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  دهیکچ
ـ متـر از سـطح در   1200تـا   250 یکه در محـدوده ارتفـاع   شمشاد در حوزه غرب هراز يهاجنگل یکیستیق حاضر مطالعه فلوریدر تحق ا ی

ـ ت 50منطقه مشتمل بر  یاهیگ بیج نشان داد که ترکیگرفت. نتا قرار یمورد بررس ینیش زمیمایروش پپراکنش دارند به  78جـنس و   69ره، ی
 يهـا تیـره ین تـر بزرگ عنوانبه Aspleniaceaeو  Rosaceae ،Orchidaceae ،Dryopteridaceae ،Lamiaceae يهاتیرهباشد. یم یاهیگگونه

اسـت.   يسـیبر - اروپـا  رویشی ناحیه به درصد) متعلق 4/56منطقه ( یاهیگ بین سهم ترکیشتری، بيموجود در منطقه هستند. از نظر کورولوژ
بـا  ترتیـب  بـه گونـه)   16هـا (  تیپتوفیکریگونه)، هم 26ها (گونه)، فانروفیت 32ها (تینشان داد که کریپتوف منطقه کیولوژیب طیف بررسی

شوند. حضـور فـراوان عناصـر    یغالب منطقه محسوب م یستیز يهاشکل عنوانبهمنطقه  گیاهیترکیب درصد  5/20و  3/33، 44اختصاص 
ـ   يهـا م معتدله با زمسـتان یک اقلیانگر وجود یب هاجنگلن یت در ایپتوفیکریت و همیت، فانروفیپتوفیکر وان و فـرا  یبـا بارنـدگ   یسـرد ول

و  (.Prunus laurocerasus L)فـراوان درختـان جـل     نسبتاًمعتدله است. پراکنش  یجنگل يهاشیرو يخنک و مناسب برا نسبتاً يهاتابستان
ـ همـراه حضـور ن  مـورد مطالعـه بـه    يهـا جنگل یفوقان يهادر بخش ویژهبه (Danae racemosa Moench)شک یراشکوب همیگونه ز افتن ی
ن یشمشاد ا يهاب را تودهیط تخریز رطوبت باال و نبود شرایدارو) نی زنگ ویژهبهسرخس ( يهاخوب انواع گونه نسبتاًش ها و پراکنتیتروف

 کند.  یح میرا تصر هاجنگل
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  مقدمه
برابـر   در یزیسـت  اجتماعـات  يهـا واکنش جهینت هیناح فلور هر
اسـت و   گذشـته  دوران از اهانیگ تکامل و یکنون طیمح شرایط
 طیـف  ست فلوریسـتیک، یه لیجمله ته از منطقه هر فلور یارزیاب

 شـناخت  نظر از آن هاي گیاهیگونه جغرافیایی انتشار و زیستی
). 5اسـت (  اهمیـت  زئحـا  طبیعـی  منابع مدیریت و زیستی تنوع

 محسـوب  زیربنـایی  ايمطالعـه  يادر هـر منطقـه   فلـور  بررسی
 حـاکم  مـدیریت  کارآیی ضمن بررسی بتوان آگاهی با تا شودمی
 پـذیر آسیب و انقراض خطر در هايگونه حفظ امکان منطقه، رب
منطقه  هر یشناساهیاطالعات گ يآور). جمع3ساخت ( میسر را

 بـالقوه و بالفعـل پوشـش    يهایژگینکه شناخت کامل ویضمن ا
ـ شود بلکه با مطالعه رونـد تغ یآن منطقه را منجر م یاهیگ رات یی

 يمناسـب بـرا   يتخـاب راهکـار  و ان يزیـ رآنها، امکـان برنامـه  
شود. بدون یز فراهم میآن ن یعیطب يهاستمینه اکوسیت بهیریمد

 پوشـش گیـاهی  ب یـ ه درخصوص ترکیبه اطالعات پا یدسترس
ل بـه حفاظـت از   یمنظور نبه یهکار اصولتوان رایک منطقه نمی

ق یدق يهايزیردنبال آن برنامهو به یاهیگ یکیژنت يهاهگارهیذخ
 ییا و گسترش آن ارائه کـرد. شناسـا  ینه جهت حفظ، احو آگاها

قـات  یت اسـت و تحق یـ حـائز اهم  ینظر علم ک منطقه ازیفلور 
مقدمـه و نقطـه    عنـوان بهتواند ینه مین زمیدر ا یشناساهیق گیدق

ازجملـه مطالعـات    ير مطالعات کاربردیتوسعه سا جهت يآغاز
  ).2رد (یگک مورد استفاده قرار یاکولوژ

 براساس که است یثابت یژگیو یاهیگونه گ هر یتسیز شکل
آمده  وجودبه یطیمح طیشرا با اهیگ یشناخت ختیر يهاسازش
وجـود   یسـت یز يهـا از شکل یمختلف يهايبندرده ).15است (

ن کـاربرد  یشتریب يدارا) 22ر (یستم رانکاین آنها سیدارد اما در ب
ـ  یشـ یرو يهات جوانهیموقع براساسستم ین سیاست. ا س از پ

اهـان  یرشد بنا شده اسـت و گ  يکردن فصل نامساعد برا يسپر
هـا،  تیـ فکامـه  هـا، تیـ : فانروفین اساس در پنج گروه اصلیبر ا
 يبنـد هـا طبقـه  تیـ هـا و تروف تیـ پتوفیهـا، کر تیـ پتوفیکریهم
 از یکـی  نیـز  منطقـه  هر جغرافیایی منشاء ). مطالعه15 (شوندیم

 بـه منظـور ارائـه    وشـش گیـاهی  پ بررسـی  هايمؤثرترین روش

هـاي  رویشـگاه  تـوارثی  ذخایر از حفاظت و ها، مدیریتظرفیت
 منظـور به ارزشمندي و بنیادي اطالعات تواندیو م است طبیعی
  ). 2آورد ( فراهم طبیعی هايویژگی درك

از معدود درختـان   یکی (.Buxus hyrcana Pojark)شمشاد 
حـدوده  مکـه   اسـت  یرکـان یه يهـا جنگلسبز  شهیبرگ همپهن

ــا ارتفــاع  ــراکنش آن از جلگــه ت ــر 1700پ ــاز ســطح در يمت  ای
ـ از آستارا تـا م  و )11( )يم ساریفر يهاجنگل( دره گرگـان   انی

دوره  یمـ یاز درختـان بازمانـده اقل   یکـ ی عنـوان بـه  و) 10( بوده
 سـفانه أ). مت19شود (یشمال محسوب م يهادر جنگل ياریترش

ارزش همـواره   ید چوب بادلیل تولبه گذشته يهادر دهه شمشاد
هاي آن، گیر جنگلدلیل کاهش چشمتوجه قرار گرفته و به مورد

 (Endangered Species) هـاي در معـرض خطـر   در لیست گونه
  .)20( دشویم یمعرف یرکانیهاي هجنگل
 یرکـان یه هیشمشاد ناح يهاسفانه آنچه که امروزه جنگلأمت
شمشـاد   یسـوختگ  يمـار یکند بروز بید میش تهدیش از پیرا ب

)Box blight) (21پـره شمشـاد   خوار شـب ان آفت برگی) و طغ
(Cydalima perspectalis) )25 ــده ــش عمــ از  يا) در بخــ

شمشـاد   یسـوختگ  يماریوع بیش ).21( شمال است يهاجنگل
شمشاد غـرب هـراز در حـال حاضـر در مرحلـه       يهادر جنگل

سـاحت انـدك   بـه م  ییهات آن فقط در لکهیبوده و فعال ییابتدا
 عنوانبهها که ن لکهیباشد. خزان درختان شمشاد در ایمحدود م

سالم و سرسـبز   يهارا از توده آنهاباشد یم يماریکانون آلوده ب
بـر   یمبن ين خوشبختانه شواهدیسازد. همچنیز میشمشاد متما

پره قابل مشـاهده  شمشاد منطقه به آفت شب يهاجنگل یآلودگ
 يهـا تـوده  ن آفـت در یـ ه آثـار خسـارت ا  نبوده است. اگرچه ک
خان آمـل کـه در مجـاورت    رزا کوچکیم یشمشاد پارك جنگل

منطقه مورد مطالعه قرار دارد، قابل مشاهده اسـت. آفـت مزبـور    
از  ییهـا در بخـش  1395ل بهـار سـال   ین بار در اواینخست يبرا

شمشاد در غرب مازندران و منطقـه آسـتارا    ياجلگه يهاجنگل
گـزارش شـده    یعـ یالن توسط کارشناسان منـابع طب یدر استان گ

ه نشـده  یـ نما یچ منبع علمـ ین گزارش تاکنون در هیا یاست ول
 250 یاست. شمشاد در منطقه غرب هراز که از محدوده ارتفـاع 
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 ياب دامنـه یو با شـ  یشمال عمدتاً يهامتر در دامنه 1200متر تا 
توجـه بـه    بـا  .رصد) انتشـار دارد د 130هموار (مسطح) تا تند (

 يماریشمشاد دستخوش ب يهاجنگل از يادیز يهانکه بخشیا
خود را دارا هستند سبب شده اسـت تـا    یعیت طبینشده و وضع

مـورد   در ییربنـا یک اطالعـات ز یک مطالعـه فلورسـت  یبا انجام 
شمشـاد   يهـا فراهم شود. توده هاجنگلن یک ایت اکولوژیظرف

رامـون  یپ ياز روسـتاها  که يادیفاصله ز دلیلبهسو از یکمزبور 
از  یمشکل که ناشـ  یدسترس دلیلبه از سوي دیگرخود دارند و 

ـ ت ایباشـد در وضـع  یاد میز يب تند و ناهمواریش آل قـرار  دهی
 یعیک جنگل طبیبستر تبلور شود تا به عنوان سبب میداشته و 
 یرکــانیه هیــناح ينخــورده شمشــاد در بخــش مرکــزو دســت

ـ  یکیستیالعه جامع فلورمط مسألهن یا محسوب شود. ش یآن را ب
  سازد.یش رهنمون میاز پ

  

  هامواد و روش
  مطالعه منطقه مورد

غرب  يهاجنگلشمشاد در  يهامنطقه مورد مطالعه در رویشگاه
 4لــرگ) و ی(اســپ 3ســلطان)، کــهی(عال 2 يهــايهــراز در ســر

چــوب  یشــرکت ســهام يهــاجنگــل 51درکــا) حــوزه (ســنگ
 18تـا َ  o36 20َ 30آن ً مختصات جغرافیـایی  .قرار داردمازندران 

o36 ً 17َ 30عرض شمالی و o45 ً 16َ 22تا o52    طـول شـرقی و
 ا در جنـوب یمتر از سطح در 1200تا  250 یدر محدوده ارتفاع

). متوسـط  1(شکل باشد میشهرستان آمل استان مازندران  یغرب
ي متـر و متوسـط دمـا   میلـی  872بارندگی سالیانه منطقه حـدود  

باشد. اقلیم منطقه براساس گراد میدرجه سانتی 7/15سالیانه آن 
 ).9اقلیم نماي آمبرژه در اقلیم مرطوب سرد قرار دارد (

  
  ق یروش تحق

 نمونۀ هر کامل برداشتشناسایی و معرفی فلور منطقه،  منظوربه

از اسفند مـاه   دیجیتال صورتبهآنها  ریه تصویبا ته همراه گیاهی
روش پیمایش زمینی که یکی از به 1394ور ین شهرتا پایا 1393
) 7باشـد ( اي میهاي مرسوم مطالعات تاکسونومیک منطقهروش

  ومیبـه هربـار   هـا نمونـه در سطح کل منطقه انجام گرفت. سپس 
ک نوشهر منتقل شـده و بـا اسـتفاده از منـابع فلـور      یباغ اکولوژ
لور رنگی ) و ف4ایران ( یفارس يمجموعه فلورها ،)23ایرانیکا (

 یطور دقیق مورد شناسـایی قـرار گرفـت و بررسـ    ) به12ایران (
ــراکنش جغراف ــپ ــه   ییای ــا اســتفاده از مجموع ــا ب ــد 8آنه   يجل

Conspectus Florae Orientalis Zohary )26ن شد. یی) تع  
ش از سـه  یکه در ب ییها، گونهییایپراکنش جغراف یدر بررس

 ياهیـ اصر چنـد ناح پراکنش داشته باشند گروه عن یشیه رویناح
(Pluriregional elements) ع یوسـ  نسـبتاً که پراکنش  یاهانیو گ

ابنـد در  یمختلـف حضـور    یاتیـ ح يهـا میداشته و در اغلب اقل
شدند.  يبندطبقه Cosmopolitan elements)( یوطنگروه جهان

) 22ر (یرانکـا  يبنداهان از طبقهیگ یستیز شکل يبندطبقه يبرا
  ).17بودن آن استفاده شد ( يکاربرد دلیلبه
 
  جینتا

 78 آمـل تعـداد   شمشـاد  يهـا شـگاه یرو یکیفلوریست یبررس در
 ییشناسـا  یاهیـ ره گیـ ت 50جـنس و   69متعلق بـه   یاهیگ گونه
  زاد (سـرخس) هسـتند کـه    گونـه نهـان   11ن تعـداد  ی. از اندشد

  . ســـرخدارباشـــندمـــیخـــانواده  6جـــنس و  7متعلـــق بـــه 
(Taxus baccata L.) تنها گونه بازدانه منطقه محسـوب   نوانعبه

ره و یت 11جنس و  17گونه،  18با  يالپهنهاندانگان تک شود.یم
  ).1(جدول ره هستند یت 32جنس و  44گونه،  48ها با يادولپه

ــاز م ــاب  11ان ی ــه ســرخس گــزارش شــده، ســرخس عق  یگون
(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) شمشـاد   يهاشگاهیفقط در رو

ا) منطقـه قابـل   یـ متر ارتفـاع از سـطح در   400دست (کمتر از  نییپا
 ین در حـال یـ نداشته اسـت. ا  مرتفع حضور یت بوده و در نواحیرو

RothLystichum(.L)  است که پـراکنش دو گونـه   aculeatum  و
شمشـاد باالدسـت    يهاجنگلفقط به  Fomin P. woronowii هژیوبه

 بـوده اسـت. در ایـن    ا) محدودیمتر از سطح در 700شتر ازی(ارتفاع ب
 (.Asplenium scolopendrium L)گونه زنگی دارو رابطه دو 

نسـبت بـه سـایر     (.Pteris cretica L)اي سـرخس پنجـه   و
 هاي سرخس از میزان حضور بیشتري برخـوردار بـوده  گونه
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 شمشاد حوزه غرب هراز يهاجنگل. 1شکل 

  
  هاي شمشاد آملگیاهی جنگلها، فرم حیاتی و منطقه رویشی ترکیب ها، تیره. فهرست گونه1جدول 

شکل رویشی نام تاکسون  منطقه رویشی شکل زیستی
Pteridophytes       
Aspleniaceae    
Asplenium adiantum nigrum L.  .Cry Plurreg سرخس
Asplenium trichomanes L.  Cry Plurreg  سرخس
Asplenium scolopendrium (L.) Newman  Cry Plurreg  سرخس
Dennstaedtiaceae   
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  .Cry Cosm سرخس
Dryopteridaceae     
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.  .Cry Euro-Sib سرخس
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Roth  .Cry Plurreg  سرخس
Polystichum aculeatum (L.) Roth.  .Cry Plurreg  سرخس
Polystichum woronowii Fomin  .Cry Euro-Sib  سرخس
Polypodiaceae     
Polypodium vulgare L.  .Cry Plurreg سرخس
Pteridaceae     
Pteris cretica L.  Cry Plurreg سرخس
Woodsiaceae     
Athyrium filix-femina (L.) Roth  .Cry Plurreg سرخس
Spermatophytes     
Gymnosperm    
Taxaceae
Taxus baccata L.  .Ph Euro-Sib./ Medit چوبی
Angiosperm     
Monocotyledones    
Alliaceae    
Allium paradoxum L.  .Cry Euro-Sib علفی
Araceae     
Arum maculatum L.  .Cry Euro-Sib علفی
Colchicaceae     
Colchicum speciosum Steven  .Cry Euro-Sib علفی
Cyperaceae     
Carex divulsa Stokes  .Cry Euro-Sib./Ir-Tur گندمی
Carex sylvatica Maxim. ex Boeckeler  .Cry Euro-Sib  گندمی
Dioscoreaceae    
Tamus communis Link  .Cry Euro-Sib علفی
Hyacinthaceae     
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  .1ادامه جدول 
 یشیمنطقه رو یستیشکل ز یشیشکل رو نام تاکسون

Scilla siberica Haw. Supsp. caucasica  .Cry Euro-Sib علفی
Juncaceae   
Luzula forsteri (Smith) DC  .He Euro-Sib./ Medit علفی
Liliaceae     
Erythronium caucasicum Woronow  .Cry Euro-Sib علفی
Orchidaceae     
Cephalanthera caucasica Kraenzl.  .Cry Euro-Sib ثعلب
Epipactis helleborine (L.) Crantz  Cry Plurreg  ثعلب
Limodorum abortivum (L.) Swartz  .Cry Euro-Sib./Medit./Ir-Tur  ثعلب
Neottia nidus- avis (L.) L.C.Rich  .Cry Euro-Sib  ثعلب
Platanthera bifolia (L.) L.C.Rich  Cry Plurreg  ثعلب
Poaceae     
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.  .He Euro-Sib./Medit./Ir-Tur گندمی
Festuca drymeia Mert. & W.D.J.Koch  .He Euro-Sib  گندمی
Asparagaceae     
Danae racemosa Moench  .Ph Euro-Sib چوبی
Ruscus hyrcanus Woronow  .Ch Euro-Sib  چوبی
Dicotyledones     
Aceraceae    
Acer cappadocicum Gled.  .Ph Euro-Sib چوبی
Acer velutinum Boiss.  .Ph Euro-Sib  چوبی
Apiaceae     
Sanicula europaea L.  .He Euro-Sib علفی
Apocynaceae     
Periploca graeca L.  .Ph Euro-Sib./Medit چوبی
Aquifoliaceae     
Ilex spinigera Loes.  .Ph Euro-Sib چوبی
Araliaceae     
Hedera pastuchovii Woronow  .Ph Euro-Sib چوبی
Asparagaceae     
Polygonatum orientale Desf.  .Cry Euro-Sib چوبی
Asteraceae     
Carpesium abrotanoides L.  .He Plurreg علفی
Lapsana communis L.  .He Euro-Sib./Ir-Tur  علفی
Betulaceae     
Carpinus betulus L.  .Ph Euro-Sib چوبی
Alnus subcordata C.A.Mey.  .Ph Euro-Sib  چوبی
Brassicaceae     
Cardamine tenera S.G.Gmel. ex C.A.Mey.  .Cry Euro-Sib علفی
Buxaceae     
Buxus hyrcana Pojark.  .Ph Euro-Sib چوبی
Celastraceae     
Euonymus latifolia (L.) Mill.  .Ph Euro-Sib چوبی
Euonymus europaeus L.  .Ph Euro-Sib  چوبی
Convolvulaceae     
Calystegia sepium (L.) R. Br.  .Cry Plurreg علفی
Cornaceae     
Cornus australis C.A.Mey.  .Ph Euro-Sib./Ir-Tur چوبی

Dipsacaceae     
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  .1ادامه جدول 
 منطقه رویشی شکل زیستی شکل رویشی نام تاکسون

Dipsacus strigosus Willd. exRoem. &Schult.  .He Euro-Sib علفی
Ebenaceae   
Diospyros lotus L.  .Ph Euro-Sib./Ir-Tur چوبی
Euphorbiaceae     
Euphorbia amygdaloides Lam.  .He Euro-Sib./Medit علفی
Mercurialis perennis L.  .Cry Euro-Sib  علفی
Fabaceae     
Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze  .Cry Euro-Sib./Medit./Ir-Tur علفی
Vicia cracca L.  .Ch Plurreg  علفی
Fagaceae     
Fagus orientalis Lipsky  .Ph Euro-Sib چوبی
Quercus castaneifolia C.A.Mey.  .Ph Euro-Sib  چوبی
Hamamelidaceae     
Parrotia persica C.A.Mey.  .Ph Euro-Sib چوبی
Hypericaceae     
Hypericum androsaemum L.  .Ch Euro-Sib./Medit./Ir-Tur چوبی
Lamiaceae     
Clinopodium umbrosum (M.Bieb.) K.Koch  .He Plurreg علفی
Lamium album L.  .He Plurreg  علفی
Salvia glutinosa L.  .He Euro-Sib./Medit./Ir-Tur  علفی
Scutellaria tournefortii Benth.  .Cry Euro-Sib  علفی
Moracaea   
Ficus carica L.  .Ph Medit./Ir-Tur چوبی
Onagraceae     
Circaea lutetiana L.  .He Euro-Sib علفی
Papaveraceae     
Corydalis hyrcana Wendelbo  .Cry Euro-Sib علفی
Primulaceae     
Cyclamen coum Mill.  .Cry Euro-Sib./Medit علفی
Primula heterochroma Stapf  .He Euro-Sib  علفی
Rhamnaceae   
Frangula alnus Mill.  .Ph Euro-Sib./Medit چوبی
Rosaceae     
Cerasus avium Moench  .Ph Euro-Sib چوبی
Crataegus microphylla K. Koch  .Ph Euro-Sib  چوبی
Fragaria vesca L.  .He Plurreg  علفی
Mespilus germanica L.  .Ph Euro-Sib./Medit./ Ir-Tur  چوبی
Prunus laurocerasus L.  .Ph Euro-Sib  چوبی
Rubus hyrcanus Juz.  .Ph Euro-Sib  چوبی
Rubiaceae     
Galium odoratum (L.) Scop.  .He Plurreg علفی
Solanaceae     
Solanum kieseritzkii C.A.Mey  .Ch Euro-Sib چوبی
Tiliaceae     
Tilia rubra DC.  .Ph Euro-Sib چوبی
Ulmaceae     
Ulmus glabra Huds.  .Ph Euro-Sib چوبی
Violaceae   
Viola alba Besser  .He Euro-Sib./Medit علفی

 توران، - : ایرانIr-Turسیبري،  - : اروپا.Euro- Sib(منطقه رویشی: : کریپتوفیت)، Cryکریپتوفیت و : همیHeفیت، : کامهCh: فانروفیت ، Phهاي زیستی: (شکل  

Medit.اي، : مدیترانهPlurreg.اي و منطقه: چندCosm.وطنی): جهان  
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دارو از یت بودند. البته زنگیو در سرتاسر منطقه قابل رو
 يانسبت به سرخس پنجـه  يشتریو وفور ب یدرجه فروان

ب منطقـه برخـوردار   یمرتفع و پرش يهادر عرصه ویژهبه
 ویژهبهو  .Asplenium adiantum- nigrum L. دو گونه است

A. trichomanes L. ب و با رخنمونیپرش يهاعرصه اغلب در 
هـا  ه سرخسیاند. بقمنطقه حضور داشته یشمال يهادامنه یسنگ
 (.Polypodium vulgare L)ک یبسـپا  يهمـراه سـرخس دارز  به
  در سطح منطقه پراکنش داشتند. يصورت پراکنده و موردبه

 ، Erythronium caucasicum Woronowيهـــــاگونـــــه  
Cephalanthera caucasica Kraenzl.، Epipactis helleborine (L.) 

Crantz  ،Limodorum abortivum (L.) Swartz  ،Platanthera bifolia 

(L.) Rich. ت یو گونه ساپروفNeottia nidus- avis (L.) L. C. Rich   که
، پامچـال  (Viola alba Besser)همراه بنفشه به ندباشیان میاز ثعلب یهمگ

(Primula heterochroma Stapf) ، کالمن یسـ(Cyclamen coum Mill.)، 
Allium paradoxum L.  ،Arum maculatum L. ،Colchicum 

speciosum Steven ،Corydalis hyrcana Wendelbo  ،Scilla 

siberica Haw.  ،Lamium album L. و Vicia cracca L.  عنـوان بـه 
س یتمـ  يهـا شـوند. گونـه  یگـل محسـوب مـ   بهاره جنشیفلور پ

(Tamus communis Link)،   کتـوس(Periploca graeca L.)  و
سه گونه رونـده   (.Calystegia sepium (L.) R. Br)یلوفر جنگلین
شـتر در  یان آنهـا دو گونـه اول ب  یـ دار منطقه هستند که از مچکیپ

لـوفر  یباالدست شمشاد قابل مشـاهده بـوده و گونـه ن    يهاجنگل
دست حضور داشته است. از نییشمشاد پا يهاشگاهیلب در رواغ
گـر  یبـوده و دو گونـه د   ین سه گونه فقط گونـه کتـوس چـوب   یا
 Hedera pastuchovii)باشند. گونه داردوست یم یصورت علفبه

Woronow) ـ یـ تنها گونه باالرونده غ عنوانبهز ین چ در سـطح  یر پ
رونده در  صورتبهارد شتر مویابد که البته در بییمنطقه حضور م

ت بوده و به مقـدار  یمتراکم شمشاد قابل رو يهاراشکوب تودهیز
ر راش و ممرز بـاال  یخته با شمشاد نظیکم از سطح تنه درختان آم

، (Ruscus hyrcanus Woronow)خـاس کولـه  يهـا رود. گونـه یم
سـه گونـه    عنـوان بـه شـک  یو هم (.Ilex spinigera Loes)خاس 

فـراوان در سـطح    نسـبتاً سبز با درجه حضور  شهیاشکوب همریز

ــ  ــراکنش م ــه پ ــه در اییمنطق ــد ک ــابن ــهی  خــاس ازن رابطــه کول
 یدست تا باالدست حضور داشته ولنییپا يشمشاد يهاشگاهیرو

باالدست قابل مشاهده اسـت.   يهاشگاهیگونه خاس اغلب در رو
منطقـه از   یب و شـمال یپرشـ  يهاز در در عرصهیشک نیگونه هم

 يهاشک در دامنهیدست تا باالدست حضور داشته است. همنییپا
سـبز  شهیهم یب باالدست منطقه همراه با گونه درختیپرش یشمال
 (.Fagus orientalis Lipsky)راش يهاجنگلراشکوب یدر ز جل

  ابد.ییز حضور مین
 Orchidaceaeدرصـد)،   12گونـه و   Rosaceae )6 يهاتیره

ــه و  5( ــد)،  10گونــ    Lamiaceaeو  Dryopteridaceaeدرصــ
ــه و  4( ــه،  3( Aspleniaceaeدرصــد)،  8گون   درصــد) و  6گون

، Cyperaceae ،Poaceae ،Ruscaceae ،Aceraceae يهــاتیــره
Asteraceae ،Betulaceae ،Celastraceae ،Euphorbiaceae ،

Fabaceae ،Fagaceae  وPrimulaceae ) ــدام ــه  2هرکـ  4گونـ
موجود در منطقه هستند که  يهارهتیین تربزرگ عنوانبهدرصد) 

شوند (شـکل  یها را شامل مدرصد از کل گونه 4/56درمجموع 
بـا   هـا نشان داد که کریپتوفیت منطقه کیولوژیب طیف ). بررسی2

گونـه)،   26درصـد (  3/33ها با گونه)، فانروفیت 32درصد ( 44
 یسـت یز يهاگونه) شکل 16درصد (  5/20ها با تیپتوفیکریهم

 4درصـد (  1/5هـا بـا   فیـت که کامهیصورت منطقه بوده در غالب
ن یـ زان حضور را در منطقه داشتند. در این درصد میگونه) کمتر
). 3در سطح منطقه حضور ندارند (شکل  ها اصالًتیرابطه تروف

منطقه مشخص  یاهیگ بیترک یشیشکل رو ین در بررسیهمچن
گونـه) از   30درصد ( 5/38با اختصاص  یچوب يهاشد که گونه

 یشـ ین شـکل رو یتـر فـراوان  عنـوان بـه منطقـه   یاهیـ ب گیترک
بـرگ  پهـن  یعلفـ  يهـا ن ارتباط گونـه یشوند. در ایمحسوب م

گونـه)،   11درصـد،   14هـا ( گونه)، سـرخس  28درصد،  9/34(
درصد،  1/5ها (گونه) و در نهایت گندمی 5درصد،  4/6ها (ثعلب

 پـراکنش  ). نتـایج 4گونه) در سطح منطقه حضور یافتند (شکل  4
هـاي  درصـد از گونـه   8/83گیاهی نشان داد که ترکیب  جغرافیایی

درصد از  8/21سیبري،  -اروپا رویشی ناحیه به بررسی شده متعلق
هـا متعلـق بـه ناحیـه     درصد گونه 9اي هستند. ها چند منطقهگونه
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  شمشاد آمل يهاجنگلموجود در  گیاهی عناصر یشیشکل رو . 4 شکل

  
ه یها متعلق به ناحدرصد از گونه 1/5، ياانهتریو مد يبریس -اروپا

هـا نیـز   درصد گونـه  7/7تورانی،  -سیبري و ایران -رویشی اروپا
اي بـوده  تورانی و مدیترانه -سیبري، ایران -عناصر مشترك اروپا

وطنـی و یـک گونـه مشـترك دو ناحیـه      و تنها یک گونه جهـان 
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  شمشاد آمل يهاجنگلموجود در  گیاهی يهاگونه جغرافیایی پراکنش فراوانی . درصد5 شکل

  )یوطنجهان:  Cosm ياچند منطقه:  .Plurregو  ياترانهیمد:  .Meditتوران،  - رانیا:  Ir-Tur، يبریس - : اروپا .Euro- Sib: یشی(منطقه رو
  
در سطح منطقه حضور داشته اسـت   ياترانهیو مد یتوران -رانیا

 ).5(شکل 

 
 يریگجهیبحث و نت

تنـوع ارتفـاع از    دلیـل بـه شمشاد درحوزه غرب هراز  ياهجنگل
شامل  یرکانیه یشیه رویناح یعمده جنگل پیدو تدر ا یسطح در

 Parrotia persica C.A.Mey.- Carpinus)ممـرز   -یلیپ انجیت

betulus L.) یجنگلـ  يهـا پیـ نده تینماترتیب بهپ راش که یو ت 
انتشـار  ) 16( شـمال کشـور اسـت    يهاجنگلبند انیبند و منییپا
ـ ماننـد انج  یشـ یاز عناصـر رو  یرو گزارش برخـ نیاز ا .ابدییم  ری

(Ficus carica L.) يهـا به دامنه هانکه محدوده انتشار آ یلیو انج 
ــاع ــاجنگــلکــم (اغلــب در  یارتف ــا ياجلگــه يه ــد)نییو پ  بن
از عناصـر   یهمـراه برخـ  شـود بـه  یمحـدود مـ   شمال يهاجنگل

 Cerasus)آلوکک  جل، ر سرخدار،ینظبند انیم يهاجنگل یشیرو

avium Moench)، نمــدار (Tilia rubra DC.)ملــج ، (Ulmus 

glabra Huds.) توسـه اهی، سـ(Frangula alnus Mill.)یاسـب ، ال 
(Euonymus latifolia (L.) Mill.)ــ  Euonymus) ری، شمشـ

europaeus L.) و  یکوهسـتان  ک جنگلیاز  يریو خاس که تصو
ن رابطه یباشد. در ایدور از ذهن نم) 6(سازد یمان یمرتفع را نما

 Acer velutinum) مـرز، پلـت  ممانند  یدرخت يهاگونه از یبرخ

Boiss.)ــ ــو(.Acer cappadocicum Gled) رردای، شــ  ، کلهــ
(Diospyros lotus L.) از  یکـ ی عنـوان بـه خاس که به همراه کوله

شود یشمال محسوب م يهاجنگلر اشکوب ین گونه زیترفراوان
شمشاد منطقه حضور مشترك  يهاجنگل یدر هر دو دامنه ارتفاع

 يهـا شتر مربـوط بـه تـوده   یردار بیالبته حضور درختان شد. داشتن
 بند منطقه بوده که اغلب با درختان نمدار، ملجانیم یشمشاد نواح

بالعکس درختان کلهو اغلب در  یقابل مشاهده بودند ول و آلوکک
ـ انج بند منطقه همراه با درختـان نییشمشاد پا يهاتوده انتشـار   ری

ـ ت ایـ داشته است. آنچه که اهم کنـد  یق را مضـاعف مـ  یـ ن تحقی
 1200 ایشمشاد در ارتفاع از سطح در يهاجنگلارش حضور زگ

شمشاد منـاطق   يهاجنگلت انتشار و توسعه یکه قابلاست  يمتر
 ين رابطه اسـد یدر ا کند.یح میتصر را یرکانیه هیناح یکوهستان

گســترش ) 11زاده (لیپـور و اسـماع  یمانیسـل و  )3( همکـاران  و
متـر از   1700ارتفاع  م تایفر يهاجنگلشمشاد در  یاهیگ جوامع

متـر از   1000 تا ارتفاع بوسیا و جنگل حفاظت شده خیسطح در
بـودن درختـان    پسـند ده گرمـا یاهمچنین و ا را گزارش یسطح در

 ياجلگـه  يهاجنگل آن در يهاشگاهیشمشاد و محدود بودن رو
 داد نشان حاضر قیتحق واقع را رد کردند. در یرکانیبند هنییو پا

 محـدوده  ییبـاال  کران ارائه نظر از هراز غرب شمشاد يهاجنگل
ـ در سـطح  از ارتفاع رات،ییتغ بیش امتداد در شمشاد انتشار  بـا  ای
ـ در سطح از متر 1200 یارتفاع دامنه ثبت  يهـا جنگـل  از پـس  ای
ـ ا کـه  دارد قرار دوم تبهر در میفر ـ اکولوژ گـاه یجا مسـأله  نی  کی

 مطالعـات  لزوم و ساخته برجسته را منطقه نیا شمشاد يهاجنگل
  سازد.یم رهنمون درآن کیاکولوژ جامع
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 امتـداد  در منطقه رهیت 50 به متعلق یاهیگ گونه 69 تعداد حضور  
 گـر ید بـا  سهیمقا در يمتر 1000 ایدر سطح از ارتفاع راتییتغ بیش

ا یـ در سـطح  از ارتفـاع  راتییتغ بیک شیکه در  شده انجام مطالعات
ـ ت 85 و گونه 237( کال نیالد صالح يهاجنگل مشابه در انجـام  ) رهی

 .اسـت  منطقـه  ياگونـه  يغنا زانیم بودن نییپا انگریب )7شده است (
منطقه در واقـع همـان حضـور     ياگونه يزان غناین بودن مییل پایدل

جنگل  یبا تاج پوشش انبوه در اشکوب درخت متراکم درختان شمشاد
نـه  یمناسـب، زم  يط نـور یت فضـا و شـرا  یجاد محدودیاست که با ا

 نیسازد. ایرممکن میراشکوب جنگل را غیز يهاگونهحضور متنوع 
 شمشـاد  يهاجنگل ) در8همکاران ( و اصغرزاده مطالعه در تیوضع
ـ گ رهیت 39 به متعلق گونه 73( سنگانیس  همکـاران  و ياسـد  ،)یاهی
 و )خـانواده  49 بـه  متعلـق  گونـه  68( بـوس یخ يهـا جنگل در) 3(
 86( میفـر  شمشـاد  يهـا جنگل در) 11( زادهلیاسماع و پوریمانیسل

  .است مشاهده قابل زین) خانواده 51 به متعلق گونه
از نظر  Dryopeteridaceaeو  Rosaceae ،Orchidaceae يهاتیره  
مزبـور در   يهـا تیـره ر منطقه دارنـد.  در فلو يشتریگونه سهم ب تعداد
ز ی) ن11زاده (لیپور و اسماعیمانی) و سل3و همکاران ( ياسد مطالعه

از نظـر اختصـاص تعـداد گونـه      یهایـ گ يهـا تیره نیترمهم عنوانبه
 یاهیــگ يهــاتیــرهشــدند. اگرچــه  یشمشــاد معرفــ يهــاجنگــلدر

Asteraceae ،Fabaceae ،Brassicaceae ،Poaceae ،Rosaceae  و
Lamiaceae يهاجنگل یاهیگ يهاتیرهن تریبزرگ عنوانترتیب بهبه 

 با Rosaceae فقط خانواده آنهاان یشوند اما از میمحسوب م یرکانیه
 یقابـل تـوجه   تاکسون در سطح منطقـه حضـور   5اختصاص تعداد 

در سـطح منطقـه    یاهیـ گ يهـا تیـره ن یـ . حضور اندك اداشته است
 در انبـوه  پوشش تاج با شمشاد درختان تراکمحضورم دلیلبهتواند یم

و  فضـا  محـدودیت  ایجـاد  بـا  کـه  قلمداد کرد جنگل اشکوب درختی
 يهـا تیـره ن یـ هـاي ا گونـه  متنوع حضور زمینه مناسب، نوري شرایط

ن رابطه ی). در ا3سازد (می ممکن غیر جنگل زیراشکوب را در یاهیگ
کـه در سـطح    Rosaceaeگونـه خـانواده    5نکه از تعداد یبا توجه به ا

هستند که قادر بـه توسـعه    یگونه چوب 4افتند، تعداد یمنطقه حضور 
پوشش جنگل بوده و تاج یل طولیباالتر پروف يهاتاج خود در بخش

راشـکوب جنگـل   ینسبت بـه ز  يترمطلوب يط نورینرو از شرایاز ا

  باشند.یمنطقه م يشمشاد يهابرخوردار هستند قادر به رشد در توده
ــدر  ــط یبررس ــولوژیف بی ــهی ــه  ک گون ــد ک ــا مشــخص ش ه

ن یتـر مهـم  عنـوان بـه ها تیپتوفیکریها و همتیها، فانروفتیپتوفیکر
شـوند. حضـور فـراوان عناصـر     یمنطقه محسـوب مـ   یستیزاشکال

ـ پتوفیکریت و همیت، فانروفیپتوفیکر انگر یـ ب هـا جنگـل ن یـ ت در ای
فـراوان و   یبارندگبا  یسرد ول يهام معتدله با زمستانیک اقلیوجود 
معتدلـه   یجنگلـ  يهاشیرو يخنک و مناسب برا نسبتاً يهاتابستان
 بخـش  انتشـار  زیـ ن منطقه سطح در هاتیپتوفیکر بودن ). باال5است (
 را مرتفـع  یکوهستان ینواح در منطقه شمشاد يهاجنگل از ياعمده
 دیتجد یشیرو جوانه نکهیا دلیلبه هاتیپتوفیکر). 14( کندیم داللت
 بـرف  پوشـش  ریز و خاك ریز در را سال نامساعد فصل آنها شونده
 کرده راتحمل زمستان يسرما هستند قادر کنندیم يسپر جنگل کف
 در حضـور  زانیم نیباالتر از یشیرو عناصر ریسا به نسبت اینرو از و

ـ نياکبر ).7( هستند برخوردار منطقه شـگاه  ی) در رو2ا و همکـاران ( ی
ا)، یـ متـر از سـطح در   3000تـا    2300 یارتفاعتوس سنگده (دامنه 

گاه سـرخدار افراتختـه (دامنـه    رهی) در ذخ5زاده و همکاران (لیاسماع
) 1و همکاران ( یا)، آتشگاهیمتر از سطح در 2000تا  1350 یارتفاع

متـر از   2010تـا   700 یشرق دودانگه (دامنـه ارتفـاع   يهاجنگلدر 
ـ پتوفیها، کرتیپتوفیکریز همیا) نیسطح در ـ هـا و فانروف تی هـا را  تی

گزارش کردند. البتـه در مطالعـات    یشین شکل رویترفراوان عنوانبه
منـاطق   یشـ یرون شـکل یترفراوان عنوانبهها تیپتوفیکریمذکور هم
هـا در  تیـ هـا و فانروف تیـ پتوفین نظـر کر یشده و از ا یمذکور معرف
ق حاضـر،  یحقکه در تیت قرار داشتند در حالیسوم اهم درجه دوم و

هـا  تیـ غالـب بـوده و فانروف   یشـ یشـکل رو  عنـوان بهها تیپتوفیکر
ت قـرار داشـتند.   یـ اهم يهـا در درجـه بعـد   تیپتوفیکریهمراه همبه

شمشاد غـرب   يهاجنگلها در تیپتوفیکریت همیکاهش درجه اهم
تر (تـا ارتفـاع   نییپا یتوان در استقرار آن در طبقات ارتفاعیهراز را م

مـذکور   یجنگلـ  يهاشگاهیسه با رویا) در مقایاز سطح درمتر  1200
قهرمـانی   باالبند شمال قرار دارند، نسـبت داد.  يهاجنگلکه در زمره 

در مطالعـه  ترتیـب  بـه ) 18و همکاران ( نژادنقی) و 13( عاقلیو  نژاد
بـن و  يحفاظت شده ماز يهاجنگلاسر و یک یک پارك ملیستیفلور

ا و کاهش دما بـر  یش ارتفاع از سطح دریفزارامسر نشان دادند که با ا
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ز ی) ن24وهمکاران ( نوروزيشود. یها افزوده متیپتوفیکریزان همیم
 يکوهسـر  يهـا شیرو یاهیگ يایو جغراف یاهیب گیترک یدر معرف

غالـب   یسـت یهـا فـرم ز  تیپتوفیکریران نشان دادند که همین) ای(آلپا
شـوند. بـاال   یحسوب مران میا يکوهسر يهاشیارتفاعات باال و رو
 يهـا افتن گونهیخاطر توسعه نتوان بهیها را متیبودن حضور فانروف

پوشش انبـوه درختـان شمشـاد دانسـت.      ر تاجیدر ز ياو بوته یعلف
) 3و همکـاران (   يه مطالعه اسدین نظر شبیج پژوهش حاضر از اینتا

 يشمشـاد  يهـا در تـوده ترتیـب  بـه ) 11پور و همکاران (یمانیو سل
  باشد.یم میبوس و منطقه فریجنگل حفاظت شده خ

 شد مشخص منطقه یاهیگ بیترک ییایجغراف پراکنش یبررس در
) درصد 7/57( ياعمده بخش يبریس - اروپا هیناح یشیرو عناصر که
 - اروپـا  مشـترك  عناصـر  و شـده  شامل را منظقه یکیستیفلور ستیل
 یتوران - رانیا/  يبریس - اروپا ،)درصد 4/15( یتوران - رانیا/  يبریس
 را منطقـه  يهـا گونـه  کـل  از درصد 82هستند ) درصد 9( ترانهیمد/ 

 عناصر خوب نسبتاً پراکنش دهندهنشان مسأله نیا که شوندیم شامل
 به زین هاپیکوروت ریسا باشد؛یم منطقه نیا در يبریس - اروپا یشیرو

 صـر عنا يباال نسبتاً حضور. داشتند حضور منطقه سطح در کم مقدار
 ریـ ز کی عنوانبه را یرکانیه يهاجنگل تعلق ،يبریس - اروپا یشیرو
  .کندیم دییأت را يبریس - اروپا یشیرو منطقه از هیناح

 يهـا گونـه  خـوب  نسـبتاً  پراکنش و هاتیتروف حضورعدم 
 گونـه  فـراوان  نسـبتاً  پراکنش همراهبه دارویزنگ ویژهبه سرخس

 بسـته  و یرطـوبت  طیشـرا  بودن باال یهمگ شکیهم راشکوبیز

) یعیطب اختالل ای بیتخر طیشرا نبود( جنگل پوشش تاج بودن
و  يالبتـه اسـد  . کنـد یمـ  حیتصـر  را شمشـاد  يهـا شگاهیرو در

ن گونه یترفراوان عنوانبهرا  يا) گونه سرخس پنجه3همکاران (
که یکرده در حال یبوس معرفیشمشاد خ يهاجنگلسرخس در 

ش یـ بند که بسـتر رو نییپا يهاگلجندر منطقه مورد مطالعه در 
از  ياباشد گونـه سـرخس پنجـه   یممرز م -یلیانج یپ جنگلیت

ــاالتر ــیب ــه فراوان ــ  ین درج ــوده ول ــوردار ب ــور برخ در  یو وف
دارو نسـبت  یپ راش منطقه، گونه زنگـ یبند و تانیم يهاجنگل
ـ  یسرخس از بـاالتر  يهاگر گونهیبه د و وفـور   ین درجـه فروان

 درختـان  فـراوان  نسـبتاً  پراکنش نکهیا . ضمنباشدیبرخوردار م
 ضـمن  مطالعه مورد يهاجنگل یفوقان يهابخش در ویژهبه جل

 تواندیم بلکه کندیم داللت را هاجنگل نیا يباال رطوبت نکهیا
ـ گ تاکسـون  نیس کی دبخشینو ـ جد یاهی  یاهیـ گجوامـع  از دی

 ازمنـد ین آن رد ایـ  رشیپذ. باشد یرکانیه يهاجنگل در شمشاد
 است. ندهیآ در یاهیگ یشناسجامعه مطالعات انجام

  
 يسپاسگزار

پـور کـه   خیو رضا ش يان دکتر حامد اسدیاز زحمات جناب آقا
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