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Abstract
The main target of the author in this article is to introduce important influence of forests preservation on the 
biodiversity. There are a lot of complicated problems that are encountered today with increasing population of 
urban areas and excessive demand for finding shelters and places of rest and recreations. By increasing the 
educated population and needs of government and public sectors for preparing enough income to pay unfore-
seen and foreseen expenditures for these people, forests and rangelands are considered as a gift of god. That 
is why, over the years, regardless of the value added of forests in preserving water, soil, air, and plant and 
animal biodiversity, forests have been exploited, and with a set of factors mentioned in this article, conservation 
and preservation of biodiversity has been lost. In this article, it has been attempted to describe the plant species 
as the first indices of the forests and their classification in relation to the problems of forest degradation.
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چکیده
هدف از نگارش این مقاله، بیان مسائل و مشکالت عدیده ای است که امروزه با افزایش جمعیت شهرنشین و تقاضای مفرط 
برای پیدا کردن آشیانه و محل استراحت در نقاط مناسب و مساعد زندگی در پیش روی ما قرار دارد همچنین با افزایش 
جمعیت تحصیل کرده، نیاز مقامات دولتی و بخش های خصوصی به درآمدزایی برای تهیه مخارج و هزینه های پیش بینی نشده 
و به کارگیری این افراد نیازمندند. جنگل و مرتع به عنوان هدیه ای خدادادی می تواند بخشی از این هزینه ها را تامین کند. 
به همین دلیل در طی سال ها بدون توجه به ارزش های افزوده جنگل در حفظ و نگهداری آب و هوا و تنوع زیستی گیاهی و 
جانوری به بهره برداری از آن پرداخته شده و با مجموعه ای از عوامل معرفی شده در این مقاله صیانت و حفظ تنوع زیستی 
به خطر افتاده است. در این پژوهش تالش شده با بیان و معرفی گیاهان به عنوان اولین شاخصه های جنگل و دسته بندی آنها 

در ارتباط با معضالت موثر در تخریب جنگل مطالبی بیان شود.

واژه های کلیدی: حفاظت، گونه های مهاجم، انحصاری، سرخس، تخریب، جنگل های هیرکانی
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تقســیمات  دیــدگاه  از 
جهــان،  گیاهــي  جغرافیــاي 

جنگل ها اکوسیسـتم ویژه اي هستند 
که به دلیل شـرایط اقلیمی دربرگیرنده 

عناصـر گیاهـي خاصي بـوده و به دلیل 
و  سـاختماني  ویژگی هـای  برخـی 

باتوجه بـه نیازهـای ویـژه خـود بـه ایـن 
محیط وابسـتگي پیدا کرده و در آن رشـد و 
نمـو مي کنند. ایـن ویژگی ها که در مقایسـه 
بـا نقـاط خشـک و گـرم ارتباط مسـتقیم با 
محیط رویشـي پربـاران، مرطوب و پوشـیده 
توسـط درختـان و ایجاد سـایه بیشـتر دارد 
سـبب شـده گیاهـان موجـود در بسـتر این 
رویشـگاه اعـم از درختـان و درختچه هـا و 
گیاهـان علفـي از ظرافت و زیبایي بیشـتری 
ویژگی هـای  داراي  و  بـوده  برخـوردار 
فیزیولوژیکـي بارزتر باشـند. از ایـن دیدگاه 
بـدون  برگ هـاي  سـاختمان  داراي  اغلـب 
خـار، پهـن و بافـت حسـاس تر بـه شـرایط 
محیطـي هسـتند به طـوري  کـه وابسـتگي به 
نـور، آب و خـاك ویـژه ایـن اقلیـم سـبب 
گردهم آیـي آنـان شـده اسـت. اگرچـه ایـن 
گونه هـا ممکن اسـت بـه تیره هـا، جنس ها و 
گونه هـاي کاماًل جداي سیسـتماتیکي متعلق 
باشـند امـا نیازهـاي محیطـي مشابه سـبب 
ایـن گردهم آیـي شـده اسـت. آنچـه مسـلم 
اسـت اینکـه اقلیـم جنگلـی به دلیل شـرایط 
خـاص خـود دربـر گیرنـده گیاهاني اسـت 
کـه در دیگر نقـاط امکان رویـش آنها وجود 
نـدارد یـا ممکـن اسـت فقـط برخـی از آنها 
باتوجه بـه بردباري بیشـتر بتواننـد در فضاي 
رویشي نامناسـب تر و غیرجنگلی رشد کنند. 
بنابرایـن مهمتریـن عوامـل گردهمایـی ایـن 
گـروه اجتماعـي از گیاهـان عوامـل محیطي 
ماننـد نـور، رطوبت، خـاك، جهـت زمین و 
توپوگرافي اسـت. عوامل زیستي مانند انسان 
و حیوانـات نیـز نقـش به سـزایي در ایجاد یا 
از بیـن بـردن ایـن اجتماعات گیاهـي دارند. 
پوشـش گیاهـي حـوزه جنگل هـاي شـمال 
ایـران متعلـق بـه ناحیـه اروپـا - سـیبري 
بـوده و عناصـر گیاهـي آن شـباهت زیـادي 
بـه جنگل هـاي اروپـا و قفقـاز دارد. به همین 
دلیـل عناصـر گیاهـي آن از وسـعت و دامنه 
رویشـي بیشـتري برخوردارند و اغلب عالوه 
بـر ایـران در دیگر نقـاط این ناحیه رویشـي 

نیـز دیده مي شـوند. آنچه مهم اسـت اینکـه در این حوزه 
رویشـي گیاهانـی وجـود دارند کـه در ردیـف عناصر 
باقي مانده از دوران سـوم زمین شناسـي هسـتند و در 
دوره یخبنـدان دوران چهـارم زمین شناسـي از ایـن 
آسـیب طبیعـي مصـون مانده اند. از شـاخص ترین 
 ،)Parrotia persica( آنها مي تـوان به انجیلـي
لیلکی )Gleditsia caspica(، توسکای ییالقی 
 Quercus( اوري   ،)Alnus subcordata(
 Buxus( و شمشـاد خزري )macranthera
hyrcana( اشـاره کرد. در عین حال باتوجه به 
نیاز محیطي و شـرایط اقلیمـي، عناصر گیاهي 
ایـن ناحیه به صـورت نـواري از ناحیه پسـت 
سـاحلي تـا حـد ارتفاعـي حـدود 2500 متر 
و  گرماپسـند  گونه هـاي  شـده اند.  پراکنـده 
رطوبت دوسـت بیشـتر در ارتفاعـات پایین تر 
و عناصـر گیاهـي مقـاوم بـه سـرما و رطوبت 
کمتـر یـا شـاید مقاوم تر، بـه ارتفاعـات باالتر 

ایـن دامنه رویشـي تعلـق دارند.
عامل  ارتفاعي،  مرز  بر  عالوه  همچنین 
رطوبت، بارندگي و دیگر عوامل محیطي نیز نقش 
قابل توجهي در انتشار گیاهان دارند. هرچه از 
طرف غرب دریاي مازندران به طرف شرق پیش 
مي رویم از تراکم عناصر رطوبت پسند کاسته شده 
و بر تعداد عناصر خشکي پسندتر افزوده مي شود؛ 
براي مثال اوج تراکم Buxus hyrcana در 
در  و  است  شمال  جنگل هاي  میانه  و  غرب 
گرگان و نواحي شرق جنگل ها، این عنصر دیده 
 Paliurus نمي شود. عناصر گرماپسندي چون
و  باز  محل هاي  در  بیشتر   spina-christi
پرنور دیده مي شود و هیچگاه در میان توده هاي 
جنگلي انبوه نمي روید. بیشترین فراواني آن را 
در جنگل هاي گلیداغي و نواحي شرقي خزر 
مي توان یافت. نمونه بارز دیگر این گیاهان راش 
از  یا Fagus orientalis است که در واقع 
مرز ارتفاعي 1200 متر به باال تا ارتفاع حدود 
2000 متر گسترش مي یابد و اوج تراکم آن در 
مرز ارتفاعي 1200 تا 1700 متر است. اگرچه 
ممکن است تک پایه هایي از آن را در ارتفاعات 
کمتر و حتي در نقاط مرطوب و سایه در مرز 
ارتفاعي 250 متر و همچنین در دره هاي مرطوب 
و کم نور باالتر از 1700 متر نیز یافت اما اغلب 
در این نقاط شکل رویشي خود را از دست 
داده  و داراي تنه هاي نامناسب و سرشاخه هاي 
فراوان شده که با شکل طبیعي با قامت بلند 
و کم شاخه و کم گره تفاوت دارد. قابل توجه 

اینکه تا به حال در این حوزه رویشي قریب 
به 720 گونه گیاهي شناسایي شده که به دو 
گروه بزرگ درختان و درختچه ها و گیاهان 
علفي اعم از یک ساله و دائمي تقسیم مي شوند. 
نیاز محیطي  به  بنا  نیز  گیاهان علفي موجود 
سایه پسند  و  نورپسند  شاخص  گروه  دو  به 
تقسیم مي شوند. اسامی تعدادی از درختان و 
درختچه هاي موجود در این حوزه در جدول 
1 آمده است.  در شکل 1 تا 7 نیز تعدادی از 
درختان و درختچه های جنگل های هیرکانی 

نشان داده شده است.
تحقیقـات انجام شـده توسـط نویسـنده 
ایـن مقالـه، حاکـي از آن اسـت کـه تعدادي 

از گیاهـان علفـي یک سـاله و چندسـاله تنها 
جنـگل روي هسـتند. به عبـارت دیگـر بقای 
آنهـا وابسـته بـه اکوسیسـتم جنگلـي اسـت 
در  گونه هـا  ایـن  از  تعـدادی  اسـامی  کـه 
جـدول 2 آمـده و در شـکل های 8 تـا 16 
تعـدادی از گیاهـان وابسـته بـه جنگل هـای 
هیرکانـی نشـان داده شـده اسـت. در کنـار 
ایـن گونه هـاي جنـگل روي، سـرخس ها نیز 
جایـگاه ویژه اي دارند و اسـامی تعـدادی از 
مهمتریـن گونه هـای آن در جـدول 3 آمـده 
اسـت. همچنیـن در شـکل های 17 تـا 20 
جنگل هـای  ســرخس های  از  تعـدادی 
هیرکانی نشـان داده شده است. در اینجا الزم 
اسـت بـراي اثبـات اهمیـت بیشـتر حفاظت 
از جنگل هـاي شـمال ایـران بـه تعـدادي از 
گونه هـاي گیاهـي انحصـاري ایـن جنگل ها 
نیز اشـاره شـود کـه در جـدول 4  آمـده  و 
تعـدادی از ایـن گیاهان در شـکل های21 تا 

27 نمایـش داده شـده اسـت. 

آنچه 
مسلم است اينکه اقلیم 

خاص  شرايط  به دلیل  جنگلی 
خود دربر گیرنده گیاهاني است که 

در ديگر نقاط امکان رويش آنها وجود 
از  برخی  فقط  است  ممکن  يا  ندارد 
آنها باتوجه به بردباري بیشتر بتوانند 
در فضاي رويشي نامناسب تر و 

غیرجنگلی رشد کنند.
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نام علمی گیاهنام فارسی گیاهنام علمی گیاهنام فارسی گیاه
.Acer campestre Lکرکو، کرب، کرف.Cornus australis C. A. Meyسیاه ال

.Acer cappadocicum Gledشیردار.Carpinus betulus Lممرز

.Acer hyrcanum Fisch. & C. A. Meyافرای خزریCarpinus orientalis Millerلور

 .Acer monspessulanum L. sspکیکم قفقازی، سیاه کرکو.Corylus avellana Lفندق
ibericum

 .Acer monspessulanum L. sspکیکم ترکمنی.Cupressus sempervirens Lزربین
turcomanicum

.Acer platanoides Lافرای شبه جناریPlatycladus orientalis (L.) Francoنوش، سرو طبری

.Acer velutinum Boissپلت.Diospyros lotus Lکلهو، خرمندی

.Rhus coriaria Lسماق.Vaccinium arctostaphylos Lقره قات

.Ilex spinigera (Loes.) Loesخاس.Castanea sativa Millشاه بلوط

 Hedera pastuchovii Woron. exداردوستFagus orientalis Lipskyراش
Grossh.

.Periploca graeca Lکتوس، گیشتر پیچ.Quercus castaneifolia C. A. Meyبلند مازو

 .Quercus macranthera Fisch. & C. A. Meyسیاه مازو
ex Hohen

 .Berberis orthobotrys Bienert ex Cزرشک راست خوشه
K. Schneider

 .Quercus petraea (Matt.) ex Liebl. subspسفید مازو
iberica 

.Berberis crataegina DCزرشک زالزالکی

.Berberis vulgaris Lزرشک.Ribes uva-crispa Lگالش انگور

Betula pendula Rothتوس، غان.Parrotia persica (DC.) C. A. Meyانجیلی

 .Alnus glutinosa (L.) Gaertn. subspتوسکای قشالقی.Hypericum androsaemum Lمتامتی
barbata 

.Alnus subcordata C. A. Meyتوسکای ییالقی.Juglans regia Lگردو

.Buxus hyrcana Pojarkشمشاد خزریPterocarya fraxinifolia (Poir.) Spachلرگ

.Cercis siliquastrum LارغوانDanae racemosa (L.) Moenchهمیشک

.Gleditsia  caspica Desfلیلکی.Smilax excelsa Lازملک

Lonicera caucasica Pallپالخور سیاه دانه، پالخور قفقازی.Melia azedarach Lزیتون تلخ

Lonicera iberica M. Bپالخور گرجستانی، پالخور بوته ایAlbizia julibrissin Durazzشب خسب، گل ابریشم

 & .Lonicera floribunda Boissپالخور پرگل، پالخور البرزیFicus carica L. subsp. caricaانجیر
Buhse

.Viburnum lantana Lهفت کول.Ligustrum vulgare Lبرگ نو

.Euonymus latifolius (L.) Millگوشوارك.Fraxinus excelsior Lون

 Euonymus velutinus (C. A. Mey.)گوشوارك مخملی، گوشوارك کرکیFraxinus rotundifolia Millerزبان گنجشک
Fisch. & C. A. Mey

یاسمن سفید، یاسمن جنگلی، یاس 
.Euonymus verrucosus Scopگوشوارك زگیلی.Jasminum officinale Lسفید

جدول1- اسامی تعدادی از درختان و درختچه های جنگل های هیرکانی
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.Jasminum fruticans Lیاسمن زردPyrus Boissieriana Buhseگالبی گرگانی، تلکا

.Colutea Buhsei (Boiss.) Shapدغدغک البرزی.Pyrus grossheimii Fedorگالبی تالشی

.Punica granatum Lانار.Pyrus hyrcana Fedorگالبی خزری

-Pyrus Mazanderanica Schoenbeck-Teگالبی مازندرانی
mesy

 Frangula grandiflora (Fisch. & Mey.)سیاه توسه
Grubov.

.Paliurus spina-christi Lسیاه تلوRosa beggeriana Schrenkرز سفید

.Rhamnus cathartica Lاشنگور، سیاه تنگرس طبی.Rosa canina Lگل سگ، نسترن وحشی

.Rhamnus pallasii Fisch. et Meyسیاه تنگرس.Rosa iberica Stevرز قفقازی

Cerasus avium (L.) Moenchآلوکک، گیالس.Sorbus aucuparia Lتیس، بارانک برگ شانه ای

زالزالک خونین، زالزالک قرمز Sorbus orientalis Schoenbeck-Temesyبارانک شرقی، الندری
تیره

 Crataegus atrosanguinea A.
Pojark

.Crataegus melanocarpa M. Bسیاه ولیک، زالزالک سیاهSorbus torminalis (L.) Crantzبارانک

Crataegus meyeri A. Pojarkزالزالک ارمنستانی.Spiraea crenata Lاسپیره

.Crataegus microphylla C. Kochزالزالک برگ ریز، سرخه ولیک.Populus caspica Bornmشالک

 .Crataegus pseudoheterophylla Aزالزالک ایروانی.Taxus baccata Lسرخدار
Pojark

 .Crataegus pseudomelanocarpa Mزالزالک ترکمنستانی.Daphne mezereum Lمازریون، هفت برگ
pop. ex A. Pojark

Cydonia oblonga MillerبهDaphne rechingeri Wendelboبرگ بوئی هرازی

Laurocerasus officinalis Roemerجل،غار گیالسی.Tilia  begoniifolia  Stevنرمدار

.Malus orientalis uglسیب، سیب جنگلی.Celtis caucasica willdتا دار، درخت تا، چوب نظر

.Mespilus germanica Lازگیل.Celtis australis Lداغداغان

 .Prunus divaricata LedebآلوچهUlmus glabra Hudsonملج

.Prunus spinosa Lآلوچه، گوجه وحشیUlmus minor Millerاوجا

Pyracantha coccinea Roemerشیر خشتی، شیر خشت آتشینZelkova carpinifolia (Pallas) C. Kochآزاد

ادامه جدول1- اسامی تعدادی از درختان و درختچه های جنگل های هیرکانی

Acer hyrcanum -1 شکلBetula pendula -2 شکل
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 Euonymus latifolius -4 شکل  Gleditsia caspica -3 شکل

 Frangula grandifolia -5 شکل Vaccinium arctostaphylos -6 شکل

 Pyrus hyrcana -7 شکل
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نام علمی گیاه نام فارسی گیاه نام علمی گیاه نام فارسی گیاه

Galanthus transcaucasicus Fomin گل برفی Carpesium abrotanoides L. کاهینه

Leucojum  aestivum L. دانه برفی تابستانی Cardamine quinquefolia (M. B.)   
Schmalh.

ترتیزك باتالقی پنج برگچه ای

Ilex spinigera (Loes.) Loes. خاس Cardamine impatiens L. ترتیزك باتالقی

Arum maculatum L. شیپوری خالدار Hesperis hyrcana Bornm. & Gauba شب بوی ایرانی خزری

Hedera pastuchovii Woron. ex 
Grossh.

داردوست Carex sylvatica Huds. جگن جنگلی

Vincetoxicum scandens Sommier 
& Levier

تریاقی جنگلی، تریاقی برافراشته Carex pendula Huds. جگن واژگون

Impatiens noli-tangere L. گل بی صبر Tamus communis L. تمیس

Symphyandra odontosepala (Boiss.) گل استکانی آسای جنگلی  Dipsacus strigosus Willd. ex Ro-
emer & Schultes 

خواجه باشی جنگلی

Campanula lactiflora M. B. گل استکانی جنگلی Scabiosa columbaria L. طوسک کفتری

Silene schafta Gmel. سیلن مازندرانی Andrachne colchica Fisch. & Mey. ناز بیابانی جنگلی، دیو سفید

Silene  compacta Fisch. سیلن سرسان، سیلن گل انبوه Mercurialis annua L. شنگرفی یک ساله

Silene coronaria (L.) Clairv. سیلن آتشین Mercurialis perennis L. شنگرفی

Prenanthes cacaliifolia (M.Bieb.) 
Beauverd

کاهوی جنگلی، کاهوی خرگوشی Euphorbia squamosa Willd. فرفیون فلس دار، فرفیون سنگ پایی

 Willemetia tuberosa L. Euphorbia amygdaloides L. فرفیون جنگلی، شیر سگ جنگلی

Serratula quinquefolia M. B. ex 
Willd. 

گل گندمی جنگلی Corydalis marschalliana (Pall.) Pers. بهارك جنگلی

Centaurea hyrcanica Bornm. گل گندم خزری Corydalis hyrcana Wendelbo بهارك خزری

Sigesbeckia orientalis L. علف مقدس، علف ملکوتی Festuca drymeja Mert. & Koch. علف بره کوهی، علف بره بتوط پسند

Senecio othonnae M. B. پیر گیاه جنگلی Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. 
Beauv.

ارزن جنگلی، علف جنگلی

Doronicum wendelboi Edmondson پلنگ کش ابری، پلنگ کش شاهرودی Microstegium vimineum (Trin.) A. 
camus

چمن جنگلی

Petasites hybridus (L.) P. Gaertn. سایبان، باباآدم جنگلی Luzula forsteri (Smith) DC. سازوی جنگلی

Bombycilaena erecta (L.) Smolj. Luzula multiflora (Retz.) Lej. سازوی جنگلی پر گل

Gnaphalium sylvaticum Delile بوف تاج Ajuga orientalis L. لبدیسی شرقی

Inula thapsoides (M. B. ex Willd.) 
Spreng. 

مصفای جنگلی، مصفای قفقازی Teucrium hyrcanicum L. مریم نخودی جنگلی، مریم نخودی 
خزری

Carpesium cernuum L. کاهینه واژگون Scutellaria tournefortii Benth. بشقابی جنگلی، بشقابی شمالی

جدول2- اسامی تعدادی از گونه های گیاهی جنگل های هیرکانی
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ادامه جدول 2- اسامی تعدادی از گونه های گیاهی جنگل های هیرکانی
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Dichrocephala integrifolia (L. f. ) O. 
Kontze Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey. مرزه جنگلی، مرزه سفید

Thlaspi hastulatum (Stev. ex) DC. کیسه چوپان پیکانی Calamintha grandiflora (L.) Moench نعناع زیبای گل درشت

Cardamine bulbifera (L.) Crantz ترتیزك باتالقی پیازچه دار Clinopodium vulgare L. ریحانک

Clinopodium umbrosum (M. B.) C. 
Koch

ریحانک سایه پسند Ophrys scolopax cav. ابرویی عنکبوتی کوهستانی

Hyssopus angustifolius M. B. زوفا Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. 
Rich.

ثعلب مخروطی، هرمی

Allium paradoxum (M. B.) G. Don. پیاز زنگوله ای، سیرك زنگوله ای Steveniella satyrioides (Stev.) Schlt. ثعلب درپوشی

Erythronium caucasicum Woron. سگ دندان Orchis mascula L. ثعلب نر

Scilla siberica Haw subsp. caucasica نجم آبی قفقازی، نجم آبی گیالنی Orchis morio (L.) subsp. picta ثعلب رنگی

Scilla monanthos C. Koch نجم آبی تک گل Orchis simia Lam. ثعلب میمونی

Scilla hohenackeri Fisch. & C. A. Mey. نجم آبی لب برگشته Orchis punctulata Stev. ex Lindl. ثعلب منقوط

Scilla gorganica Speta نجم آبی گرگانی Orchis stevenii Reichenb. ثعلب سه دندانه ای

Danae racemosa (L.) Moench همیشک Dactylorhiza romana (Seb.) Soo 
subsp. georgica.

غده انگشتی گرجی

Ruscus hyrcanus Woron. کوله خاس Chelidonium majus L. مامیران

Polygonatum orientale Desf. شقاقل ایرانی، مهر سلیمان شرقی Vicia crocea (Desf.) B. Fedtsch ماشک زعفرانی

Alcea gorganica (Rech. f., All. & 
Esfand.) Zohary

ختمی گرگانی Epimedium pinnatum Fisch. گیاه بی ثمر، علف بی ثمر

Alcea popovii Iljin ختمی کپت داغی Persicaria hydropiper L. کر گزنا، هفت بندی گزنه آبی

Circaea lutetiana L. افسونگر شب Primula macrocalyx Bge. پامچال زرد، پامچال کوهستانی

Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich. آشیانک Primula heterochroma Stapf. پامچال الوان، پامچال هفت رنگ، 
هفت قبا

Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich. گلسر قرمز Cyclamen coum Miller سیکالمن

Cephalanthera damasonium (Miller) 
Druce

گلسر جنگلی Actaea spicata L. توت مار

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch گلسر شمشیری Anemone caucasica Willd. ex Rupr. انمون قفقازی

Cephalanthera caucasica Kränzl. گلسر قفقازی Fragaria vesca L. توت فرنگی

Epipactis rechingeri Renz خربقی جنگلی Aruncus vulgaris L. ریش بزی

Epipactis helleborine (L.) Crantz خربقی Galium odoratum Scop. شیر پنیر معطر

Epipactis persica (Soo) Nannfeldt خربقی ایرانی Saxifraga cymbalaria Willd. ex. 
Stenb.

صخره در جنگلی، صخره در شرقی

Solidago virga-aurea L. علف طالیی Salvia glutinosa L. مریم گلی جنگلی، مریم گلی چسبناك
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ادامه جدول 2- اسامی تعدادی از گونه های گیاهی جنگل های هیرکانی

Impatiens noli-tangere -8 شکلSilene schafta -9 شکل
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Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich. سنتی جنگلی دوبرگ Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. ثعلب پروانه ای

Ophrys sphegodes Miller ابرویی عنکبوتی Verbascum thapsus L. گل ماهور اروپایی

Ophrys sphegodes subsp. transhy-
rcana

ابرویی عنکبوتی کپت داغی Verbascum gossypinum M. B. گل ماهور پنبه ای، گل ماهور سبالنی

Ophrys apifera Hudson ابرویی عنکبوتی زنبوری Verbascum stachydiforme Boiss. & 
Buhse. 

گل ماهور سنبله ای

Veronica officinalis L. سیزاب دارویی Veronica polita Fries. سیزاب هرز

Veronica siaretensis Lehmann. سیزاب جنگلی، سیزاب زیارتی Atropa komarovii Blin. & Schal. شابیزك ترکمنی، شابیزك کپت داغی

Parentucellia viscosa (L.) Caruel Atropa acuminata Royle ex Meris شابیزك گلستانی، شابیزك نوك دراز

Lathraea squamaria L. علف دندان Sanicula europaea L. مرهمی، شفابخش

Scrophularia vernalis L. گل میمونی بهاره Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. جعفری وحشی جنگلی

Scrophularia megalantha Rech. f. گل میمونی گل درشت Lecokia cretica (Lam.) DC. کرفس جنگلی

Digitalis nervosa Steud. & Hochst. 
ex Benth. 

گل انگشتانه Physospermum cornubiense (L.) DC. شوکران جنگلی

Physalis alkekengi L. عروسک پشت پرده Parietaria officinalis L. گوش موش طبی، عاقرقرها، اذن 
الفار، ساس واش

Atropa belladonna L. بالدن، شابیزك Valeriana alliariifolia Adams والرین علف سیری، والرین جنگلی

Atropa pallidiflora Schoenbeck – 
temesy

شابیزك نوشهری، شابیزك کمرنگ Viola sieheana W. Becker. بنفشه خزری
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 Tamus communis -10 شکلEpimedium pinnatum -11 شکل

Cyclamen  coum -12 شکل

 Phuopsis stylosa -15 شکل

 Galium odoratum -14 شکل

Physalis alkekengi -16 شکل

Primula heterochroma -13 شکل
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جدول 3-  اسامی تعدادی از سرخس های جنگل های هیرکانی 

Asplenium adianthum - nigrum -17 شکلAsplenium trichomanes -18 شکل

نام علمی گیاهنام فارسی گیاهنام علمی گیاهنام فارسی گیاه
 .Athyrium filix - feomina (L.) Rothسرخس ماده.Polypodium vulgare Lبسفایج

 .Asplenium adianthum - nigrum Lسپرزدارو Polystichum aculeatum Féeسرخس مقدس، سرخس سپری

 Asplenium ceterach L. Syn. Ceterachسپرزداروی پنجه ایPolystichum braunii (Spenner) Feeسرخس مقدس جنگلی
officinarum DC. 

.Asplenium cuneifolium Viv سپرزداروی برگ گوه ای Polystichum lonchitis (L.) Rothسرخس مقدس درفکی

.Asplenium onopteris Lسپرزداروی برگ تیز Polystichum woronowii Fominسرخس مقدس گرجی

.Asplenium ruta-muraria Lسپرزداروی سدابی.Pteridium aquilinum Lکرف، سرخس عقابی

 Asplenium septentrionale (L.) Hoffmسپرزداروی شاخ گوزنی.Pteris cretica Lسرخس دوپایه

  Asplenium scolopendrium L. Syn. Phyllitisزنگی دارو، زبان آهو.Pteris dentata Forsskسرخس دوپایه دندانه دار
scolopendrium (L.) Neum. 

سرخس شترمرغی، النه پرنده
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.  

سپرزداروی پر سیاوشی
Asplenium trichomanes L.

  Dryopteris affinis (Lowe) franser-Jenkسرخس جنگلی مشابهBlechnum spicant (L.) Rothشانه خرس

 Dryopteris caucasica (A. Braun) franserسرخس جنگلی قفقازیWoodsia alpina (Bolton) Grayسرخس گل فنجانی
ex Corley 

 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Grayسرخس جنگلی پهن شدهBotrychium lunaria (L.) Swartzسرخس انگوری

 .Dryopteris filix - mas (L.) Schottسرخس نر.Ophioglossum vulgatum Lمارزبان

 .Dryopteris pallida (Bory) Maire & Petitmسرخس جنگلی رنگ پریده.Ophioglossum lusitanicum Lمارزبان پرتقالی

Polypodium interjectum Shivasبسفایج اروپایی.Osmunda regalis Lسرخس سلطنتی

.Athyrium distentifolium Tausch. ex Opizسرخس ماده کوهستانی
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جدول 4-  اسامی تعدادي از گونه هاي گیاهي انحصاري جنگل های هیرکانی 

Polypodium vulgare -19 شکلPteris cretica -20 شکل
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نام علمی گیاهنام فارسی گیاهنام علمی گیاهنام فارسی گیاه
 .Agropyrum bulbosum Boissچمن گندمی پیازدار.Delphinium ursinum Rech. fزبان پس قفای خرس

میخک ماسوله ای، میخک 
 Alcea gorganica (Rech.f,Aell. & Esfand.)ختمی گرگانی.Dianthus hyrcanicus Rech. fخزری

Zohary

Alchemilla citrina  Frohner پای شیر جنگلی .Dionysia  aretioides ( Lehm.) Boissعروس سنگ البرزی

Anthemis mazandaranica Iranshar بابونه مازندرانی .Dolichorrhiza persica (Boiss.) B. Nordزلف پیر

Aristolochia hyrcana Davisچپقک خزریEpipactis rechingeri Renzخربقی جنگلی

 & Asperula gorganica Schoenb.-Temsyزبرینه گرگانیEriocycla ghafooriana Akhaniحلقه کرکی گرگانی
Ehrend. 

.Atropa belladonna Lبالدن، شابیزك.Heracleum gorganicum Rech.f گلپر گرگانی

Johrenia golestanica Rech. f.چتر گندمی تسمه ایBupleurum flexile Bornm. & Gauba 

Johrenia ramosissima Mozaff.
چتر گندمی گیالنی

Bupleurum gilanicum Mozaff.

Corydalis hyrcana Wendelboبهارك خزریLaser rechingeri Akhaniکمای جنگلی

Crocus almehensis Brickell & Mathew زعفران آلمه ای.Leutea gracillima M. Pimenچتر سازوی ظریف

.Crocus caspius Fisch. & C. A. Meyزعفران خزری.Leutea nematoloba (Rech. f.) M. Pimenچتر سازوی نخی

Crocus gilanicus Mattewزعفران گیالنی .Lilium ledebourii (Baker) Boissسوسن چلچراغ

Daphne rechingeri Wendelboبرگ بوئی هرازیMyostis anomala H. Riedlفراموشم مکن اسالمی

.Delphinium elbursense Rech. fزبان پس  قفای البرزی.Neotia nidus-avis Lآشیانک

.Onobrychis mazandaranica Rech. fاسپرس مازندرانی Aconitum iranshahrii  H. Riedlآقونیطون مازندرانی
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 Anthemis mazandaranica -21 شکل

 Scilla gorganica -22 شکل

Bupleurum gilanicum -25 شکل  Potentilla nana -24 شکل Dionysia aretioides -23 شکل
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.Scrophularia megalantha Rech.fگل میمونی گل درشت.Peucedanum glaucopruinosum Rech.fرازیانه کوهی رودبارکی

 Peucedanum pimenovii Mozaff.Sesili tortuosum subsp. kiabiرازیانه کوهی گرگانی 

Polygonum hyrcanicum Rech.f.Spiraea scheikhii Zarre علف هفت بند خزری

Stachys laxa Boiss. & Buhseسنبله ای دماوندی.Populus caspica Bornmسفید پلت

.Trifolium mazanderanicum Rech.fشبدر مازندرانی .Ranunculus dolosus Fisch. &C.A. Meyآالله فریبا

Veronica siaretensis Lehmannسیزاب زیارتی.Satureja isophylla Rech. fمرزه جور برگ

.Viola spathulata Willdبنفشه گیالنیScilla gorganica Spetaنجم آبی گرگانی

.Verbascum gilanicum Mozaffگل ماهور گیالنی Scilla greilhuberi Spetaنجم آبی خزری
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گونه   720 به  نزدیک  شد،  بیان  چنانکه 
گیاهي جنگل روي اعم از درخت و درختچه و 
گیاهان علفي یک ساله و چندساله و سرخس 
در این رویشگاه خاص مي رویند که به تفکیک 
به بعضي از عناصر خاص آنها اشاره شد. آنچه 
در مورد فهرست گونه هاي صرفًا جنگلي قابل 
ذکر است اینکه زنده ماني و بقاي آنها وابسته و 
مستلزم حفاظت از جنگل هاي این حوزه است. 
به عبارت دیگر بی توجهی به حفظ اکوسیستم و 
اجرا نشدن مدیریت بهینه به منظور حفظ و احیا 
و همچنین بهره برداري هاي بي رویه، ساخت و 
سازهاي بي مورد، جاده سازي در نقاط داراي 
نامناسب  ایجاد محیط  لغزش و آسیب پذیر و 
رویشي براي این گونه هاي با ارزش، بیشتر آنها 
انقراض خواهد برد. در  نابودي و  را به سمت 
واقع اعمال مدیریت غیرعلمي زمینه ساز غلبه 

گونه هاي مهاجم خواهد شد.
در شکل های 28 تا 31 تعدادی از گونه های 
مهاجم جنگل های هیرکانی ارائه شده است که 
اسامی برخی از این گونه ها در جدول 5 ارائه 

شده است.
با پیدایش گونه  هاي مذکور امکان رویش 
و استقرار مجدد گونه های بومی از بین رفته و 
درنتیجه تعداد زیادي از گونه هاي گیاهي وابسته 

به این اکوسیستم از دسترس خارج مي شوند.
عالوه بر بحث ارزش گذاري روي گونه هاي 
وابسته به اکوسیستم جنگل هاي هیرکاني فضاي 
درختان  توسط  شده  ایجاد  مناسب  رویشي 
)شرایط محیطي و اکولوژیکي ایجاد شده( جنگل 
نیز نقش قابل توجهي در تنوع زیستي موجود 

در اکوسیستم دارند؛ چراکه مجموعه این عوامل 
سبب ایجاد رویش پایدار و تنوع زیستي در 
جنگل شده اند. مهمترین این عوامل عبارتند از: 
خاك مناسب، آب و ذخایر زیرزمیني مؤثر در 
رشد گیاهان، هوموس و زمین  پوش مناسب که 
مانع ایجاد فرسایش هاي آبراهه اي و سیالب ها 
مي شود. جلوگیري از ایجاد طوفان هاي شدید 
و تلطیف هوا نیز از عواملي است که تحت تأثیر 
آنها جنگل هاي متراکم و انبوه به وجود مي آید. 
مي شوند  سبب  عوامل  این  مجموعه  همچنین 
قارچ ها،  از  مجموعه اي  گیاهان  بر  عالوه  که 
گلسنگ ها، خزه ها و عوامل زیستي مانند انواع 
جانوران و پستانداران، جوندگان، خزندگان و 
حشرات نیز در این اکوسیستم زندگي کنند که 
این خود نقش بسزایي در تنوع زیستي و تحکیم 

زیربنای حیات انساني دارد. 
تعدادی از تصاویر مربوط به تخریب جنگل 
در شکل های 32 تا 44 نشان داده شده است.

تخریب  در  موثر  به چند عامل  اینجا  در 
جنگل و لزوم مبارزه با آنها به منظور حفظ و 

صیانت از آن اشاره می کنم: 
- توسعه روستاهای درون جنگل، ازدیاد 

جمعیت جنگل نشین و گردشگری بی رویه
- توسعه جاده های جنگلی و احداث آنها 

بدون مطالعه و ارزیابی مکانی
جنگل  محیط  در  کشاورزی  توسعه   -
فاقد  و  نامناسب  کشاورزی  گسترش  و 

محصول دهی اقتصادی 
- دامداری در جنگل و چرای بیش از حد 

و در زمان نامناسب 

- نگاه اشتباه مسئوالن کشور و نمایندگان 
مجلس به جنگل به عنوان ثروت خدادادی به 

تصور کمک به کشورداری و  موکلین خود 
افزایش جمعیت شهری و روستایی و   -
گسترش روستاهای موجود در مناطق جنگلی 
برای  هوایی  و  آب  ایده آل  شرایط  دارای  که 
انسان گریخته از گرمای شهر و دور شدن از 
هیاهوی شهری است. بالطبع ایجاد جاده های 
دسترسی، برق رسانی، انتقال مواد خطرزا ازجمله 
زباله های شهری، آفات و بیماری ها که به دنبال 
به ویژه  و  زندگی  وسایل  میوه ها،  انواع  ورود 
ماشین آالت به جنگل می شود شیوع بیماری ها 
و آفات اپیدمیک ناشناخته و ایجاد پیامدهای 
ناخواسته جنگلی را در پی دارد. این عوامل 
سبب تخریب بیش از حد و مناسب شدن فضا 
برای رشد و نمو انواع جانوران موذی و حشرات 
برگ خوار، ساقه خوار و غیره می شود. در ضمن 
در اغلب مواقع نیز از درختان جنگل به منظور 
بهره  ساختمانی  چوب های  و  سوخت  تأمین 
می گیرند و به دنبال بهره برداری از محصوالت 
فرعی از قبیل انواع پیازها و سبزیجات جنگلی 
به      همراه دانه ها و سرشاخه های درختان به منظور 
تهیه علوفه برای دام هایشان هستند. برای حفظ 
و صیانت جنگل باید نهایت تالش صورت گیرد 
تا به جز عوامل حفاظتی و بهره برداری منطقی 
نکند.  زندگی  آن  محیط  در  کسی  جنگل،  از 
همچنین با افزایش جمعیت شهری در ایران و 
دسترسی به امکانات جابجایی سریع و عالقه 
کاذب بعضی از دست اندرکاران طبیعت سبب 
شده تا به اصطالح گردشگری در ایران رواج 

 Myosotis anomala -26 شکلDianthus agrostolepis -27 شکل
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جدول 5-  اسامی تعدادي از گونه های مهاجم جنگل های هیرکانی

پیدا کند بدون آنکه آموزش های الزم داده شده 
و زیرساخت های کافی و حتی مقدماتی برای 
اجرای آن فراهم شده باشد. باتوجه به سرسبزی 
جنگلی  مناطق  زیاد  جاذبه های  و  زیبایی   و 
بخشی از این گردشگران به آن محیط سرازیر 
می شوند که با ورود غیرقانونی به محیط های 
در  پسماندها  کردن  رها  آتش افروزی،  امن، 
طبیعت و قطع و استحصال نهال های جوان و 
برداشت انواع داده های طبیعی از جنگل سبب 

تخریب و نابودی آن می شوند.
- قطع و استحصال چوب در جنگل مستلزم 
ایجاد جاده هایی است که به نظر اقتصاددانان و 
بهره برداران غیرمجرب جنگل باید کوتاه ترین 
هزینه  حداقل  با  و  باشد  داشته  را  مسافت 
بتوان آن را ایجاد کرد. این نگاه سبب می شود 
بدون مطالعه جنگل شناسانه و مدیریت جنگل، 
و  لغزش ها  سبب  که  شوند  انتخاب  مسیرها 
نابودی بخش زیادی از جنگل شده و محیط 
گونه های  گسترش  مناسب  شده  ایجاد  باز 
گیاهی نورپسند و فاقد ارزش اقتصادی شود. 
در حالی که جاده سازی در جنگل مستلزم داشتن 
نگاه درست و شناخت کافی از محیط بوده و 
در بسیاری از نقاط جهان جاده های جنگلی 

با حداقل اشغال سطح  به صورت یک طرفه و 
عالوه بر آن  می گیرد.  صورت  فضا  تخریب  و 
برای بهره برداری از جنگل وسایل و امکاناتی 
پیش بینی شده تا نیازمند استفاده از وسایل نقلیه 
موتوری به منظور حمل و نقل جاده ای نباشیم. 
ایجاد جاده های بین شهری از دل جنگل و عبور 
خطوط انتقال آب و گاز یا نفت و ساخت وساز 
سد ها نیز سبب کاهش سطح جنگل و نابودی 
گونه های گیاهی و جانوری محتاج اکوسیستم 

جنگلی می شود. 
- امـروزه ارزش افـزوده زمیـن کـه در 
گذشـته نه چنـدان دور بهایـی نداشـت سـبب 
شـده تـا مـردم شـهری و روسـتایی به منظور 
تصاحـب اراضـی جنگلـی و مرتعـی هجـوم 
آورده و عمومـًا در مناطقـی کـه دارای شـیب 
زیـاد و به اصطـالح دارای منظر و چشـم انداز 
زیبایی اسـت سـاختمانی بنـا کننـد. درنتیجه 
بـرای دسترسـی بـه آنها نیـز نیازمند داشـتن 
امکانـات جـاده ای و معیشـتی از جملـه برق، 
تلفـن، ژنراتورها و مواد سـوختی هسـتند که 
اینهـا خود عامل مؤثری در افزایش تخریب و 
ایجاد سـر و صـدا و آماده کـردن محیط برای 
زیست موجودات ناخواسـته در جنگل است. 

- افزایـش جمعیت و نیـاز به مواد غذایی 
یکـی از عوامـل تبدیـل اراضـی جنگلـی و 
مرتعـی بـه کشـاورزی اسـت کـه ایـن خـود 
یکـی از دالیـل تخریب جنگل بـوده و عمومًا 
نیـز بحث تصاحـب زمین در کنار آن مشـهود 
اسـت. بـرای کشـت و کار اقتصـادی نیـاز به 
بررسـی های مربوط به ظرفیت هـای نهفته در 
محیط بوده و قطعًا فضای جنگل در مقایسه با 
سـرزمین های مناسب کشـاورزی دارای بازده 
اقتصـادی نیسـت. درنتیجـه تبدیـل جنگل به 
اراضی کشـاورزی اغلب سـبب عریان شـدن 
زمیـن، از بین رفتن و فرسـایش شـدید خاك 
شـده و بـا رانده شـدن آن در پشـت سـدها، 
خسـارات ناشی از سـیل و طغیان رودخانه ها 

را در پـی خواهد داشـت.
- دامداری غیرمتمرکز، کوچرو و رها در 
کنار روستاهای جنگلی و تداوم حضور دام های 
اغلب کم بازده و اصالح نژاد نشده سبب چرای 
آن  کنار  در  می شود.  خاك  عریانی  و  شدید 
نونهال های ایجاد شده بر اثر زادآوری جنگل 
تولید  به  اغلب  فرایند  این  می شود.  نابود  نیز 
نهال های نامناسب کمک کرده و پس از مدتی 
نه چندان طوالنی قدرت تولید چوب مرغوب و 

نام علمی گیاهنام فارسی گیاهنام علمی گیاهنام فارسی گیاه
بومادران تماشایی، بومادران Microstegium vimineum (Trin.) A. Camusچمن جنگلی

.Achillea nobilis Lشریف

Alliaria petiolata (M. B.) Cavara & Grandeگندنائی، علف سیر.Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. Beauvارزن جنگلی، علف جنگلی

 .Atropa belladonna L بالدن، شابیزك.Parietaria officinalis Lگوش موش طبی، ساس واش

.Calystegia sepium (L.) R. Brپیچک جنگلی پرچینی.Poa nemoralis Lچمن جنگلی

.Calystegia sylvestris (Willd.) Roemپیچک جنگلی.Poa trivialis Lچمن معمولی

کرف، سرخس عقابی
Pteris aquilina L.

تاتاری خزری
Carduus seminudus M. B.

ترشک دسته ای، ترشک 
پیر بهارك آمریکایی، پیر .Rumex conglomeratus Murrخوشه ای

.Conyza bonariensis (L.) Cronqبهارك هرز

Dittrichia graveolens (L.) Greuterعطر پائیزی.Sambucus ebulus Lپلم، شوند

.Eryngium caucasicum Trautvچوچاخ، اناریجه.Stellaria media (L.) Vallدانه قناری، گندمک رایج

Heracleum persicum Desf. ex Fischerگلپر.Urtica dioica Lگزنه

Stachys byzantina C. kochگل خورشیدیLapsana communis L.
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صنعتی از بین می رود. بنابراین نه تنها 
به منظور صیانت از جنگل بلکه برای 
حفظ مرتع نیز باید سیستم دامداری در 
ایران تغییر یافته و از حالت رمه داری 
دامداری  به  غیراقتصادی  دامداری  و 

متمرکز و دامپروری تغییر یابد. 
بی رویـه  بهره برداری هـای   -
و بیـش از ظرفیـت تولیـد بـا نـگاه 
و  اسـت  خـدادادی  ثروتـی  جنـگل  اینکـه 
می تـوان از آن به دلخـواه درخـت قطـع کـرده 
و چـوب تولیـد کـرد می توانـد سـبب نابودی 
ایـن ثروت ملی در کوتاه مـدت و از بین رفتن 
تنوع زیسـتی گیاهی و جانوری شـود. این در 

حالـی اسـت که در سراسـر 
کشـورهای  و  جهـان 

جنگل هـای  دارای 
همواره  اقتصـادی 
علمی  معیارهای 
و  جنـگل داری 
در  پرورشـی 
خدمـت جنـگل 

نهایـت  و  بـوده 
را  توجـه  و  دقـت 

تـا  می آورنـد  به عمـل 
جنـگل در حالـت کلیماکس 

یا اوج شادابی و طراوت باقی بماند. همچنین 
از هـر گونـه تعارض و دسـت اندازی در جهت 
بهره برداری هـای بی رویـه مصـون بمانـد و بـا 
انتخـاب پایه های برتر برای تولیـد نهال امکان 
جایگزینی گونه های باکیفیت مناسـب به وجود 
آیـد. این امر امکان پذیر نیسـت مگر در حالتی 
کـه بـا اندازه گیری هـای دقیق رشـد سـاالنه و 
تعیین میـزان برداشـت دقیق از حجم سـرپای 
تـوده جنگلی کاسـته نشـود بلکـه با اسـتفاده 
از روش هـای علمـی اجـازه دهند تا بـر میزان 
موجودیت و مسـاحت جنگل نیز افزوده شود. 
قابـل ذکـر اسـت کـه در یـک بررسـي 
دقیـق فلورسـتیک مشـخص شـد، قریـب به 
720 گونـه از گیاهـان عالـي در جنگل هاي 
مازنـدران و گیـالن مي رویند که بـه تفکیک 
در مـورد بعضـي از آنها صحبت شـد. البته از 
گـروه دیگري کـه فراوان تر و رایج تـر بودند 
نیـز بحثي بـه میان نیامـد کـه امیدواریم طي 
یـک کتـاب مفصـل و اختصاصـي در مـورد 

آنهـا اطالعاتـي نو ارائه شـود.

 Sambucus ebulus -28 شکل

Calystegia sylvestris -29 شکل

 Alliaria petiolata-30 شکل

Stachys byzantina -31 شکل

بهره برداری های 
بی رويه و بیش از ظرفیت 

تولید با نگاه اينکه جنگل ثروتی 
آن  از  می توان  و  است  خدادادی 
به دلخواه درخت قطع کرده و چوب 
تولید کرد می تواند سبب نابودی اين 
ثروت ملی در کوتاه مدت و از بین 
و  گیاهی  تنوع زيستی  رفتن 

جانوری شود.
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شکل 32- بهره برداری و قطع سرشاخه ها به منظور تعلیف دام

شکل 33- ساخت و ساز روستایی و تخریب مناطق جنگلی

شکل 34- گردشگری بی رویه و بردن اتومبیل در 
مناطق ممنوعه

شکل36- چرای دام در جنگل، ییالقات رضوانشهر

شکل 38- مظفریان در حال تحقیق پیرامون گیاهان جنگلی شکل 37- تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در جنگل

شکل 35- نمایی از راشستان های درختچه ای در مکان نامناسب رشد
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شکل 40- ساخت و ساز خانه ها و توسعه روستایی در داخل جنگلشکل 39- ساخت جاده های ارتباطی بین شهری از داخل جنگل

شکل 41- اثرات چرای شدید روی درختان در داخل جنگل

شکل 42- ساخت و ساز روستاها و سکونت در داخل جنگل

شکل 44- نقل و انتقال زباله های تخلیه شده در داخل جنگل شکل 43- تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی 
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