از 
از تجارت جهانی گل را  آنها مشتق شده اند؛  به طوری که سهم زیادی 
از جنس های مشتق شده  ارقام  مثال  برای  داده اند.  اختصاص  به خود 

 Cymbidium, Phalaenopsis, Dendrobium, vanda,
 Cattleya, Laelia, Oncidium, Paphiopedilum, Stanhopea,
Pleurothallis, Odontoglossum, Lycaste, Doritis

پایه ها،  از  زیادی  بخش  که  هستند  ثعلب  جنس های  معروف ترین  از 
گلدان ها و گل های شاخه بریده و تولیدی در گلخانه های پیشرفته جهان 
همچون هلند، کلمبیا، بلژیک، اکوادور، آلمان، مالزی و غیره را به خود 
اختصاص داده اند. به عالوه برخی گونه  ها همچون Gastrodia elata و 
Dendrobium officinale دارای ارزش های دارویی بسیاری به ویژه 

شکل های 1 و 2- کولتیوار های تجاری ارکیده، در شکل راست، رقم تولیدی »پرسپولیس« از جنس Cattleya که برای اولین بار توسط مرحوم احمد شیخی، پدر 
ارکیده ایران تولید شده، رقمی شناخته شده و جهانی محسوب می شود. سمت چپ، رقمی زیبا از جنس Cymbidium که به علت آسانی تولید و نگهداری حتی در فضای 

بیرون دارای ارزش های تجاری و تولیدی زیادی است )عکس ها از: حبیب زارع(
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 Phalaenopsis شکل 4- کولتیوارهای زینتی بسیار زیبا از جنس
)عکس ها از: حبیب زارع(

شکل 3- مناطق مشخص شده با رنگ قرمز، مناطق انتشار گسترده ارکیده ها در 
سطح جهان را نمایش می دهد.

در طب سنتی چین هستند. 
بسیاری از گونه های ارکیده دامنه و محدوده انتشار باریکی داشته و 
نسبت به سایر گیاهان، به تخریب اکوسیستم ها حساسیت بسیار زیادی دارند 
.(Cozzolino & Widmer, 2005., Jacquemyn et al., 2007)

براساس تحقیقات اخیر، جمعیت این گیاهان به علت کوچک شدن محدوده 
رویش طبیعی و جمع آوری های بی رویه به علت ارزش های زیبایی شناختی 
.(Baillie et al, 2004) و دارویی به شدت رو به کاهش گذارده است

 همچنین ثعلب ها نسبت به دیگر تیره ها از میزان خطر تهدید جمعیت 
 .(Pillon & Chase, 2007) جنس و گونه بیشتری برخوردار هستند
این حساسیت ها به همراه محدودیت دامنه انتشار، بر خطر انقراض این 
 Swarts) گروه از گیاهان بر اثر تغییرات اقلیمی آینده خواهد افزود
به در معرض  به همین منظور مالحظات مربوط   .(& Dixon, 2009
را  ثعلب ها  اکوسیستم،  در  آنها  کلیدی  نقش  و  بودن  انقراض  خطر 
زیستی  حفاظت  ازنظر  گیاهان  گروه  پرچم دار  روزافزونی  به طور 
 .(Baillie et al., 2004)معرفی می کند (Conservation Biology)
و  پراکنش  جمعیت،  روی  تحقیق  اهمیت  ویژگی ها  این  به همین دلیل، 
 Zhang et al.,) جایگاه حفاظتی ثعلب ها را بیش از پیش نشان می دهد

 .(2015

گياه شناسی ثعلب ها
Orchidaceae یا تیره ثعلب یکی از غنی ترین و بزرگ ترین تیره های 
گیاهان گل دار است که در بیشتر مناطق رویشی جهان گسترش دارند 
(Cribb et al., 2003). گیاهان این تیره به گروه تک لپه ای ها و راسته  
Asparagales تعلق دارند. لینه، گیاه شناس، در سال 1753، تعداد 8 
گونه از این تیره را نام برد. پس از او جنس ها و گونه های دیگری از 
این خانواده بزرگ گیاهی به تدریج توسط گیاه شناسان مختلف کشف، 
زیرتیره، 880 جنس  از 5  تیره  این  اکنون  نام گذاری شد.  و  شناسایی 
.(Cribb et al., 2003) و بیش از 25000 گونه تشکیل شده است 
برگ،  ریشه،  ساقه،  در  زیادی  تنوع  هستند.  چندساله  ارکیده ها  همه 
وجود  اندام ها  صفات  و  گل  تخصصی  گرده افشانی  و  گل  ساختار 
دارد که تمایز این گونه های گیاهی را با هم باعث می شود و این مهم 
است.  شده  تیره  این  برای  خاصی  رده بندی  سیستم  ایجاد  موجب 
تاکنون بررسی های فیلوژنتیکی بسیاری روی این تیره انجام شده اما 

با وجود این، هنوز مطالعات روی رده بندی این تیره به پایان نرسیده است 
(Cribb et al., 2003). مطالعات مورفولوژیک قویًا این طبقه بندی را 
برخالف مطالعات فیلوژنتیکی تأیید کرده است. چنانچه این تیره را در راسته 
Gynandral یا Exalbominal طبقه بندی کردند. درواقع راسته کوچکی 
درنظر گرفته شده که در برخی منابع عماًل فقط به تیره ارکیده تقلیل پیدا کرده 
است؛ درحالی که طبق آخرین طبقه بندی انجام شده بر مبنای APG این تیره 
 .(Chase et al., 2016) طبقه بندی شده است Asparagales در راسته
در همین رابطه برای این تیره، 5 زیرتیره به شرح شکل 5 تعریف و 

توصیف شده است.

شکل 5- زیرتیره های ارکیده

Apostasioideae: 2 genera and 16 species, south-western Asia

)شامل 2 جنس و 16 گونه، جنوب غرب آسیا(
Cypripedioideae: 5 genera and 130 species, from the temperate 
regions of the world, as well as tropical America and tropical Asia

)شامل 5 جنس و 130 گونه، مناطق معتدله دنیا و همچنین مناطق گرمسیری آمریکا و آسیا( 
Vanilloideae: 15 genera and 180 species, humid tropical 
and subtropical regions, eastern North America 

)شامل 15 جنس و 180 گونه، مناطق مرطوب و نیمه گرمسیری، 
شرق ایاالت متحده آمریکا(

Epidendroideae: more than 500 genera and more or 
less 20,000 species, cosmopolitan
)شامل بیش از 500 جنس و حدود 20 هزار گونه، اغلب مناطق جهان(

Orchidoideae: 208 genera and 3,630 species, cosmopolitan
)شامل 208 جنس و 3630 گونه، اغلب مناطق جهان یا جهان وطنی(

Monandrae 
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صفات اساسی در شناسایی این گروه از گیاهان، بسیار متنوع بوده 
و صفات گل  که مهم ترین ویژگی های شناسایی در آنها هستند، در بین 
گروه ها یا جنس های این تیره، از آرایش و چیدمان مخصوص به خود 
برخوردار هستند. همه گونه های این تیره، علفی و غیر چوبی هستند. 
قدرت رویشی آنها زیاد بوده و ساختار درونی آنها به نسبت ساده است. 
تفاوت های ظاهری بین آنها به ویژه در تنوع شکل گل ها، اغلب ناشی 
از جنس های  به غیر  است.  آنها  تکاملی  و  زیستی  و وضع  شرایط  از 
.Neotia spp و .Corallorrhiza spp که به ترتیب روی قارچ های 
می برند،  به سر  پوسیدگی  حال  در   گیاهان  بقایای  و  فساد  حال  در 
 )Terrestrial( یا کودروست، بقیه گونه ها خاک زی (Saprophytes)
هستند و دارای کلروفیل بوده و توسط ریشه یا اندام های زیر زمینی، آب 
و مواد معدنی را جذب کرده یا دارزی )Epiphytes( هستند و نیاز به 
یک تکیه گاه داشته و اغلب روی درختان، چوب ها و تنه های افتاده و 

شکاف سنگ ها و صخره ها زندگی می کنند.
 

ویژگی های دستگاه رویشی 
به طور کلی دستگاه رویشی در ارکیده ها برحسب نوع زندگی متفاوت بوده 
و در شکل های رویشی خاک زی، کودرست، دارزی، خزنده یا پیچان و 
باالرونده بسیار با هم متفاوتند. رویش اندام های هوایی ارکیده ها، عمومًا حالت 
همپا )Sympodic( داشته و حالت تکپا نیز )Monopodic( که وضعیت
گیاهان  از  گروه  این  در  است،  انتهایی  منفرد  جوانه  به  وابسته 
پررمز وراز، بسیار نادر است و تنها در برخی گروه ارکیده های اپی فیت 
ریشه های  دارای  اغلب  می شود.  مشاهده  حالت  دو  هر  دارزی،  یا 
جنس های در  موجود  گونه های  مانند  ریشه ها  نوک  هستند.  نابه جا 
.Neotia spp و .Listera spp گاهی تغییر وضعیت داده و به محور 
ایران، ریشه ها غده ای،  هوایی تبدیل می شود. در نمونه های خاک زی 
همراه با ریشه های رشته ای شکل متعدد و به  صورت پیچ دار به ویژه در 
گیاهان جوان است که بر اثر پیچ و تاب خوردن ریشه ها، جمع شده و 
غده ها را به زیر خاک می کشد. در گونه های اپی فیت ریشه ها کلروفیل دار 
و اغلب سفیدرنگ دیده می شوند که ناشی از تجمع هوا در آنها است. این 
نوع بافت ها به Voil یا Velum معروفند و همانند اسفنج عمل کرده، آب 
باران و رطوبت را جذب می کنند. ضمن اینکه ارزش زیادی در بقای 
این گروه از گیاهان دارند، نقش حفاظتی را هم برای آنها بازی می کنند. 
در برخی از گونه های انگل، به معنای واقعی عماًل ریشه ای وجود ندارد. 
درحالی که در نمونه های خاک زی، دارای غده های زیرزمینی و به  شکل 

ریزوم های متورم هستند. نوک این غده های زیر زمینی و 
ساختار تشریحی آنها شبیه ساقه بوده و قسمت پایین تر آن 
مانند ساختار ریشه ها است. بدین صورت که بر اثر رشد هر 
غده، ساقه های هوایی که برگ دار و بدون دم برگ هستند، 
به وجود می آورند. غده های  را  انتهایی  درنهایت گل آذین 
جانشین شونده که مسئول به وجود آوردن ساقه هوایی سال 
بعد هستند، اغلب در کنار غده اولی که در پایان سال از بین 
می رود، به وجود می آیند. این وضعیت رشد غده ها، منجر 
به وضعیت Sympodic در این گروه ها می شود. در نمونه های اپی فیت 
ناچیزی  در الیه  ریشه ها  گرمسیری هستند  مناطق  اغلب مختص  که 
از الشریزه یا هوموس مستقر می شوند. ریشه اصلی زود افت بوده و 
درعوض در سطح گره های پایین ساقه، ریشه های هوایی نابه جا ظاهر 
می شوند که باعث تثبیت آنها و سایر فرایند های متابولیک و فیزیولوژیک 
عادی  ریشه  همانند  کنند،  تماس حاصل  با خاک  هم  اگر  و  می شود 
عمل می کنند (Michael, 2009). اگر ساقه در زیر زمین باشد، شکل 
ریزومی داشته و کم وبیش منشعب، گوشتی و غده ای می شود. ساقه های 
و   Epidendrum جنس های  باالرونده  گونه های  برخی  در  هوایی 
Vanila بسیار دراز بوده و در برخی هم مواد غذایی ذخیره می کنند. 
حالت  این  و  داشته  برگ  بدون  ساقه های  گونه ها،  و  برخی جنس ها 
حتی در نمونه های اتوتروف یا مستقل ازنظر تأمین مواد غذایی، مانند 
ساقه ها  اپی فیت،  گونه های  در  می شود.  دیده  هم   Polyrrhiza spp.
ریشه زا بوده و از آنها ریشه های متعدد هوایی جدا شده و آویزان می شوند. 
ارکیده ها دارای برگ های ساده، نیام دار یا پهنک و دمبرگ، با آرایش 
هستند.  گوشوارک دار  زبانه ای-  به ندرت  ردیفی،  دو   Phylotaxi یا 
بوده و توسط ساقه ها و ریشه های سبز، غذاسازی  برگ  فاقد  برخی 
را انجام می دهند. برگ ها در بعضی گونه ها هم تبدیل به اندام ذخیره ای 
می شوند. اغلب منفرد و به شکل های متنوع ولی معمواًل بیضوی کشیده 
یا سرنیزه ای و گاهی به شکل پولک های تحلیل رفته وگوشت دار هستند 
(Michael, 2009). رگبرگ ها همانند همه تک لپه ای ها، موازی اند و 
پوست سطحی  زیر  گاهی  می شوند.  مفصل  ساقه  به  اتصال  محل  در 
برگ )اپیدرم(، یک یا چند الیه از سلول های ذخیره آب وجود دارد. 

ویژگی های دستگاه زایشی
چراکه  می آیند  به شمار  گیاه  یک  اندام های  از  بخش  مهم ترین  گل ها 
نقش حیاتی در بقا و تجدید نسل آنها را بر عهده دارند. گل های ارکیده 
ازنظر ساختاری بسیار تکامل یافته بوده و شکل ظاهری آنها نیز از 
تنوع بسیار زیادی برخوردار است. کمتر تیره گیاهی در جهان گیاهان 
کرده  خودنمایی  ارکیده ها  به اندازه  شکل  تنوع  ازنظر  که  دارد  وجود 
از  گروه  این  در  و رنگ گل  تنوع شکل  نمایند.  طبیعت جلوه  در  و 
جانوری  زندگی  تنوع  نیز  و  اکولوژی  زیستی،  شرایط  تابع  گیاهان 
ازنظر  ارکیده  تیره  در  گل ها  به طور کلی،  است.  آنها  انتشار  منطقه  در 
ساختاری ساده هستند و خیلی بیشتر از گل های تک لپه ای ها پیشرفت 
و تکامل یافته اند. گل ها اغلب با قطعاتی سه تایی یا با مضربی از عدد 
سه مشخص شده و آرایش دارند. این وضعیت در دو حلقه بیرونی گل 
مرتب شده اند. حلقه بیرونی متشکل از سه گل پوش یا کاس برگ است 

شکل 6 - نمایش عمومی شکل و آرایش گل و اجزای آن در تیره ارکیده

ميانی پرچم ها و خامه ها
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شکل Orchis mascula - 7، گونه ای از ارکیده خاک زی و بومی که در مراتع 
مرطوب و جنگل های باز و درخت زارهای مناطق فوقانی کاسپینی رشد می کند 

)عکس از: حبیب زارع(

شکل 8- نقشه پایه از بخش های شمالی ایران و منطقه رویشی هیرکانی یا وابسته به زون اقلیمی کاسپینی، برای استفاده در تعیین مناطق انتشار گونه ها )طراحی براساس 
Google maps & Earth. 2017نقشه های پایه

که اغلب رنگی بوده و گل برگ  مانند هستند. دو کاس برگ کناری یا 
جانبی کمی ازنظر شکل نسبت به کاس برگ میانی یا پشتی متفاوتند. 
و   )Dendrobium( دندروبیوم ها  جنس  مانند  ارکیده ها  برخی  در 
قسمت  از  کناری  کاس برگ های   ،)Bulbophyllum( بولبوفیلوم ها 
پایین کم وبیش مخروطی هستند که منتوم )Mentum( نامیده می شوند. 
گل برگ ها که اغلب به رنگ روشن ترند، شامل سه قطعه مجزا هستند 
شبیه  شکل  و  رنگ  ازنظر  کناری  گل برگ  دو   .(Michael, 2009)
کاس برگ های پشتی هستند که در قسمت باالتر ردیف شده اند و این 
ویژگی به راحتی تفاوت گل برگ ها و کاس برگ ها را مشخص می سازد. 
در وسط گل، ستونک یا کولوم قرار دارد که از اتصال پرچم ها و خامه ها 
به وجود می آید. به طور  کلی مشخصات گل در این تیره بسیار متنوع 
است (Michael, 2009). در رابطه با گل های ارکیده بومی ایران که 
یا  به صورت گل آذین خوشه  نرماده و  اغلب خاک زی هستند، گل ها 
سنبله هستند. گل پوش ها تقارن محوری دارند. گل ها همیشه برگه دار 
با برگه های کوچک، غشایی تا بزرگ و برگ مانند هستند. کاس برگ ها 
افراشته، به عقب برگشته یا متمایل به جلو )کاله خود مانند(، هم شکل 
و  گل برگ ها  هم رنگ  گونه ها  از  بسیاری  در  یا  سبز  ناهم شکل،  یا 

متصل یا جدا از هم هستند. گل برگ ها ساده یا چندلوبی، لوب ها ساده، 
منقسم، گاهی ریسمانی شکل، با خطوط و لکه های گوناگون، کرک دار یا 
بدون آن و در برخی مهمیزدارند و ستونک به شکل های گوناگون دیده 
می شود. اغلب گونه های ارکیده ایران، دارای یک عدد پرچم زایای یک 
یا چند حجره ای اند و توده گرده ای )Polinium( با شکل های گوناگون 
و به همراه صفحه چسبنده و پایک توده گرده ای )Polinarium( تشکیل 
می دهند. تخمدان تحتانی، یک یا به ندرت سه خانه ای، میوه کپسول و 
دانه ها  می شوند.  باز  طولی  شکاف  شش  تا  سه  با  که  است  شکوفا 
 .)Shahsavari, 2008( بسیار کوچک و به تعداد زیاد تولید می شوند

روش مطالعه
این مطالعه در راستای اجرای طرح فلور مازندران و همچنین دیگر 
معرفی  به منظور  و  هیرکانی  رویشی  محدوده  در  مربوطه  طرح های 
محدوده  در  ارکیده  بومی  گونه های  تکمیلی  و  بیشتر  شناخت  و 
دامنه های  و  کاسپین  دریای  جنوبی  گستره  در  که  هیرکانی  رویشی 
رابطه  این  در  شد.  انجام  شده اند،  واقع  البرز  رشته کوه های  شمالی 
و  صحرایی  یادداشت های  و  برداشت ها  میدانی ،  بررسی های  با 
برخی  و  انتشار  مناطق  مربوطه،  منابع  و  هرباریومی  مطالعات  نیز 
مورد  زیستگاه های  اکولوژی  و  رویشی  گیاه شناسی،  ویژگی های 
منطقه،  بومی  گونه های  مهم ترین  شد.  بررسی  و  مطالعه  آنها،  انتشار 
شرح  آنها  اکولوژی  و  گیاه شناسی  ویژگی های  از  برخی  و  شناسایی 
نیز  از روش های عکسبرداری ماکرو و  با استفاده  داده شد. همچنین 
سایر تکنیک های مربوطه از هر گونه، تعدادی عکس نیز تهیه شد. در 
این رابطه برای هر گونه، پس از توصیف و شرح ویژگی ها، در کنار 
ارائه مناطق انتشار روی نقشه پراکنش جغرافیایی طراحی شده برای 
همین منظور، عکس های مربوطه نیز ارائه و ضمیمه شد که درنهایت 
برای هر گونه، اطالعاتی از ویژگی های زیستی، اکولوژیکی و پراکنش 
این  شناخت  با  رابطه  در  می تواند  که  شد  ارائه  تصویر  و  جغرافیایی 
گروه از گیاهان شگفت انگیز به عنوان راهنما مورد استفاده قرار  گیرد. 
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نتایج
ارکيده های بومی هيرکانی

 Orchidaceae مطالعه در نتایج فلور ایران نشان داد که تیره ثعلب یا
یکی از تیره های به نسبت کوچک است که مجموعه ای بالغ بر 50 
آرایه را در خود جای داده است. همه این گونه ها یا آرایه ها به 17 تا 
18 جنس مختلف تعلق دارند )Shahsavari, 2008(. چنانچه قبال 
نیز بیان شد، تمامی گونه های ارکیده ایران ازنظر ویژگی های زیستی 
خاک زی هستند؛ یعنی به علت تکامل ساختمان ریشه ای، توانایی 
جذب آب و مواد معدنی را از خاک داشته و نیاز های غذایی خود 
را برخالف ارکیده های اپی فیت همانند ارکیده های تجاری و معروف مناطق 
گرمسیری یا تروپیکال که از هوا و مواد موجود در آن تأمین می کنند، از 
خاک برداشت می کنند. بالغ بر 8000 گونه گیاهی در قلمرو و اقالیم رویشی 
مختلف ایران رویش دارند که در این بین، سهم تیره یا خانواده ارکیده که 
غنای خاصی به تنوع زیستی گیاهان ایران بخشیده است، با تعداد 17 
جنس و درحدود 50 گونه، زیر گونه و واریته، بخشی از ذخایر ژنتیکی فلور 
ایران را نمایش می دهد. ارکیده های ایران برخالف ارکیده های گرمسیری، 
ازنظر شکل زیستی یا رویشی، جزو گروه Cryptophytes یا گونه هایی با 
 Terrestrial جوانه زمستانه مخفی در خاک و از گروه گیاهان خاک زی یا
 Neottia همانند ایران  ارکیده  گونه های  از  برخی  این  هستند. عالوه بر 
 Orchis, Ophrys, جنس های  دارند.  انگلی  زندگی   nidus- avis
Dactylorhiza, Cephalanthera, Epipactis از مهم ترین جنس های 

ارکیده ایران هستند که زیبایی خاصی به تنوع زیستی این سرزمین بخشیده اند.
 

رده بندی و ترتيب جنس ها در تيره ارکيده ایران
Subfamily Neottioideae
Tribe Neottieae
Subtribe Neottinae: 1. Neottia 2. Listera
Subtribe Cephalantherinae: 3. Limodorum 4. 
Cephalamthera 5. Epipactis
Subtribe Physurinae: 6. Goodyera 7. Zeuxine
Tribe Spirantheae: Subtribe Spiranthinae: 8. 
Spiranthes
Subfamily Orchidoideae
Tribe Orchideae
Subtribe Platantherinae: 9. Gymnadenia 10. 
Platanthera
Subtribe Orchidinae: 11. Ophrys 12. Anacamptis 
13. Himantoglossum 14. Steveniella 15. Comperia 16. 
Orchis 17. Dactylorhiza 

فهرست گونه های ارکيده بومی ایران
Neotia nidus-avis (L.) L. C. Rich.
Listera ovata (L.) R. BR.
Limodorum abortivum (L.) Swartz.
Cephalanthera kurdica Bornm. & Kraenzl.
Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich.
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.
Cephalanthera caucasica Kraenzl.
Epipactis palustris (L.) Crantz.
Epipactis microphylla ( Ehrh.) Swarz.
Epipactis rechingeri Renz.
Epipactis helleborine (L.) Crantz.
Epipactis persica (Soo) Nannfeldt.
Epipactis veratrifolia Boiss.
Goodyera repens (L.) R. BR.
Zeuxine sulcata (Roxb.) Lindl.
Spiranthes spiralis (L.) C. Koch
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich.
Gymnadenia chlorantha (Cust.) Reichenb.
Ophrys sphegodes Miller, Gard. 
- Ophrys sphegodes subsp. sphegodes
- Ophrys sphegodes subsp. transhyrcana (Czernjak.) Soo
Ophrys apifera Hudson
Ophrys schulzei Bornm.
Ophrys carmeli Fleischm. & Bornm.
Ophrys oestrifera M. B.
Ophrys reinholdii Fleischm.
- Ophrys reinholdii Fleischm. subsp. straussii 
(Fleischm. & Bornm.) Nelson
Ophrys kurdistanica Renz
Ophrys turcomanica Renz
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich.
Himantoglossum affine (Boiss.) Schlechter
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter
Comperia comperiana (Stev.) Ascherson & Graebner
Orchis anatolica Boiss.
Orchis collina Banks & Soland. ex Russel
Orchis palustris Jacq.
Orchis mascula L. 
- Orchis mascula L. subsp. mascula

شـکل Neotia nidus- avis -9 یـک گونـه ارکیـده انگلـی و بومی اسـت که در 
جنگل هـای هیرکانـی رشـد می کنـد. )جنگل هـای پـارت کال، دودانگـه، سـاری، 

عکس از: حبیب زارع(
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و  کلروفیل  بدون  ارکیده   Neotia nidus-avis (L.) L. C. Rich.  -10 شکل 
فساد  اندام های چوبی در حال  فعال روی  قارچ های  انگل  که  مایکوهتروتروفیک 

کف جنگل است. )عکس از: حبیب  زارع( 

شکل Listera ovata (L.) R. BR.  -11، جنگل های راش سنگده، دودانگه ساری، 
)عکس از: حبیب زارع( 

- Orchis mascula L. subsp. pinetorum (Boiss. & Ky.) 
Camus
Orchis caspia Trautv.
Orchis morio L.
- Orchis morio L. subsp. picta (Lois.) Ascherson & Graebner
Orchis coriophora L.
Orchis simia Lam.
Orchis punctulata Stev. ex Lindl.
Orchis adenocheila Czerniak.
Dactylorhiza iberica (M. B.) Soo
Dactylorhyza romana (Seb.) Soo
- Dactylorhyza romana (Seb.) Soo subsp. georgica 
(Klinge) Soo
Dactylorhyza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski
- Dactylorhyza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski var. 
knorringiana (Kraenzl.) Soo
Dactylorhyza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevsk
 var. longibracteata Renz
 - Dactylorhyza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevsk 
 var. ochroleuca (Borm.) Renz
Dactylorhyza lancibracteata (C. Koch) Renz

در جنگل های  که  بومی  ارکیده های  مهم ترین  از  تعدادی  اینجا  در 
هیرکانی یا جنگل های کاسپینی انتشار دارند به طور خالصه با تصاویری 
که اخیراً تهیه شده است و می تواند برای شناسایی صحرایی این گونه ها در 
طبیعت مفید واقع شود، ارائه می شود تا بخشی از تنوع زیستی ارزشمند 
گیاهی منطقه به معرض نمایش گذاشته شده و معرفی شوند. در رابطه با 
ارکیده ها این نکته حائز اهمیت فراوان است که ازنظر اکولوژی حفاظت 
گونه ها، ارکیده ها به ویژه ارکیده های ایران، از انتشار وسیعی در رویشگاه های 
تحت تأثیر  انتشار  طبیعی  وضعیت  و  نیستند  برخوردار  خود  طبیعی 
ویژگی های زیستی، دوره رشد و عناصر گیاهی رقیب و چگونگی فراهم 
بودن شرایط زیستی برای آنها است. بنابراین هرگز نباید برای مشاهده 
از نزدیک و نیز تکمیل کلکسیون های غیرحرفه ای یا استفاده های زینتی، 
بوته یا گل های ارزشمند آنها که اندام تداوم نسل هستند، برداشت شوند. 
ایجاب  گونه ها  این  حفاظتی  و  زیبایی شناختی  و  زیستی  ارزش های 
می کند که تحت مراقبت ها و مالحظات اکولوژی حفاظت قرار گیرند. 

Neotia nidus-avis (L.) L. C. Rich
و  انگلی  حالت  به  و  است  سبز  رنگ دانه  یا  کلروفیل  بدون  گونه ای 
پوسیدگی  حال  در  الشریزه  یا  خاک زی  قارچ های  بقایای  روی  اغلب 
یا  انفرادی  اغلب  و  پراکنده  به صورت  گونه  این  می کند.  رشد  درختان 
بیشتر  می شود.  دیده  هم  از  فاصله  با  و  کوچک  بسیار  جمعیت های  در 
در  و  ممرز  و  راش  درختان  تاج  و  برگ  و  شاخ  سایه روشن های  زیر 
جنگل ها و ارتفاعات باالی 1500 متر هیرکانی رشد می کند )شکل 10(. 

Listera ovata (L.) R. BR.
این گونه از ارکیده گل های کوچکی دارد و با دو برگ تخم مرغی شکل مشخص 
می شود. فقط یک گونه از این جنس در ایران و جنگل های منطقه رویشی 
کاسپینی انتشار دارد. بیشتر در جنگل های باز با تاج پوشش تنک و در ارتفاعات 
میانی تا باالی جنگل های شمال و اغلب در تیپ ممرز-راش یا ممرز رشد 
می کند. درواقع این گونه چندساله دارای ساقه های زیر زمینی است که در فصل 
زمستان به حالت مخفی در داخل خاک و الشبرگ ها، پنهان می ماند )شکل 11(.
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شکل Limodorum abortivum (L.) Swartz.  -12 ارتفاعات غربی دریاچه ولشت، چالوس
 )عکس از: حبیب زارع(

شکل Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich.   -13 جنگل های پارت کال، 
دودانگه، ساری، )عکس از: حبیب زارع( 

شکل Cephalanthera caucasica Kranzl -14  جنگل های راش اسالم، تالش
 )عکس از: حبیب زارع(

شکل Epipactis microphylla (Ehrn.) Swarz -15 جنگل های مالکال، نور
 )عکس از: حبیب زارع(
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Limodorum abortivum (L.) Swartz.
این جنس که تنها یک گونه دارد، بیشتر در رویشگاه هایی با دامنه های 
رو به جنوب جنگل های کاسپینی انتشار دارد. گونه ای است با گل های 
یا  کوچک  جمعیت های  در  و  صورتی  بنفش-  به رنگ  زیبا  بسیار 
و  است  برخوردار  محدودی  خیلی  انتشار  از  می شود.  دیده  تک پایه 
در حالت طبیعی جزو گونه های کم گستره و نایاب به حساب می آید. 
حفاظت از این گونه و رویشگاه های طبیعی آن در اولویت فعالیت های 

حفاظتی گونه های در معرض خطر انقراض قرار دارد )شکل 12(. 

Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich.
این گونه با گل های کوچک سرخ یا صورتی رنگ و برگ های باریک 
گونه های  می کند. جزو  نیمه انبوه جلوه  در جنگل های  کشیده خود  و 
کم گستره بوده و نیازمند حفاظت است. انتشار آن مربوط به الیه های 
ارتفاعی میانی جنگل های شمال یا کاسپینی است. در مقایسه با دیگر 
گونه های گلسر بومی جنگل های هیرکانی، سایه سنگین و انبوه درختان 
را تحمل نمی کند و بیشتر وابسته به شرایط نوری مناسب و مالیم است و 
اغلب رویشگاه های کمی خشک تر جنگلی را ترجیح می دهد )شکل 13(.

 Epipactis rechingeri Renz -16 شکل
 Swiss Orchid foundation at the :منبع عکس( 

)herbarium Jany Renz

   Epipactis helleborine (L.) Cranz.  -17 شکل 
جنگل های فوقانی ممرز-کچف- بلندمازو، منطقه سیف 

کالیه، تنکابن )عکس از: حبیب زارع(

Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich. -18 شکل
 جنگل اشک )Ashek( سنگده، دودانگه ساری )عکس 

از: حبیب زارع(

Cephalanthera caucasica Kraenzl, Feddes Repert.
یکی از گونه های زیبای جنگلی است که بیشتر در جنگل های انبوه راش 
خالص یا تیپ راش- ممرز انتشار دارد و از پراکنش مناسبی نیز برخوردار 
است. این مهم، مدیون تولید بذر فراوان با قدرت رویشی باالی این گونه و 
نیز وجود رویشگاه های مناسب، مرطوب و انبوه راش و ممرز در جنگل های 
شمال است. برگ های آن به طور مشخص پهن تر از گونه خویشاوند آن 
یعنی Cephalanthera longifolia است. ولی به دلیل داشتن گل آذین 
محوری کم گل تر و برگ های  پهن تر، با آن متفاوت است )شکل 14(. 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swarz
این گونه از پراکنش کم و محدودی در جنگل های کاسپینی برخوردار 

است و اهمیت حفاظتی آن بسیار باال بوده و لزوم حفاظت از این گونه 
که بیشتر به صورت پراکنده و انفرادی در جنگل های انبوه رشد می کند از 
اهمیت خاصی برخوردار است. برگ های باریک و گل های کوچک و 
زیبایی به رنگ صورتی تا متمایل به قرمز دارد. در هیرکانی شرقی اغلب 
در ارتفاعات باال انتشار دارد ولی در مناطق غربی به ویژه در جنگل های 
البرز مرکزی تا ارتفاع کمتر از 400 متر هم مشاهده می شود )شکل 15(. 

Epipactis rechingeri Renz
این گونه که به  افتخار گیاه شناس فقید، رشینگر نام گذاری شده، دارای 
گل های کوچک و بسیار زیبا است و بیشتر در جنگل های نیمه باز و میانی 
هیرکانی و در مناطقی با خاک های مرطوب و پرهموس و عمیق  انتشار 
دارد. از گونه های نادر به شمار می رود و نیازمند تمهیدات حفاظتی است. 
حفظ و حراست از رویشگاه های آن می تواند در بقا و حفظ جمعیت این 

گونه کمک شایانی کند )شکل 16(. 

Epipactis helleborine (L.) Crantz.
این گونه که در ارتفاعات مختلف جنگل های شمال از مناطق کم ارتفاع تا 

2000 متری رشد می کند از انتشار به نسبت خوبی برخوردار است و از این 
نظر در دامنه وسیعی از تغییرات ارتفاعی رشد می کند. اغلب بسته به شرایط 
ارتفاعی رویشگاه ها در نیمه اول فصل بهار به گل می نشیند. برگ های آن 
چرمی بوده و گل آذین بلند آن با تعداد زیادی گل های کوچک مشخص 
می شود. در تابستان، با تعدادی کپسول دیده می شود که محتوی تعداد 
زیادی دانه های کوچک و با قدرت رویشی مناسب است )شکل 17(. 

Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich.
سفیدرنگ  گل های  با  بلند  محوری  گل آذین  دارای  ارکیده،  گونه  این 
و کوچک است و اغلب در الیه علفی جنگل های انبوه طبقات میانی  
هیرکانی انتشار دارد. دارای پراکنش به نسبت مناسبی است و بیشتر همراه با 
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گونه مشابه آن Platanthera chlorantha  دیده می شود )شکل 18(. 
 

Ophrys apifera Hudson
با تزئین رنگی و تنوعی از شکل ها  این ارکیده زیبا دارای گل هایی 
درجه،   90 چرخش  با  زاویه  دو  از  و  است  رنگی  درآمیختگی  و 
اغلب  دیده می شود.  یا مرغابی سانان(  )اردک  زیبا  پرنده  به شکل دو 
شاخص  گونه  یک  و  داشته  انتشار  متر   700 از  کمتر  ارتفاعات  در 
و ترموفیل بوده که در زیر سایه سبک درختان جنگلی و به صورت 
لکه ها یا جمعیت های کوچک انتشار دارد. حفظ رویشگاه های طبیعی 
آن یعنی جنگل های جلگه ای و پایین بند، مهم ترین چالش در راستای 

حفاظت از این گونه به شمار می آید )شکل 19(.

Ophrys sphegodes Miller
به  مایل  تا  قرمز  به رنگ  مخملی  و  زیبا  گل های  دارای  ارکیده  این 
تقریبًا  ولی  است  وابسته  خیلی  قبلی  گونه  به  اگرچه  است.  قهوه ای 
دارد.  انتشار  شمال  جنگل های  میانی  تا  پایین  ارتفاعات  سراسر  در 
همچنین نسبت به سایر گونه های ارکیده جنگلی، بیشترین دامنه انتشار 
و حضور را در ارتفاعات پایین و جنگل های باقی مانده جلگه ای دارد. 
گل های آن از اواخر فروردین تا اردیبهشت شکفته می شود )شکل 20(.

Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich
به  بیشتر  که  است  صورتی  و  زیبا  گل های  با  باشکوه،  ارکیده ای 
انواع گونه های سنبل هیبریدی و تجاری شباهت داشته و اغلب در 
ارتفاعات میانی و دشت های باز و فضاهای خالی بین جنگل ها انتشار 

دارد. گونه ای بسیار زیبا است و اغلب گروهی به تعداد 4 تا 5 بوته در 
نیازمند حفاظت و تمهیدات حفاظتی است.  کنار هم، دیده می شوند. 
گاهی در برخی سال ها حتی در رویشگاه و جایگاه قبلی انتشار خود 
ناپدید شده و بنه ها به نظر بر اثر تغییرات رطوبتی دچار تنش شده و 

حذف می شوند )شکل 21(. 

Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter.
این گونه ارکیده دارای گل های زیبا و چند رنگ اما بسیار کوچک به شکل 
کاله چینی است. از انتشار محدودی برخوردار بوده و بیشتر در جنگل ها 
و طبقات میانی مثل 500 تا 1300 متری جنگل های کاسپینی به ویژه 
دامنه های آفتاب گیر و گرم تر انتشار دارد. اهمیت حفاظتی آن باال بوده 
و نیازمند تمهیدات حفاظتی خاص به منظور جلوگیری از انقراض است. 
درواقع حفاظت از رویشگاه های جنگلی بلوط ممرز در برابر خطرات 
ناشی از عوامل انسانی، بهره برداری و برداشت چوب و برش های مختلف 
از سطح جنگل، مهم ترین فعالیت حفاظتی در این زمینه است )شکل 22(. 

Orchis adenocheila Czerniak.
در  و  فوقانی  جنگل های  و  باال  ارتفاعات  در  ارکیده  گونه  این 
هیرکانی  مرتع  و  جنگل  مرز  در  اغلب  و  تنک  و  باز  رویشگاه های 
انتشار دارد. گونه ای زیبا است که اواخر فروردین گل های آن شکفته 
دارای  بوده،  کاله دار  عروسک  به شکل  آن  کوچک  گل  هر  می شود. 
تزئینات زیبا است و انتشار به نسبت مناسبی دارد ولی اغلب پراکنده 
بوده و مشاهده آن در طبیعت بسته به شانس و پیمایش در این مناطق 

اکوتونی است )شکل 23(. 

Ophrys apifera Hudson  -19 شکل
 جنگل های باالدست گلندرو، نور

 )عکس از: حبیب زارع( 

 Ophrys sphegodes Miller   -20 شکل
باغ گیاه شناسی نوشهر

 )عکس از: حبیب زارع( 

 Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich -21 شکل
راوه، کالردشت )عکس از: حبیب زارع(
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Orchis palustris Jacq
در  اغلب  و  می آید  به حساب  ارکیده  باشکوه  بسیار  گونه های  از 
باتالقی و کم عمق  به نسبت  باز و چمن زارهای مرطوب و  دشت های 
انتشار دارد و به راحتی در رقابت با دیگر گونه های علفی قد علم کرده 
و گل های زیبا، بنفش یا مایل به صورتی رنگ خود را در طبیعت به رخ 
می کشد. بسیار وابسته به رویشگاه های باتالقی است؛ بنابراین حفاظت 
از چنین زیستگاه هایی باید در اولویت فعالیت های حفاظتی برای حفظ 

تنوع زیستی این گونه ها باشد )شکل 24(. 

Orchis simia Lam.
این گونه ارکیده زیبا و شگفت انگیز که گل های آن کاماًل شبیه به میمون 
است، در مناطق باز یا البه الی درختان و باالتر از ارتفاعات 1500 متری 
از سطح دریا انتشار دارد. بیشتر در درخت زارهای باز و چمن زارهای 
مجاور جنگل با خاک های زهکشی شده و مرطوب و اغلب واریزه ای رشد 
می کند. گونه ای بسیار کمیاب بوده و مشاهده آن در رویشگاه ها نیازمند 
بررسی های موشکافانه در طبیعت و مناطق انتشار آن است. عوامل انسانی 
مهم ترین تهدید برای بقا یا توسعه رویشگاه های طبیعی آن است )شکل 25(.

 

 شکل Orchis mascula L.   -26  مراتع بین  شکل Orchis simia Lam.  -25 جنگل های کدیر، کجور، نوشهر )عکس از: حبیب زارع( 
جنگل های راش و توس ، سنگده، دودانگه ساری

)عکس از: حبیب زارع( 

 Steveniella satyrioides (Stev.) Schltr -22 شکل
جنگل های حوالی مانداب دریوک، کالردشت

)عکس از: طیبه امینی(

  Orchis adenocheila C. Zerniak  -23 شکل 
جنگل های آمیخته اوری - لور ، سیاه بیشه، دره چالوس 

)عکس از: حبیب زارع(

Orchis palustris Jack  -24 شکل
 دشت های باز کجور، نوشهر )عکس از: حبیب زارع( 
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Orchis mascula L.
این گونه اغلب در مراتع باالدست جنگل های کاسپینی و در اواخر 
جلوه  مرتعی  گیاهان  گل های  شکوفایی   اوج  با  هم زمان  بهار، 
می کند. یکی از گونه های معمول در کمربند های زیستی مناطق 
معتدله است که اکثراً به علت تشابه برخی جنس ها و گونه های 
خویشاوند، در شناسایی با آن اشتباه گرفته می شوند. معمواًل در 
جمعیت های بسیار کوچک و به صورت تنک با گل هایی به رنگ 
صورتی تیره یا گاهی روشن با محوری بلند دیده می شود. دوره 
گل دهی آن به نسبت کوتاه بوده و حضور در چمن زار های ارتفاعات باال، 
باعث آسیب پذیری آن در برابر چرای دام و تردد می شود )شکل 26(. 

Orchis anatolica Boiss.
این گونه ارکیده دارای گل های صورتی رنگ با محور گل آذین پرگل و 
بسیار بلند است. ساقه  های گل دهنده آن، اغلب همراه با برگ های باریک و 
بلند است. معموالً انفرادی یا در گروه های کوچک در قسمت های مرطوب 
و مجاور چشمه های تابستانی در اعماق جنگل و سایه سار های ارتفاعات 
باال پراکنده است. نیازمند حفاظت به وسیله حفظ و حراست و عدم دخالت  و 
بهره برداری در رویشگاه های فوقانی هیرکانی یا کاسپینی است )شکل 27(. 

 
Dactylorhiza romana (Seb.) Soo. ssp. georgica 
(Klinge) Soo

این ارکیده شاخص جنگل های باالدست کاسپینی است. بیشتر در 

زیراشکوب و شرایط نیم سایه درختان و درخت زارهای مناطق مرتفع 
به ویژه در توده های راش و اوری و دیگر درختان همراه، به صورت 
زیبا،  گونه  این  گل های  می شود.  دیده  بزرگ  و  کوچک  گروه های 
با برگ های پرتعداد و کشیده است.  به زرد  یا سفید مایل  کرم رنگ 
دوره گل دهی آن به نسبت طوالنی بوده و حضور در ارتفاعات باال 
که  است  آن  حفاظتی  و  زیستی  مزایای  از  آسان  دسترسی  نبود  و 
باعث بقای آن می شود؛ اما فقدان دخالت در اکوسیستم های بینابینی 
(Transitional zone) به بهانه جنگل کاری و همچنین حذف نشدن 
درختچه ها و فرم های رویشی مشابه از مهم ترین اولویت های مدیریت 

حفاظت برای این گونه و گونه های مشابه است )شکل 28(. 

Dactylorhiza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski
این ارکیده از گونه های بسیار زیبا و باشکوه منطقه رویشی کاسپینی 
به ویژه  ایران  مناطق رویشی  برخی رویشگاه های مشابه در سایر  و 
است.  باتالقی  مناطق  و  آبراهه ها  مسیر  در  البرز  جنوبی  دامنه های 
ایران  شمال  باز  و  نیمه انبوه  جنگل های  و  علفزار ها  میان  در  اغلب 
با  و  بلند  محوری  روی  آن،  صورتی رنگ  گل  های  دارد.  انتشار 
تعداد زیادی گل  زیبا قرار دارد و در میان الیه های علفی و پوشش 
دوچندان  را  مناطق  این  زیبایی  و  کرده  رشد  چمن زارها  سبزرنگ 

می کند )شکل 29(.

شکل Orchis romana (Seb.) Soo.   -28 جنگل های فوقانی سنگده، دامنه های 
باالدست مرس سی، ساری )عکس از: حبیب زارع(

شکل Orchis anatolica Boiss  -27  جنگل های فوقانی راش سنگده، دودانگه، 
ساری )عکس از: طیبه امینی( 
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شکل Dactylorhyza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski  -29 مراتع کمربن به الیکا، چالوس )عکس از: طیبه امینی(


