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چكیده
امروزه ذخیره گاه های جنگلی از یک سو در حفظ تنوع زیستی )تنوع گیاهی و جانوری( و از سوی دیگر در جلوگیری 
از انقراض گونه های مهم گیاهی و جانوری، مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. ذخیره گاه جنگلي حاتم مشه سي با 
وسعت 195/6 هکتار واقع در 28 کیلومتري غرب شهرستان مشگین شهردر استان اردبیل یکی از ذخیره گاه های 
با ارزش در ایران است. این جنگل به خاطر موقعیت مکاني، شرایط اقلیمی و رویشگاهی، جزیی از جنگل های 
ارسباران محسوب شده و از نظر تنوع و ترکیب پوشش گیاهی بسیار غنی است. مهم ترین گونه این جنگل را اوری 
).Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey( تشکیل می دهد که در دامنه ارتفاعی1740 تا 1950 متری 
از سطح دریا پراکنش دارد. چهار تیپ عمده جنگلی قابل تفکیک در این جنگل عبارت است از تیپ خالص اوری، 
اوری- کرب، اوری- ون و زالزالک- آلوچه وحشی. در مجموع، 31 گونه درختی و درختچه ای متعلق به 11 تیره 
و 23 جنس شناسایی شده است که نشان دهنده تنوع قابل توجه گونه های چوبی این جنگل است. در سال های اخیر، 
تغییر کاربري جنگلي و مرتعي به زراعت، چرای دام و قطع درختان برای تهیه زغال و هیزم از عوامل تأثیرگذار در 
تخریب این ذخیره گاه با ارزش بوده است. بنابراین، برای رسیدن به وضعیت مطلوب الزم است سازمان های متولی 
برای حفاظت این رویشگاه اهتمام بیشتری داشته باشند و با توجه به ارزش حفاظتی ذخیره گاه، از اجرای برنامه های 

توسعه ای و سرمایه گذاری های بی مورد با هدف جذب گردشگر به منطقه، به طور جدی خودداری شود. 
واژه      های کلیدی: اوری، ذخیره  گاه جنگلی، حاتم مشه  سی، مشگین شهر

Hatam-Meshasi Forest Reserve of Meshgin-Shahr, 
Ardabil Province

Y. Rostamikia1*and M. Pourhashemi2

Abstract
Today, forest reserves are of great interest in protecting biological diversity )plant and animal) and preventing 
the extinction of many important plant and animal species. The Hatam Meshesi Forest Reserve, with an 
area of 195.6 hectares, located 28 kilometers west of Meshgin Shahr of Ardebil province, is one of the most 
valuable reserves in Iran. This forest is a part of Arasbaran forests in terms of location, climatic and habitat 
conditions, and is therefore very rich in plant diversity and vegetation. The most important species of this 
forest is Caucasian oak )Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey.), distributed at an altitude of 1740 to 1950 
m.a.s.l. In this forest, four main forest types including pure Quercus macranthera, Quercus macranthera–
Acer campetre, Quercus macranthera–Fraxinus excelsior, Crtataegus microphylla-Prunus spinosa can be 
distinguished. In total, 31 species of trees and shrubs, belonging to 11 families and 23 genera, have been 
identified, indicating a significant diversity of woody species in this forest. In recent years, the conversion 
of forest and rangeland use into agriculture, grazing, and cutting down trees for coal mining and the use 
of firewood have been influential factors in the destruction of this valuable reserve. Therefore, to reach a 
favorable state, the responsible organizations must pay more attention to the protection of this habitat. 
With attention to the conservation value of this reserve, the implementation of development programs and 
worthless investments aimed at attracting tourists to the region should be strictly excluded

Keywords: Caucasian oak, forest reserves, Hatam Meshasi Forest, Ardabil, Meshgin-shahr
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مقدمه
و  گیاهی  )تنوع  زیستی  تنوع  حفظ  در  جنگلی  ذخایر  امروزه 
از  زیادی  تعداد  انقراض  از  جلوگیری  و  سو  یک  از  جانوری( 
اهمیت  حائز  دیگر  سوی  از  جانوری  و  گیاهی  مهم  گونه  های 
فراوانی هستند. جنگل  های استان اردبیل ازنظر رویشی در دو ناحیه 
رویشی ایرانی- تورانی و هیرکانی قرار دارند. عمده تیپ جنگلی 
استان در ناحیه رویشی ایرانی- تورانی، ارس همراه با گونه  های 
کیکم، بادام و بنه؛ در ناحیه رویشی هیرکانی )جنگل فندقلوی 

اردبیل(، فندق به همراه گونه های راش، ممرز و اوری و در 
منطقه ارسباران )جنگل حاتم مشه سی مشگین شهر( 

اوری همراه با گونه های لور، سرخ  ولیک، آلوچه 
در  حاتم مشه سی  جنگل  است.  ون  و  وحشی 
محل تالقی سه رشته  کوه البرز، زاگرس و قفقاز 
از جریانات  به لحاظ برخورداری  قرار دارد، 
اقلیمی هیرکانی از شرق، رطوبت مدیترانه ای 

از غرب و توده های کم فشار سیبری از شمال، 
نظر  از  منحصربه  فردی  ویژگی  های  دارای 

ژئوبتانیکی و قابلیت های حفاظت از آب و خاک 
است )یزدیان و همکاران، 1380( که امروزه با وجود 

حفظ  را  خود  موجودیت  و  اهمیت  تا حدودی  شدید  تخریب 
کرده است. این جنگل در سال 1371 توسط سازمان جنگل  ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور تحت عنوان ذخیره  گاه ژنتیکی اوری به وسعت 200 

هکتار تحت مدیریت قرار گرفت )جوانشیر، 1378(.
در  ارسباران  جنگل های  طبیعی  حیات  تجدید  ساختار  بررسی 
 )1380( همکاران  و  امیر قاسمی  توسط  ستن چای  مطالعاتی  حوضه 
نشان می دهد ساختار غالب توده های جوان در جنگل های ارسباران 
تجدید حیات  بیشترین  و  است  فراوانی شاخه زاد  با  و شاخه زاد  دانه 
طبیعی در جنگل  های ارسباران در جهت های شمالی و شمال غربی در 
شرایط برخوردار از تاج  پوشش بسته و نیمه بسته به دلیل شرایط مناسب 

رطوبتی، حرارتی و نوری روی داده است.
بررسی ارزیابی کمی و کیفی توده های طبیعی اوری در جنگل های 
حاتم مشه سی شهرستان مشگین شهر توسط خانزاده و همکاران )1385( 
نشان می دهد که این گونه ازنظر ویژگی هایی همچون ارتفاع جست، قطر 
تاج درخت، تعداد جست بین ارتفاع های مختلف از سطح دریا، شیب و 
جهت های  جغرافیایی مختلف، اختالف معنی داری دارند. بیشترین درصد 
حضور پایه های اوری در ارتفاع 1950-1750 متر از سطح دریا بوده 
است و بیش از 50 درصد پایه ها در شیب 30 تا 65 درصد حضور 
داشتند. بیش از 60 درصد پایه های اوری نیز در جهت های شمال شرقی 

و شمالی حضور داشتند.
شرایط  مکاني،  موقعیت  نظر  از  حاتم مشه سی  جنگلی  ذخیره گاه 
محسوب  ارسباران  جنگل های  از  بخشی  رویشگاهی،  و  اقلیمی 
بسیار  گیاهی  پوشش  ترکیب  و  تنوع  ازنظر  دلیل،  همین  به  می  شود. 
انبوه با سایر گونه های جنگلی و  غنی است و درختان اوری به طور 
گاهي به صورت توده های خالص دیده می شود. با توجه به تخریب های 

عملی  برنامه ریزی  باارزش  رویشگاه  این  حفاظت  برای  اگر  اخیر، 
بین  از  اوری  درختان  به ویژه  منطقه  گیاهی  پوشش  نشود،  انجام 
ویژگی هـای  بیـان  ضمن  شـده  سعی  نوشـته  این  در  رفت،  خواهند 
به  عنوان ذخیره  گاه  این جنگل، توجـه ویژه  بوم شناختی  منحصربه فرد 
اعتبار  تخصیص  با  سریع تر  هرچه  تا  شـود  یـادآور  اوری  جنگلـی 
گیرد. قرار  اجرایی  دستگاه  های  توسط  حفاظت  اولویت  در  الزم 

مشخصات جنگل حاتم مشه سی
موقعیت جغرافیایی

 195/6 وسعت  به  حاتم مشه سي  جنگلي  ذخیره گاه 
شهرستان  غرب  کیلومتري   28 در  هکتار 
در  اهر(  به  مشگین   شهر  )جاده  مشگین   شهر 
ذخیره   گاه  این  است.  شده  واقع  اردبیل  استان 
جنگلي از طرف غرب به روستاي شیخالر و 
از شرق به روستاي کوه   کنار محدود شده و در 
مختصات جغرافیایي "19΄24˚47 طول شرقي 
راه  دارد.  قرار  شمالي  عرض   38˚18΄16" و 
ارتباطي منطقه شامل جاده خاکي و مالرو و منابع 
آب منطقه شامل رودخانه فصلي و آبراهه   هاي اصلي 
موقعیت   1 )خانزاده، 1385(. شکل  است  و چشمه  فرعي  و 

جغرافیایي و شکل 2 نمای کلی این ذخیره   گاه را نشان مي   دهند.

شرایط اقلیمی 
میانگین  است.  سرد  نیمه خشک  آمبرژه  روش  براساس  منطقه  اقلیم 
بارش 397/5 میلی متر در سال بوده و عالوه براین، وجود باران   های 
مخفی در محدوده ارتفاعی 1000 تا 2000 متر از سطح دریا مشهود 
و   22/3 به   ترتیب  حرارت  درجه  حداقل  و  حداکثر  میانگین  است. 
 .)1393 پور   هاشمی،  و  )رستمی   کیا  است  سانتی گراد  درجه   -2/1
مشگین   شهر  کلیماتولوژي  ایستگاه  آمبروترمیک  منحني   3 شکل 
نشان  ایستگاه  این   )1396 تا   1385( 12ساله  آمار  براساس  را 
 4 حدود  منطقه  در  خشک  فصل  طول  آن،  براساس  که  مي   دهد 
دارد. ادامه  مهرماه  اواخر  تا  و  شروع  خرداد  اواسط  از  که  است  ماه 
اوري گونه غالب درختي این جنگل است که پراکنش آن از ارتفاع 
1740 متري شروع و تا ارتفاع 1950 متر از سطح دریا ادامه دارد. پراکنش 
این گونه در جهت   هاي شمال و شمال شرقي بین شیب   هاي 15 تا 65 
درصد داراي انبوهي و تاج    پوشش قابل   توجه است. از مهم   ترین گونه   هاي 
 Crataegus( درختي و درختچه   اي همراه اوري مي   توان به زالزالک
 ،)Fraxinus excelsior L.( ون   ،)orientalis Pall. ex M. B
جنگلی گالبی   ،)Mespilus germanica L.) وحشی  ازگیل 
و    )Corylus avellana L.( فندق  و   )Pyrus salicifolia Pall.)
فسـتوکا بـه  علفـي کـف جنـگل مي   تـوان  گونه   هـاي  مهم   تریـن  از 
،)Astragalus flavescens Boiss.) گون ،)Festuca  ovina L.(
بومادران  ،)Agropyron tenerum Vasey( آگروپایرون 

و   )L. Trifolium pratense(شبدر  ،)Achillea mllefolium L.(

با توجه به 
تخریب های اخیر، اگر 

برای حفاظت این رویشگاه 
باارزش برنامه ریزی عملی انجام 

نشود، پوشش گیاهی منطقه 
به ویژه درختان اوری از 

بین خواهند رفت
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شکل 2- نمای کلی ذخیره گاه جنگلی حاتم مشه سی مشگین شهر

شکل 1- موقعیت ذخیره گاه جنگلی حاتم مشه سی در ایران و استان اردبیل

شکل 3- منحني آمبروترمیک شهرستان مشگین شهر
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کرد.  اشاره   )Hordeum violaceum Boiss&Fries( بنفش  جو 
از  منطقه  تشـکیالت  عمـده  زمـین   شناسـي،  مطالعـات  براساس 
سـازندهـاي دوران سوم زمین شناسی بوده که رشته   کوه   های به   نسبت 
کم   ارتفاعی را به   وجود آورده است. خاک این جنگل از نوع قهوه   ای 
جنگلی عمیق تـا به   نسبت   عمیق با بافت متوسط تا سنگین و با اسیدیته 

5/90 تا 6/75 اسـت )خانزاده، 1385(.

پوشش گیاهی 
به   طورکلی در منطقه جنگلی حاتم، 106 گونه متعلق بـه 82 جـنس 
و 29 تیره از گیاهان حضور دارنـد که از میان آنها دولپه   اي   ها بـا 96 
گونه از غنای بیشتری برخوردار هستند. در میان دو لپه   اي   ها، تیره   هاي 
 17 با    Asteraceae درصد(،   20/75( گونه   22 با   Rosaceae
درصد(،   9/43( گونه  با 10    Lamiaceae درصد(،   16/03( گونه 
با   Brassicaceae و  درصد(   5/67( گونه   6 با   Papilionaceae
با 5   Poaceae تیره  بین تک   لپه   اي   ها  در  و  )4/71 درصد(  گونه   5
گونه )4/71 درصد( سهم بیشتري را در فلور منطقه دارند. درمجموع، 
فلـور منطقـه متعلق به سه ناحیـه جغرافیـاي رویشـي اروپا-سیبری، 
مدیترانه ای و ایرانی-تورانی یا ترکیبی از آنها اسـت. عناصـر ایرانی- 
توراني/ مدیترانه   اي با 39/6 درصد در رتبه نخست، ایرانـی- تـوراني 
بـا 26/4 درصـد و ایرانـی- تـوراني/ اروپـا- سیبري/ مدیترانه   اي با 
19/8درصد و ایرانـی- تـوراني/ اروپـا- سـیبري با 7/ 5 درصـد در 

رتبه   های بعدی هستند )عظیمی و همکاران، 1389(.

تیپ های گیاهی 
1- تیپ های جنگلی 

و  درختی  ترکیب  در  غالب  تیپ  چهار  شده،  انجام  بررسی   های  با 
درختچه   ای جنگل حاتم مشه سی )بر اساس ترکیب گونه   ای( قابل تفکیک 

و تشخیص است که عبارتند از:

)Quercus macranthera( تیپ خالص اوری
این تیپ در ارتفاع 1850 تا 1950 متر از سطح دریا در شیب   های 
مختلف 30 تا 65 درصد اغلب در جهت   های شمالی و شمال غربی با 

تاج پوشش 50 تا 75 درصد قرار دارد. فرم توده   ها اغلب شاخه   زاد، 
همسال و یک   اشکوبه است )شکل 4(. دو گونه اوری و بلوط سفید یا 
پترآ )Q. petraea( به   صورت آمیخته با یکدیگر در این تیپ مشاهده 

می   شوند. سایر گونه   های درختی این تیپ عبارتند از:   
Acer campestre L., A. Hyrcanum M.Bieb., 
Carpinus orientalis Mill, C. X schuschaensis H. Winkl.,
Cornus australis C. A. Mey., Prunus spinosa L.

)Acer campestre -Quercus macranthera( تیپ اوری- کرب
 این تیپ در ارتفاع 1450 تا 1760 متر از سطح دریا در شیب   های 
مختلف 20 تا 55 درصد اغلب در جهت   های شمالی و شمال شرقی با 
میانگین تاج    پوشش 82 درصد انتشار دارد. فرم توده ها دانه و شاخه زاد 
)عناصر شاخه   زاد 66/3 درصد و عناصر دانه   زاد 33/7 درصد( همسال 
و جنگل دواشکوبه است. گونه   های درختی و درختچه   ای همراه این 

تیپ عبارتند از:
Carpinus orientalis Mill,
Carpinus X schuschaensis H. Winkl.,
Crataegus microphylla C. Koch., Malus orientalis L.,
Mespilus germanica L., Prunus spinosa L,
Ribes biebersteinii L., Salix aegyptiaca L.

)Quercus macranthera -  Fraxinus excelsior( تیپ اوری- ون
این تیپ در ارتفاع 1380 تا1550 متر از سطح دریا در شیب   های مختلف 
30 تا 60 درصد اغلب در جهت   های جنوبی، جنوب غربی با تاج پوشش 
35 تا 60 درصد پراکنش دارد. فرم توده ها دانه و شاخه زاد )عناصر شاخه   زاد 
85 درصد و عناصر دانه   زاد 15 درصد(، همسال و جنگل یک   اشکوبه 
است )شکل 5(. گونه   های درختی و درختچه   ای همراه این تیپ عبارتند از:
Corylus avellana L., Carpinus orientalis L.,
Cornus australis C. A. Mey., 
Crataegus microphylla C. Koch.,
Malus orientalis L., Mespilus germanica L.,
Salix aegyptiaca L., Viburnum opulus L.,
Viburnum lantana L.

شکل 4- نمایی از تیپ خالص اوری در دامنه شمالی 
)عکس از: مهدی پورهاشمی( 

شکل 5- نمایی از تیپ اوری- ون در دامنه جنوب غربی
)عکس از: یونس رستمی کیا( 
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شکل 6- نمایی از تیپ زالزالک- آلوچه در جهت جنوبی )عکس از: یونس رستمی کیا( 

 Crataegus microphylla. -  Prunus( تیپ زالزالک - آلوچه
 )spinosa

این تیپ که شامل اراضي جنگلي و مناطق مرتعي موجود در داخل تیپ 
است، در ارتفاع 1450 تا 1550 متر از سطح دریا در شیب های مختلف 
15 تا 35 درصد اغلب در جهت   های جنوبی با میانگین تاج پوشش 55 
درصد قرار دارد. فرم توده شاخه   زاد، همسال و جنگل یک   اشکوبه است 

)شکل 6(. گونه   های درختی و درختچه   ای همراه این تیپ عبارتند از:
Cornus mass L., Cotoneaster integerrimus Medik, 
Evonymus latifolia )L.) Mill., Mespilus germanica L., 
Prunus spinosa L, Rosa canina L.,
Sorbus graeca Lodd. ex Spach., Viburnum opulus L., 
Viburnum lantana L.  

در مجموع، 31 گونه چوبی متعلق به 11 تیره و 23 جنس در این 
منطقه شناسایی شده است )جدول 1(. تیره Rosaceae با 12 گونه 
بزرگ ترین تیره است. در بین گونه های شناسایی شده، گونه های نادری 
هفت- شیرخشت،  بارانک،  لور،  کچف،  قره قات،  ممرز،  فندق،  نظیر 

کول، بداغ جنگلی و بیدمشک وجود دارد )شکل 7( که نشان دهنده 
تنوع قابل توجه گونه های درختی و درختچه ای در این جنگل است. 

  
وضعیت تجدید حیات توده های جنگلی

و  )پاجوش  به صورت غیر جنسی  اغلب  این جنگل  تجدید حیات در 
ریشه جوش( است. از دالیل عمده آن می توان به خاصیت خارق العاده 
جست دهی گونه های تشکیل دهنده آن اشاره کرد )شکل های 8 و 9(. 
رستمی کیا و همکاران )1391( تولید بذر درختان اوری را به مدت سه 
نتایج  براساس  این جنگل بررسی کردند.  سال )1388 تا 1390( در 

آنها مشخص شد که تولید بذر درختان اوری بسیار کم بود، به طوری که 
میانگین تراکم بذر )شمار بذر در یک متر مربع( هر پایه در سال های 
1388، 1389 و 1390 به ترتیب 0/1، 2/3 و 11/9 عدد برآورد شد.

2- تیپ های مرتعی
در اراضی مرتعی این منطقه چندین تیپ قابل تشخیص است )شریفی و 

همکاران، 1398( که عبارتند از:
 )Festuca sulcata   - Astragalus  flavescens( تیپ گون   - فستوکا
این تیپ رویشی در محدوده ارتفاعي بین 1500 تا 1800 متري از سطح 
دریا واقع شده که به دلیل قرارگرفتن در مسیر جریان های هواي  مرطوب، 
پوشش گیاهي متنوع آن از پهن برگان علوفه ای مانند شبدرها تشکیل 
متغیر است.  تا 100 درصد  از 50  شده است. تاج پوشش گیاهی آن 
عناصر گیاهي روي کوه هاي مرتفع و خاک هاي ریگوسول با عمق کم تا 
متوسط گسترش دارد. شیب اراضی در مناطق گسترش این تیپ گیاهي 
از 20 تا 60 درصد متغیر است. گونه هاي همراه این تیپ عبارتند از:
Achillea  filipendula  Lam. , Dactylis glomerata L.,
Festuca ovina L., Festuca rubra L,
Hordeum violaceum Boiss & Hohen.,
 Lathyrus pratensis L.,Trifolium montanum L.,
Trifolium repens L.   

 Agropyron tenerum - Festuca ( تیپ آگروپایرون- فستوکا
)sulcata

این تیپ رویشی در توده های بین جنگلی مشاهده می شود. پراکنش 
جغرافیایی این تیپ رویشی در محدوده ارتفاعی بین 1350 تا 1500 
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شــکل 7- برخی از گونه های درختی و درختچه ای جنگل حاتم مشه ســی )عکس از: یونس رستمی کیا(

 نام علمی   نام فارسی نام علمینام فارسی

.Malus orientalis Uglسیب وحشی.Acer campestre Lکرب

.Mespilus germanica Lازگیل وحشی.Acer ibericum M.Biebکرکو

.Prunus spinosa Lآلوچه وحشیAcer hyrcanum Fisch. & C.A.Meyerسفیدکرکو

.Pyrus salicifolia Pallگالبی برگ بیدی.Carpinus orientalis Millممرز 

.Quercus petraea )Matt.) Lieblبلوط سفیدCarpinus X schuschaensis H. Winklکچف 

.Quercus macranthera Fisch. & C. A. Meyاوری.Corylus avellana Lفندق

.Ribes biebersteinii  Lقره قات .Crataegus microphylla C. Kochزالزالک 

.Rhamnus cathartica Lاشنگور.Crataegus orientalis Pall. ex M. Bزالزالک شرقی

.Rosa canina Lنسترن وحشی.Cornus mas Lزغال اخته 

Rubus raddeanus Fockeتمشک .Cornus australis C. A. Meyال

.Salix aegyptiaca LبیدمشکCotoneaster integerrimus Medikشیرخشت

.Sorbus aucuparia Lتیس.Cydonia oblonga Millبه جنگلی 

 .Sorbus graeca Lodd. ex Spachبارانک .Fraxinus excelsior Lون

.Viburnum opulus Lبداغ جنگلی.Ephedra procera Fisch & Meyریش بز

.Viburnum lantana Lهفت کول.Evonymus latifolia )L.) Millگوشوارک

.Lonicera iberica M. Bپالخور

جدول 1- فهرست گونه های درختی و درختچه های جنگل حاتم مشه سی
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شکل 10- نمایی از پوشش علفی در عرصه های باز جنگل حاتم مشه سی )عکس 
از: یونس رستمی کیا، خرداد 1398(

شکل 11- شکوفایی گل های بومادران ).Achillea millefolium L( در عرصه های 
باز و تخریب شده جنگل حاتم مشه سی )عکس از: یونس رستمی کیا، خرداد 1398(

شکل 9- تجدید حیات غیرجنسی فندق در داخل تودهشکل 8- تجدید حیات غیرجنسی ون در داخل توده )عکس از: یونس رستمی کیا(
 )عکس از: یونس رستمی کیا(

متري از سطح دریا بوده و به دلیل کم بودن ارتفاع و قرار گرفتن در مسیر 
جریانات مرطوب خزري، برف گیر بودن و داشتن زهاب، پوشش گیاهي 
حالت انبوه داشته و درصد پوشش آن در برخی مناطق به صددرصد هم 
می رسد. ظهور شبدرهای قرمز و سفید در بهار جلوه خاصی به طبیعت این 
تیپ می بخشد و ساالنه گردشگران زیادی از طبیعت زیبای این مناظر دیدن 
می کنند )شکل های10 و 11(. گونه هاي مهم همراه این تیپ عبارتند از:
Achillea  filipendula  Lam., Achillea  millefolium L.,  
Alchemilla persica Rothm., Dactylis glomerata L., 
Hordeum violaceum Boiss & Hohen.,
Lotus corniculatus L., Poa annua L.,
Trifolium pratensis L., Trifolium repens L.

 Annual grass - Trifolium( تیپ شبدر- گراس های یک ساله
)pratense

این تیپ از چمن زارها معمواًل در ارتفاع باالي 2000 متر گسترش 
بودن فصل جذب  با وجود دمای کم و کوتاه  این مناطق  دارند. در 
کلروفیلي، گیاهان این منطقه با استفاده از نور شدید کوه های مرتفع 
به رشد مطلوبي مي رسند. وجود اندام های زیرزمینی قابل مالحظه ای 

مانند ریشه های بسیار بلند و ساقه های زیرزمینی و غده ها به گیاهان 
مذکور امکان می دهد که در فصل نامساعد باقی مانده و به زندگي 

خود ادامه دهند. گونه هاي مهم همراه این تیپ عبارتند از:
Achillea millefolium L., Dactylis glomerata L., 
Heracleum persicum Desf.ex fischer.,
Hypericum perforatum L., Hordeum violaceum Boiss& 
Hohen., Iris spuria L., Lathyrus pratensis L.,
Salvia verticillata L., Viola alba Bess.

حیات وحش
همچنین  جنگلی،  و  مرتعی  گیاهی  پوشش  به  توجه  با  جنگل  این 
فیزیوگرافی،  وضعیت  به  توجه  با  و  زیرزمینی  و  سطحی  آب  منابع 
روباه  گرگ،  نظیر  وحشـي  جانـوران  از  تعـدادي  زیسـتگاه 
و  کبک  قرقاول،  مانند  پرندگانی  و  سمور  خرگوش،  معمولی، 
پستانداران  دور،  نه چندان  گذشته های  در  است.  طالیی  عقاب 
اثر  در  که  می برده اند  به سر  منطقه  زیستگاه های  در  نیز  باارزش 
ارزشمند  گونه های  این   نسل  زیستگاه،  تخریب  و  بی رویه  شکار 
.)1394 همکاران،  و  )موسوی مشکینی  است  گذاشته  کاهش  به  رو 
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مهم ترین عوامل تخریب ذخیره گاه جنگلی حاتم مشه سی
چرای شدید دام از پوشش علفی جنگل 

سامان های عرفی موجود در منطقه مشغول دامداری اعم از گاو 
و گوسفند و بز هستند. در مقابل تعداد دام موجود، مقدار خوراک 
در دسترس ناکافی است و به ویژه در اوایل بهار و اواسط پاییز 
کشاورزان به دام خود اجازه می دهند تا در مناطق جنگلی از 

این  که  کنند  تغذیه  نهال درختان جنگلی  و  بوته ها 
جلوگیری  درختی  گونه های  طبیعی  رشد  از  خود 

غیرمجاز  به طور  دامداران  به عالوه،  می کند. 
درختان و بوته ها را با هدف ایجاد فضای باز 
بریده تا گیاهان علفی به سرعت رشد کنند و 
چراگاه های جدیدی را به وجود آورند. این 
فعالیت ها موجب تخریب عرصه و نابودی 

جنگل ها می شود.

دوره های  افزایش  و  اقلیم  تغییر 
خشک سالی 

افزایش  کنار  در  اقلیم  تغییر  اخیر،  سال  چند  در 
و  آفات  طغیان  باعث  خشک سالی  و  حرارت  درجه 

ذخیره گاه  این  که  است  شده  جنگلی  عرصه های  در  بیماری ها 
نیز از آن مستثنی نیست. پروانه برگ خوار دم قهوه ای ازجمله آفاتي 
است که در عرصه های جنگلی به درختان میزبان خود خسارت های 
شدیدی وارد مي کند )شکل های 12 تا 14(. میزبان اصلي و ترجیحي 
این آفت در جنگل درختان اوری است؛ اما از سایر درختان جنگلي 
می کند.  تغذیه  نیز  تمشک  و  وحشي  گالبی  آلوچه،  زالزالک،  نظیر 
این آفت هر چند سال یک  بار حالت طغیاني پیدا کرده و با توجه 
محصول،  کاهش  عالوه بر  دارد،  که  زیادی  خسارت زایي  قابلیت  به 
و  )دردایی  مي دهد  سوق  خشکیدگي  سوی  به  را  میزبان  درختان 
این  به  داخلی  گردشگران  مراجعه  در حال حاضر  نیکدل، 1394(. 
بوده و یک تهدید جدی  منطقه بیش از حد ظرفیت و توان جنگل 

برای این ذخیره  گاه مهم محسوب می  شود )شکل 16(.

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها
جنگلی  اکوسیستم های  از  یکی  مشگین  شهر  حاتم مشه سی  جنگل  
بخشی  که  جنگل  این  می رود.  شمار  به  اردبیل  استان  منحصر به فرد 
قلمداد  اروپا-سیبری  بزرگ  ناحیه  از  هیرکانی  فرعی  زیرناحیه  از 
از جریانات  )برخورداری  اکولوژیک  به دلیل شرایط خاص  می شود 
تنوع  ازنظر  مدیترانه  ای(  و  سیبری  خزری،  اقلیمی 
است.  مذکور  منطقه  دو  از  غنی تر  فلور  و  فون 
زیاد،  نسبت  به  شیب  بودن،  کوهستانی 
و  ساختاری  تنوع  بومی،  درختان  وجود 
ویژگی  های  مهم ترین  از  فیزیوگرافی 
امروزه  که  می رود  شمار  به  جنگل   این 
اهمیت  حدودی  تا  شدید  تخریب  به  رغم 
است.  کرده  حفظ  را  خود  موجودیت  و 
از درختان و درختچه های شاخص این 
منطقه می  توان به اوری و بلوط سفید اشاره 
کرد. سطح پراکنش و تراکم بلوط سفید در منطقه 
در مقایسه با اوری محدود است. پراکنش اوری 
تا 1950  ارتفاعی 1750  دامنه  این ذخیره  گاه در  در 
متری از سطح دریا واقع شده است )خانزاده 1385؛ رستمی  کیا 
و پورهاشمی، 1394(. از مهم ترین گونه  های همراه اوری می  توان به 
کرب، لور، کچف، کرکو، سفیدکرکو، لور، بارانک، ال  اسبی، گوشوارک، 
اشنگور، ولیک، ازگیل وحشی و نسترن وحشی اشاره کرد. براساس 
اطالعات موجود، اوری در جهت های شمالی، شمال شرقی با ون و 
در جهت  های جنوبی و جنوب غربی با کرب تیپ تشکیل می  دهد. 
   مطالعات انجام شده درمورد فرم و وضعیت تجدید حیات طبیعی 
غیر  جنسی  زادآوری  به  دلیل  که  می  دهد  نشان  حاتم  مشه  سی  جنگل 
است.  نوع شاخه  زاد  از  جنگل  غالب  فرم  ریشه  جوش(  و  )پاجوش 
نشان  نیز   )1380( همکاران  و  امیر  قاسمی  یافته  های  زمینه  این  در 
و  دانه  ارسباران  جنگل  های  در  جوان  توده  های  غالب  ساختار  داد 

شکل 12- الرو  های پروانه برگ خوار دم قهوه  ای روی پایه  های اوری )عکس از: داود علیقلیزاده(

نی  هستا کو
بودن، شیب به نسبت 

بومی،  درختان  وجود  زیاد، 
فیزیوگرافی  و  ساختاری  تنوع 

این  ویژگی  های  مهم ترین  از 
جنگل  به شمار می رود که امروزه 
به  رغم تخریب شدید تا حدودی 

اهمیت و موجودیت خود را 
حفظ کرده است. 
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شکل 14- خشکیدگی سرشاخه   های اوری در جنگل حاتم   مشه   سی 
)عکس از: یونس رستمی   کیا(

شکل 15- خشکیدگی و زوال پایه     های اوری در جنگل حاتم مشه     سی مشگین     شهر
)عکس از: مهدی پورهاشمی(

شکل 13- النه  های پروانه دم  قهوه  ای روی درختان اوری )عکس از: یونس رستمی کیا(

103 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 2، پیاپی 21، خرداد- تیر  1399

شاخه  زاد با فراوانی شاخه  زاد است. فراوانی شاخه  زاد  ها  نشان  دهنده 
سرشت و قابلیت جست  دهی گونه  های جنگل به  ویژه اوری، ون، ممرز 
و فندق است که با وجود قطع و بهره  برداری متعدد، موجودیت جنگل 
را حفظ کرده  اند. در این زمینه، بررسی خانزاده )1385( نشان داد که 
بیشترین حضور اوری در جنگل حاتم  مشه  سی در جهت  های شمالی 
و شمال شرقی است. به طور کلی، تجدید حیات طبیعی درختان اوری 
به  صورت غیر  جنسی است.  بوده و فقط  ناچیز  در منطقه مورد مطالعه 

امیرقاسمی و همکاران )1380( همچنین نشان دادند بیشترین تجدید 
حیات طبیعی در جنگل  های ارسباران در جهت  های شمالی و شمال 
به دلیل  نیمه بسته  از تاج  پوشش بسته و  غربی در شرایط برخوردار 

شرایط مناسب رطوبتی، حرارتی و نوری انجام گرفته است.
بوده  کم  بذر  تولید  جنگل  این  در  می  دهد  نشان  مطالعات 
)رستمی  کیا و همکاران، 1391( و به  دنبال آن تجدید حیات جنسی 
)بذری( کمتر دیده می  شود. از دالیل عمده آن می  توان به جوان بودن 
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اندک بودن تعداد پایه  های مادری نخبه  اکثر جست  گروه  ها و 
نیز  و بذرده اشاره کرد. از سوی دیگر، اندک بذر تولید شده 
به  دلیل کوبیدگی سطح خاک، نمی  توانند تماس الزم با خاک را 
داشته و شروع به رویش کرده و در ادامه به  دلیل انبوهی و تراکم 
زیاد توده، بذرها در اثر سایه زیاد پوسیده و از بین می  روند 
)تیمورزاده و همکاران، 1382(. در این زمینه پیشنهاد می  شود، 
باید  ابتدا  آن،  گسترش  و  جنسی  زادآوری  استقرار  برای 
عملیات خراش  دهی سطح خاک به  منظور مدفون کردن و کنار 
زدن الش برگ  ها، نفوذپذیر کردن خاک و بهبود ساختمان خاک دانه  ها، 
همچنین عملیات پرورشی و بهداشتی در توده  های اوری )تنک کردن 
تا  شود  انجام  کم  شیب  با  اراضی  در  مریض(  پایه  های  برداشت  و 
شرایط پذیرش خاک برای نگهداری بذرها و جوانه  زنی آنها بهبود یابد. 
زراعت  به  مرتعي  و  جنگلي  کاربري  تبدیل  اخیر  سال  هاي  در 
و  برای زغال  گیری  قطع درختان  دام، همچنین  کشاورزي، چرای  و 
عظیم  منبع  این  نابودی  و  تخریب  اصلی  عوامل  از  هیزمی  استفاده 
ذخایر ژنتیکي بوده است. بنابراین، با توجه به شرایط موجود در منطقه 
اوری الزم  تیپ خالص  به  ویژه  اوری  ژنتیکی  به  منظور حفظ ذخایر 
است سازمان  های مسئول برای حفاظت و قرق این قبیل رویشگاه های 
می  شود،  پیشنهاد  از این  رو  باشند.  داشته  بیشتری  اهتمام  کم  نظیر، 
از این ذخیره  گاه )برای جلوگیری از  عالوه بر قرق و حفاظت کامل 
ورود دام، عملیات حصار  کشی ضروری است(، برنامه  های نهال  کاری 
با گونـه  هـاي جنگلـي بـومي در اراضي کم  درخت و بدون درخـت 
منطقـه، بـا رعایـت کامل تمام اصول جنگل  شناسي نزدیک به طبیعت 
دراین جنگل درختان  گرفته  انجام  مطالعات  به  توجه  با  اجرا شود. 
در عرصه  به  صورت تک  درختان  برجسته  ژنتیکی  با صفات  مادری 
جنگل به چشم می خورند که امکان اصالح و پرورش با این اندک 

درختان امکان پذیر است.
دام در جنگل، شاهد حضور  متأسفانه عالوه بر مشکل حضور       
مسافران و گردشگران بیش از حد ظرفیت و توان اکولوژیکی جنگل 
در منطقه نیز هستیم. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به ارزش ملی و 
جهانی این توده جنگلی، از برنامه  های توسعه  ای و سرمایه گذاری  های 
بی  مورد و احداث جاده  های ماشین  رو جدید به عمق توده  های جنگلی 
با هدف جذب گردشگر بدون در نظر گرفتن ارزش حفاظتی جنگل، 
به شدت خودداری شود. در غیر این   صورت، این رویشگاه باارزش در 
آینده با صدمات جبران  ناپذیری مواجه خواهد شد. در ضمن ضروری 
است با آموزش و مشارکت دادن جوامع محلی در برنامه  های مدیریت 
حفاظتی جنگل، دلبستگي آنها را به طبیعت افزایش داده و آنها را به 

محافظان جنگل تبدیل کرد. 
   

منابع 
تجدید  ساختار  بررسی   .1380 د.،  درگاهی،  و  خ.  ثاقب طالبی،  امیرقاسمی،ف.، 
حیات طبیعی جنگل های ارسباران در حوضه مطالعاتی ستن چای. تحقیقات 

جنگل و صنوبر ایران،6 )1(: 1-62. 
تأثیر سایه  بان اکبری  نیا، م.، حسینی، س. م. و طبری، م.، 1382.  تیمورزاده، ع.، 

 .)Quercus macranthera( اوری  نهال  های  رشد  و  زنده  مانی  روی 

پژوهش و سازندگی )زراعت و باغبانی(، 61 )4(: 12-17.
جوانشیر، ک.، 1378. تاریخ علوم منابع طبیعی ایران. انتشارات سازمان تحقیقات،

 آموزش و کشاورزی، تهران، 467 صفحه.
خانزاده، ن.، 1385. ارزیابي کمي و کیفي توده  هاي طبیعي اوري در جنگل  هاي اوري

اسالمي  آزاد  دانشگاه  جنگل داري،  کارشناسي  ارشد  پایان  نامه  مشگین  شهر.   
واحد علوم و تحقیقات تهران، 88 صفحه.

دردایی، ع. ا. و نیکدل، م.، 1394. پروانه دم  قهوه  اي بلوط، آفت برگ  خوار درختان
 جنگلی و باغی. مدیریت هماهنگي ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 

استان آذربایجان شرقي، تبریز، 13 صفحه.
رستمی  کیا، ی. و پورهاشمی، م.، هوشیار، م. و اسماعیل  اوغلی، ع.، 1391. برآورد 
از روش های  استفاده  با  ایران  بلوط جنگل  های  مختلف  گونه  های  بذر  تولید 
مؤسسه  پژوهشی،  طرح  نهایی  گزارش  اردبیل(.  )استان  تله  گذاری  و  بصری 

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، 54 صفحه.
اوري درختان  بذردهي  پایش   .1393 م.،  پورهاشمی،  و  ی.  رستمی  کیا، 

 Koenig با استفاده از روش چشمی )Quercus  macranthera F&M.( 
جنگل  های  همایش  اولین  مقاالت  مجموعه  مشگین  شهر.  جنگل   حاتم  در 
.301-307 صفحات   .1393 شهریور   12-13 یاسوج،  ایران.  در  بلوط 
 .1398 پ.،  عشوری،  و  ف.  عظیمی،  ی.،  رستمی  کیا،  م.،  فیاض،  ج.،  شریفی، 
تیپ های گیاهی منابع طبیعی استان اردبیل. نشریه طبیعت ایران، 4)1(: 21-26.

تنوع  آسیابی  زاده، ف.، 1389.  و  ر.، حکمت  جو، س.  عظیمی  معطم، ف.، طالیی، 
غرب  جنوب  در  حاتم  مشه  سی  حفاظت  شده  و  توریستی  منطقه  گیاهی 
مشگین  شهر استان اردبیل. مجموعه مقاالت همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر 
آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه 11- 10 تیر، صفحات 1101-1106.
ی.، مهدی زاده،  ع.،  لطیفی،  ر.،  س.  سیدمعصومی،  ر.،  س.  موسوی   مشکینی، 

استان  طبیعی  محیط  زیست  سیمای   .1395 سلیمی، ص.،  و  م.  خداپرست،   
صفحه.  72 اردبیل،  اردبیل،  استان  محیط  زیست  کل  اداره  انتشارات  اردبیل. 
نظام در  ویژه  اکولوژیک  مناطق  و  ژنتیکی  ذخایر  جایگاه   .1379 ف.،  یزدیان، 

ملی  همایش  اولین  مقاالت  مجموعه  کشور.  شمال  جنگل  های  مدیریتی   
و  مراتع  جنگل  ها،  سازمان  پایدار،  توسعه  و  شمال  جنگل  های  مدیریت 

آبخیزداری کشور، تهران، 16-14 شهریور، صفحات 218- 207.
یزدیان، ف. و مروی مهاجر، م. ر.، 1380. معرفی جنگل  های بلوط در رویشگاه

 ارسباران. منابع طبیعی ایران، 54)29(: 154-165.

شکل 16- رها     سازی زباله توسط گردشگران در داخل جنگل
 )عکس از: یونس رستمی     کیا(


