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  چكيده
. رتفاعات استان تهران مشهود است            در ا   موضوع   نمونه بارز اين        .   شوند   محو و نابود مي بسياري از اجتماعات گياهي، با گسترش شهرها و مراكز سكونتي

، همين سطح   دده   اي تشكيل مي     هاي درختي و درختچه          ستان تهران را توده         هاي كوهستاني شمالي ا         درصد سطح حوزه     ۵كمتر از    مساحتي   كه   در حالي    
 در مناطق     ، افزايش تقاضاي زمين          طي در البرز      هاي ارتبا       جاده   ةرسد گسترش شبك    به نظر مي   .   روست   هدي تجاوز و تخريب روب           ناچيز نيز با خطر ج      

 از جمله عوامل گسترش ساخت و           ، طي سالها   طبيعي   مديريت منابع     ضعف  هاي جنگلي و     ، ناشناخته ماندن توده          ارزش زمين      ةروي    افزايش بي     ييالقي و    
مد نظر قرار      در حفاظت و مديريت          اولين گام       عنوان    هب هاي جنگلي      شناسايي و معرفي توده       ،  بدين ترتيب    . هاي ملي كوهستاني باشد        ز در عرصه    سا

و توراني قرار گرفته و دربردارنده                       در ناحيه رويشي ايران           ، اند    جنوبي   البرز   هاي    كوهستان   مربوط به    بيشتر   استان تهران كه       هاي طبيعي    جنگل   . گرفت  
صورت پراكنده رويش داشته و در برخي                  ه ب طور عمده     هب   وتوراني       كوهستاني ايران         هاي فلور     درختچه    درختان و      . هستند ي خاص اين ناحيه       گياه   پوشش 

 رويشي ايران      ة ها نقاط برجسته ناحي        اين توده     .   ) اي    الگوي پراكنش خوشه         (   دهند   مي هايي را       يا بيشه  ، هاي جنگلي    تر تشكيل توده      طور متراكم      همناطق ب   
در اين       . هاي ويژه و ارزشمند ياد كرد              سيستم اكو   منزله  هها ب    از اين توده       دباي   در واقع      .   هستند و توراني بوده و زيستگاه جانوران و پرندگان متعددي نيز                            

 شناسايي و معرفي     ،  توده   ۷۰  بيش از   هدف    بااين     .  شناسايي و معرفي شوند     ،  استان تهران     ة  ها در محدود       ماكوسيست  گونه    تحقيق سعي شده است تا اين      
بر اين اساس صورت       ها    داده    جمع بندي   و   اي تقسيم شد    ، پهن برگ درختي و پهن برگ درختچه              جنگلي استان به سه تيپ سوزني برگ          تيپ  . شد

   ).Cotoneaster spp  ( شير خشت   ، و در گروه سوم           ) Pistacia mutica(   بنه    ،  در گروه دوم        ،   ) Juniperus polycarpos( ارس      ، ل  در گروه او       : گرفت  
سيب (   ن، سيب وحشي     هايي با غلبه نارو        همچنين رويشگاه     .   اي غالب هستند       گونه درختي و يا درختچه            ) Amygdalus lycioides(  كوهي   بادام    و  

در    .  متغير است     هكتار  ۴۰۰   تا  نيم  از حدود      ي موجود     توده ها     عموم  مساحت    . دن نسترن وجود دار        ، زرشك و    ،  سماقبادامك،  صنوبر، توس،، بيد)ترش 
 ۳۷ گونه،    ۴۰ با بيش از     گل سرخيان   ة   خانواد    . است ه و ده گون       بيش از يكصد    شامل   كه   نيز ارائه شده      اي و درختي استان          فلور درختچه     اين تحقيق   

، ، راناس     ) تنگرس   (   ، ارجنك     ارس، بادام كوهي، زرشك، نسترن، بنه، شيرخشت                      ، در مجموع      . دهد   مي اي استان را تشكيل        درصد فلور درختي و درختچه
اي استان     عمده عناصر درختي و درختچه          .   آيند   اي بومي استان تهران به شمار مي             ، سماق و بيد از عناصر اصلي درختي و درختچه               ، تا، پالخور      بادامك    

  .شود ، عناصر رويشي هيركاني مشاهده مي هكتار در شمال شرق استان340سعت در وفقط  و وتوراني بوده  رويشي ايرانةمربوط به ناحي
  

  هواژكليد
  توراني  و  ناحيه رويشي ايران‐)هاي جنگلي طبيعي  توده( اي طبيعي  هاي درختي و درختچه  توده–استان تهران 

  

   سرآغاز
ر د راتخت كشور، پاي اني كه ابرشهر و استمنزلة هاستان تهران ب

محيطي با مخاطرات فراواني  خود جاي داده است از لحاظ زيست
هاي روزافزون شهري و از سوي ديگر  سو آلودگي  از يك.روست هروب

 بويژه در مناطق ييالقي كه تغيير ،زمينصعود تصاعدي ارزش 
فرد اين استان را در  هبهاي منحصر  و تخريب رويشگاهراضيكاربري ا

 ،لحاظ موقعيتاز  كه درحالي. )۱ ةشمارشكل ( پي داشته است
  استان وجودمندي در اين يگانه و ارزشاي  هاي درختي و درختچه توده

  
 آن پي در  ومنطقه كوهستاني بودنثير رطوبت ناحيه هيركاني و أت .دارد

 خلق ميكروليماهاي خاصموجب  ،هاي فراوان مه برف و چشةذخير
 بخش . شده است)عنگلي و نيمه جنگلي متنوهاي ج پهنه رويشگاه(

جنوبي استان نيز، در اثر مجاورت با كوير و اراضي كم ارتفاع مركزي 
 ةدر منطق. هاي بياباني را در خود جاي داده است ايران، اكوسيستم جنگل

رودهاي پرآب و دائمي جريان داشته كه همگي از البرز سرچشمه ، تهران
 حاشيه هاي گرفته و داراي اكوسيستم ارزشمندي مركب از جنگل

سفانه در أمتان و پرندگان و پستانداران بوده كه اي، انواع آبزي رودخانه
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 ةهاي رودخان ي نظير جنگليها لكهفقط و غالب نقاط نابود شده 
  . خجير، باقي مانده استة در منطقجاجرود

مانده  هاي جنگلي باقي  شناسايي اكوسيستم،هدف از اين تحقيق
 .ستدن مقدمات حفاظت از آنهاآورمنظور فراهم  ه استان بةدر پهن

هاي جنگلي استان در معرض خطر نابودي قراردارند؛  بسياري از توده
به منزلة فرد بوده و نابودي آنها  هها نادر و منحصر ب برخي از اين توده

 .ها خواهد بود  اين جنگلانقراض

 

  
  هاي ارزشمند جنگلي استان تهران تخريب توده): ۱( ةشكل شمار

ساخت شهرك دليل برداري به   شيرخشت اوشان در اثر خاك‐ توده ارسبخشي از(

 بااليي شكل، بازمانده اين توده انبوه قابل ةدر نيم. وياليي، كامال نابود شده است

   .)مشاهده است

 جنگلي هاي طه با رويشگاهدر راب  انجام شدهمطالعات علمياز 
رخه حصار  س طرح جامع پاركداري پارك ملي خجير واستان تهران،

 هاي زيست محيطي رويشگاه و اكولوژي مطالعات و )۱۳۶۶،مخدوم(
 در مورد .قابل ذكر است) ۱۳۷۹  و خوشنويس،كروري(ارس ايران 

بادام اين  هاي بنه  جوامع گياهي پارك ملي خجير كه جنگل،اول
رويشگاه  و در مورد دوم،گيرد، بررسي شده  نيز در برميمنطقه را 

 ةطور مختصر و رويشگاه ارس منطق هب، و آبعليآباد ارس گردنه سيد
سه رويشگاه  سيراچال به تفصيل بررسي شده است؛ در اين طرح،

  .است  مطالعه شده استان تهران ة در محدود مذكورجنگلي ارس
 ة طرح جامع احيا و توسع،۱۳۷۵در سال  اجرايي، ةدر حوز

 آبريز مركزي و همدان توسط ةكشاورزي و منابع طبيعي حوز
هاي   پژوهشةسسؤ و به كارفرمايي م،ن مشاور روياناهندسم

 در گزارش جنگل و بيشه زار اين رزي تهيه شد كهاقتصادي كشاو
ياد شده است استان تهران هاي جنگلي  طرح، از تعدادي از توده

 ،مركز پژوهشهاي اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي(

 كشاورزي استان ةمع توسعمطالعات جا گزارش مذكور براي ). ۱۳۷۵
 شناسي  درگزارش جنگل.ز استفاده شده استين) ۱۳۷۸ ،همان(تهران 

جوامع ، رود  آبخيز حبلهةمطالعات مديريت يكپارچه آب و خاك حوز
ه  بررسي شديجامعنسبت  بهطور  هجنگلي اين بخش از استان تهران ب

هاي   توده ازهاي آبخيز استان، سخني در مطالعات جامع ساير حوزه. است
بسيار كلي و طور  هيا ب ،اي به ميان نيامده درختي و درختچهجنگلي و 

در تعدادي از . بادام ياد شده است مختصر از وجود جوامع ارس و بنه
 نياز بررسي شدند، بر كه بنا ،هاي استان نيز هاي تفضيلي زيرحوزه طرح
گو و پي گفتدر . اند  از نظر دور ماندههاي جنگلي موجود  تودهسفانهأمت

 ۱۳۸۳ در سال ن مربوط اداره كل منابع طبيعي استان تهرانبا مسئوال
هاي  در مورد تودهگونه اطالعات مكتوب و منسجم   هيچ،هجري شمسي
  . موجود نبود،جنگلي استان

اي در رابطه با جوامع  شايان ذكر است تحقيقات خوب و گسترده
بوده و ر گياهان مرتعي تمركز ببيشتركه  استان تهران انجام شده گياهي
اي پرداخته شده   درختي و درختچه به جوامع و موضعيطور جنبي هگاه ب

"  تهرانةهاي گياهي منطق تيپ" توان به ميبراي مثال است؛ 
اكبرزاده، ( سيراچالة نقشه پوشش گياهي منطقةتهي " و ) ۱۳۸۲حبيبي،(

ي محدوده هاي گياه گونهنيز  )۱۳۸۰( قهرمان و عطار.اشاره كرد) ۱۳۷۳
هاي گياهي ابرشهر  تنوع زيستي گونه"  ةمجموعابر شهرتهران را در 

  .اند معرفي كرده "تهران
    مورد مطالعهةمنطق

 آبخيز الر ة آبخيز و قسمتي از حوزة حوز۱۰استان تهران شامل 
قسمتي از آن در استان تهران فقط  الر كه ةها بجز حوز تمام حوزه. است

   .كدشت، بررسي شد پاةگيرد و حوز قرار مي
  معرفي استان تهران

از شمال با  كيلومتر مربع ۱۸۷۰۲تي بيش از استان تهران با مساح
هاي قزوين و   از غرب با استان، از شرق با استان سمنان،استان مازندران

هاي  مركز پژوهش (استمركزي و از جنوب با استان قم همجوار 
استان تهران .)۱۳۷۸، الف ريزي وزارت جهادكشاورزي، اقتصادي و برنامه

 ةترين نقط مرتفع. شامل طيف متنوعي از ساختارهاي توپوگرافيك است
 متر ارتفاع در شمال غربي منطقه و ۴۱۰۰ كوه كهار بزرگ با ،استان
 متر ۱۰۰۰هاي جنوبي با ارتفاع كمتر از  ترين نقاط آن دشت پست
با  .اند فته شمال و شرق منطقه استقرار يادر بيشترارتفاعات . هستند

موجود در ارتباط با تغييرات اقليمي مالحظه  نگاهي به آمار و ارقام
اي كه  دليل توپوگرافي ويژه هد شمال و شرق استان تهران بشو مي
آب، هاي متعدد و پر نسبت مرطوب، آبراهه به از اقليمي سرد و ستدارا
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هرچه به . ستيافته برخوردار هاي سنگي، اراضي فرسايش ونرخنم
رويم شرايط مذكور  پيش مي) جنوب منطقه( مناطق دشتي سمت

ق خشك و نيمه خشك تطبيق دريج با شرايط آب و هوايي مناطتب
مركز پژوهشهاي اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد ( يابد مي

  .) ۱۳۷۸، ب،كشاورزي
  :  اقليمي قابل تقسيم استةاستان تهران به دو ناحي

ب و فصل خشك كوتاه، رطوبت مناس:  شمال و شرقةناحي‐۱
وجود سرماي ديررس بهاره، حرارتي و يخبندان طوالني،  شرايط سرد
بر اساس  (  ارتفاعات فوقاني و نيمه مرطوب سردهاي ليمشامل اق

  .)روش آمبرژه 
رطوبت كم، دماي باال و :  مركزي و غربي و جنوبيةناحي‐۲

 طور عمده شامل اقاليم خشك سرد و نيمه هب. فصل خشك طوالني
مركز پژوهشهاي اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد  (خشك

  .  )۱۳۷۵، الف،كشاورزي
 ميليمتر محاسبه شده ۳۲۸متوسط بارندگي ساالنه استان تهران 

اما در نقاط مختلف استان، متوسط  )۱۳۸۲ كشور، مركز آمار(است 
ميانگين بارندگي در . دهد  را نشان مياي عمدهبارندگي ساالنه تفاوت 

هاي توجيهي  از طرحارقام (  ي مناطق استان بدين شرح استبرخ
  : )هاي آبخيز استان اقتباس شده است  حوزه

آبعلي        ، ميليمتر۳۷۹ ) :  از سطح دريامتر ۱۹۲۲( فيروزكوه 
 متر ۲۴۰۰(الر و پلور      ،  ميليمتر۵۲۶) :  متر از سطح دريا۲۴۵۰( 

) :  از سطح دريامتر ۱۶۰۰(يان لت       ،  ميليمتر۴۹۳) : از سطح دريا
 ميليمتر، ۶۱۶ : ) متر از سطح دريا۱۹۸۰ (فشم    ، ميليمتر۴۰۳

 ۱۱۹۱(مهرآباد        ميليمتر،۸۲۳) :  متر از سطح دريا۲۵۲۰ (گرمابدر
 از سطح  متر۱۰۰۰( ورامين       ميليمتر،۲۴۹) : از سطح دريامتر 
 درجه ۸/۷استان از متوسط ميانگين دما در  . ميليمتر۱۴۷ ) : دريا

 درجه سانتيگراد در ايستگاه ۱/۱۷سانتيگراد در ايستگاه آبعلي تا 
مركز پژوهشهاي اقتصادي و برنامه ريزي وزارت ( مهرآباد نوسان دارد
  ) .۱۳۷۸  ،الف،جهاد كشاورزي

 ۶۱. كشاورزي استان تهران، اقليم شناسيةمطالعات جامع توسع
هاي جنگلي تشكيل  صد را تودهدر۰,۲درصد از سطح استان را مرتع و 

مركز پژوهشهاي اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد (داده است 
  ).۱۳۷۸ ،ب،كشاورزي

 شده برآورد   هكتار۳۳۷۲۰ هاي بومي استان تهران سطح جنگل
تمام . )http://www.ostan-th.irتهران  استانداري  سايت  وب(.است 

نابر تعاريف جهاني نظير هاي متراكم و آنچه ب مساحت مذكور جنگل

 نيست و بنابر شرايط اقليمي و ،، جنگل به حساب آيد)۱ (تعريف فائو
هاي رويشي شامل درخت و درختچه كه از  تيپ، گياهي موجود پوشش

هاي بومي  عنوان جنگل هاي جنگلي باشد، ب شناس عرصه ديد يك جنگل
  . استان محاسبه شده است

،  موجود و وسعت تخريب تاريخيبنابر شواهدذكر است شايان البته 
  . نيستهاي وسيع در گذشته، دور از ذهن وجود جنگل

 
  روش كار 

  .  انجام شد توجيهي و تفضيليةدر دو مرحلتحقيق 
اطالعاتي در مورد ، جو و  منابع و پرسهل با مطالع اوةدر مرحل

 ،با حضور در محل سپس هاي جنگلي استان تهران فراهم شد؛ توده
، )رجوع به بخش منابع (هاي معرفي شده در منابع موجود هود تبرخي از

 ،رفت هاي جنگلي مي خصوصيات توپوگرافي و اقليمي احتمال وقوع توده
 و ه درصد سطح استان حذف شد۷۵مشخص شد؛ بدين ترتيب بيش از 

  . درصد باقيمانده تمركز شد۲۵ها بر  براي شناسايي توده
ها و مناطقي كه  وده دوم با سفر به مناطق حضور تةدر مرحل

 ةوسيل هبها  مكاني توده موقعيت رفت،  ميي جنگليها احتمال حضور توده
در اين . ندثبت و به روش توصيفي اطالعاتي تهيه شد GPSدستگاه 
 براي اولين بار شناسايي و معرفي ي جنگليها  تعداد زيادي از تودهمرحله
   .ندشد

با  سه تيپ غلبهدر   بر اساس گونه غالب،هاي موجود رويشگاه
 برگ پهن غلبه با و كننده درختي خزان برگ پهن غلبه با برگ، سوزني

از هاي گياهي  نمونههمچنين،  .شدند بندي طبقه ، اي درختچه كننده خزان
 . تهيه شدهاي موجود  درختان و درختچه

شناسي موجود،   گياهشده در كنار بررسي منابعآوري  هاي جمع نمونه
ي و درختي استان تهران مورد استفاده قرار ا رختچه فلور دةبراي تهي
  .گرفت

ذكر است به دليل وسعت كار و با عنايت به اهداف اين شايان 
)  شناسايي شدهة تود۷۰(ها  تك توده  آماربرداري دقيق از تك،تحقيق

ها به مطالعات بعدي موكول شد كه  مقدور نبود و بررسي دقيق رويشگاه
   .شدنتايج آنها ارائه خواهد 

مگر در  ها سطح بيش از نيم هكتار معيار قرار گرفت  تودهانتخاب در
 قرار گرفته از اين كمتر در سطحي خاص هاي ويژگي با اي توده كه مواردي

هاي   بويژه كوهستان ،بسياري مناطق حوزه دركه  آخر اين نكته .باشد
اما موضوع بحث شت طور پراكنده درخت و درختچه رويش دا ه ب،شمالي

   . هستند)۲ (ها وگروههاي جنگلي تودهفقط اين تحقيق 
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  نتايج 

  هاي جنگلي استان تهران  توده

 Juniperusعمدتاً  ( سوزني برگتيپ جنگلي با غلبه ‐الف
polycarpos:(  

 ة هكتار از استان، به شكل تود ۶۰۰۰تقريبي سطح  تيپ در اين
ها  ت جنگلي در قسمت يادداشةبه تعريف تود( جنگلي حضور دارد 

 رويشگاه فعلي ارس در احترسد مس البته به نظر مي). مراجعه شود 
). جمع بندي مشاهدات (   هكتار باشد ۵۰۰۰۰استان تهران بالغ بر 

 متر از سطح دريا رويش ۳۰۰۰ تا ۲۰۰۰ در دامنه ارتفاع اين تيپ
انتقال با . آيد  متري پايين مي۱۵۰۰داشته و در مواردي نيز تا ارتفاع 

 مشخص ،هاي ارس به روي نقشه داشت شده مربوط به تودهنقاط بر
شد رويشگاه ارس استان در امتداد نواري منقطع از شرق استان به 

 اين ةحضور گسترد.  است شدهسمت شمال و تا به شمال غرب واقع
هاي وسيع ارس گذشته  نگلجوجود تيپ در بخش كوهستاني استان، 

از . كند مي ييدأرا ت )۱۳۷۳ ثابتي،  ( توراني و ناحيه رويشي ايران
 در اقليم ارتفاعات فوقاني و اقليم نيمه لحاظ اقليمي اين تيپ عمدتاً

هاي ارس   گونه همراه غالب در توده قرار گرفته است ومرطوب سرد
هاي ارس استان  در زير به توده. استهايي از شير خشت  استان گونه

ح بيش از نيم هكتار ها سط در انتخاب اين توده(شود  تهران اشاره مي
خاص در  هاي اي با ويژگي معيار قرار گرفت مگر در مواردي كه توده

 :)۲ ةشمارشكل  ()سطحي كمتر از اين قرار گرفته باشد
  

  
  )ارس ( تيپ جنگلي با غلبه سوزني برگ ) : ۲ (ةشكل شمار
  ) قسمتي از جنگل ارس امين آباد فيروزكوه(

 – Juniperus polycarpos(شيرخشت–ارس  يجنگل ة تود‐۱   

Cotoneaster spp.( هكتار ۱۰۰اين توده با مساحت تقريبي : اوشان 

در دامنه شمال شرقي، شرقي، جنوبي و قسمتي نيز روي يال و در دامنه 
رويش % ۶۵  عمومي متر از سطح دريا و شيب۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰ارتفاعي 

 متر و قطر ۱۰هايي با ارتفاع افزون بر  شايان ذكر است تك پايه. دارد
اي  هاي درختي و درختچه گونه. خورد   متر نيز به چشم مي۱يقه بيش از 

  :همراه 

 Pistacia mutica ,  Fraxinus rutundifolia , 
Cotoneaster nummularioides 

 ,  Cotoneaster kotschyi 
   Rhamnus pallasii ,  

 Cerasus microcarpa , Celtis caucasica 
 , nummulariifolia Lonicera  

Rosa canina , Colutea persica 
, Crataegus azarolus   
Ephedra sp. , Berberis integrima  

    
   كوه هليسون ةگروه جنگلي ارس دامن‐۲
  شده ورجين گروه جنگلي ارس دامنه كوه ورجين، منطقه حفاظت‐۳
  گروه جنگلي ارس جنوب شرقي روستاي كلوگان ‐۴
   روستاي حاجي آباد منطقه لواسانات جنگلي ارس غربةتود‐۵
 در  هكتار۱۵ با مساحتي حدود اين توده: ارس آب نيك ةتود‐۶

هاي كهنسال  قرار گرفته و داراي پايه ابراهيم اراضي مجاور امامزاده
   و نسترن ) .Berberis spp( هاي همراه، زرشك  گونه.استارس 

 )Rosa canina  (مورد اين توده  از جمله نكات قابل توجه دربوده و 
  . استزادآوري فراوان ارس

هاي كوه كهو، از مسير رودخانه آبكشه منطقه   ارس دامنهةتود‐۷
 هكتار كه بر يال و دامنه جنوبي واقع شده ۱۵كند با مساحتي حدود 

  .است 
واقع شده :  شير خشت دره تنگ پارو آهار– جنگلي ارس ةتود‐۸

  كتار  ه۲۰بر دامنه جنوب شرقي در مساحت حدود 
هاي فرعي دره تنگ پارو   شيرخشت دره– جنگلي ارس ةتود ‐۹

  آهار واقع شده بر دامنه جنوبي
 ۱۰۰ با مساحت حدود همهن تزديك فشم  ارس كوهةتود‐۱۰
  هكتار

 هكتار، تاج ۴۳۰به مساحت : ارس امين آباد فيروزكوه ة  تود‐۱۱
 ميانگين  متر،۲۹۰۰ تا ۱۹۰۰ درصد، ارتفاع از سطح دريا ۲۵ تا ۶پوشش 

شيرخشت : هاي همراه   متر، گونه۶ سانتيمتر و ميانگين ارتفاع ۱۲قطر 
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)Cotoneaster sp.(، زرشك  )Berberis sp.( ، نسترن  )Rosa 

sp.(  بادام كوهي ، )Amygdalus lycioides(  ارجنك ،)Rhamnus 

pallasii(  ،Atraphaxis spinosa  و پالخور)Lonicera 

nummularifolia() مطالعات مديريت يكپارچه فاقد تاريخ، . نام  بي
   ).آب و خاك حوزه آبخيز حبله رود

 ۲۵ تا ۶ ارس حوزه حبله رود با تاج پوشش  ساير رويشگاه‐۱۲
   هكتار ۸۰۰با مساحت حدود : درصد 
در :  )Juniperus communis( اي پيرو   درختچهة تود‐۱۳

فيروزكوه كه  حبله رود، در مجاورت گردنه گدوك شمال غرب حوزه
 متر از ۳۱۰۰ تا۲۳۰۰د، در ارتفاع شو به نيمرخ شمالي البرز ختم مي

 متمايز نسبت به  هكتار اين تيپ كامال۳۴۰ًسطح دريا به مساحت 
ثير تراكم أهاي گياهي حوزه رويش دارد كه تحت ت ساير پوشش

باالي مه، بارندگي و افزايش رطوبت نسبي در مجاورت نيمرخ 
اين تيپ در ادامه در نيمرخ شمالي  .د آمده استشمالي البرز بوجو
هاي   درصد؛ ساير گونه۲۵ تا ۶تاج پوشش . دشو البرز گسترده مي

  : درختي و درختچه اي 

Quercus macranthera 
 Paliurus spina-christii  

   Berberis integerrima 
  Lonicera nummularifolia   

  
در اين منطقه :دافشانرو ةمنطق هاي كوهستان  ارسرويشگاه‐۱۴
  . اما يكنواخت ارس در سطح وسيعي رويش دارد،هاي تنك جنگل
 ارس چهل دختران در نزديكي روستاي اندريه به ةتود‐۱۵

  .مساحت چند هكتار
 ارس سه برادران در مجاور روستاي طهنه به مساحت ة تود‐۱۶

   .يك هكتار
 حتيبا مسا اين توده : )Javard( جوردارس   جنگلية تود‐۱۷

 شرق و تا غرب، شمال دامنه شمال، شمال در  هكتار۲۰۰ بيش از

 مجاور روستاي جورد در فراخه كوه يال و دامنه جنوبي حدودي روي

  زيراشكوب،مفرط چراي در اثر .واقع شده است )رودهن  شهر در شمال(

 رسد منظره تنك مي نظر هب است و ديده جدي صدمه طور هاين توده ب

 ة در دامن.آن باشد  نتيجه نيزاز درخت خالي هاي و وجود لكه توده
 كوهي و بادام زرشك اي  درختچهةتود  كوه فراخه جنوبي

)Amygdalus lycioides(خواهد  خود بحث جاي در كه دارد  رويش
  .شد

اين :  در شمال شهر رودهنگروه جنگلي ارس روستاي وسكاره‐.۸
مانده از  جا  ه باًتوده شامل چندين پايه كهنسال ارس بوده كه ظاهر

  .ندا هاي جنگلي نابود شده گذشته توده
 به  رودهن شهرهاي مجاور بعد از بر دامنهگروه جنگلي ارس ‐۱۹

جا مانده از گذشته  ههاي قطور ب در اين منطقه تك پايه: سمت آبعلي
هاي گذشته را  نشان از گستردگي و تراكم باالي جوامع ارس در سال

  .دارند
طور  هارس در اين ناحيه ب: اطراف روستاي آبعليرويشگاه ارس ‐۲۰

. شود طور گروههايي مجتمع مي هها رويش دارد و گاه ب پراكنده بر دامنه
هاي زرشك و بادام كوهي، ارس را همراهي  در اين منطقه درختچه 

  .كنند مي
در مساحت توده .؛اين جنگلي ارس واقع در امامزاده صالحةتود‐۲۱

، ارتفاع هاي عميق جبهه شمالي واقع شده كا هكتار بر روي خ۵حدود 
 ۴۰ر برابر سينه متوسط  متر، قط۱۰ تا ۷  درختان ارس موجودمتوسط
 ةتود. خورد چشم مي هدار نيز در توده ب  بوده و چند پايه خشكهسانتيمتر
در اي مشاهده شده  عنصر درختچهيگانه صورت خالص بوده و  همذكور ب
  )۱۳۷۸.نام  بي. (است  ).Ephedra sp(  افدرا ،اين توده
 ارس در ارتفاعات صخره سنگي مشرف به ةگروه پراكند‐۲۲

  روستاي ده كهنه 
اين :  ارس در غرب روستاي سرك در مسير شهرستانك ةتود‐۲۳

رويش % ۱۵ هكتار با تراكم تاج پوشش حدود ۵توده در مساحت تقريبي 
باال بوده و شيب عرصه . است متر۷ تا ۵داشته و ارتفاع متوسط درختان 

مطالعات جامع ، ۱۳۷۵. بي نام(در برخي نقاط سنگ مادري نمايان است 
  ).احيا و توسعه كشاورزي و منابع طبيعي حوزه آبريز مركزي و همدان

از سه راهي :  وسيع ارس واقع در مسير روستاي النيزةتود‐۲۴
، در واحد هيدرولوژيك رودخانه ده شهرستانك به سمت روستاي النيزجا
در مجموع اين . برخوردار استچشمگيري ترش يز، گونه ارس از گسالن

طور  هارتفاع درختان ب. گيرد  هكتار را در بر مي۱۸۵۰توده مساحتي حدود 
 متر و قطر ۷هايي به ارتفاع حدود   متر است اما پايه۵متوسط كمتر از 

 ،نكته قابل توجه در اين توده. شوند  سانتيمتر مشاهده مي۳۰برابر سينه 
 اي همراه اين هاي درختچه ترين گونه مهم.  است ارسةتجديد حيات گون

 و )Lonicera nummularifolia( ، زرشك، پالخورتيپ انواع شيرخشت
شيرخشت از نظر فراواني بيش . هستند)Rhamnus pallassii( ارجنك

 كند  ارس را همراهي مي،ها بوده و تا باالترين ارتفاعات از ساير درختچه
، مطالعات جامع احيا و توسعه كشاورزي و منابع طبيعي ۱۳۷۵ .نام بي(

  ). آبريز مركزي و همدانةحوز
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 شيرخشت ارتفاعات غرب روستاي حسنك، با ‐ ارسةتود ‐۲۵
  %۱تراكم تاج پوشش درختي كمتر از 

 شيرخشت ارتفاعات شرق روستاي گرماب ‐هاي ارس توده‐۲۶
   درصد۵ تا ۱و سرخاب دره، با تراكم تاج پوشش درختي 

دره،  سرخاب روستاي غرب شيرخشت ارتفاعات‐ ارسةتود‐۲۷
از  كمتر پوشش با تاج )سنگ هاي هزاربند و ده كوه(و ميدانك  گرماب

۱ %  
هاي كوه   شيرخشت منطقه سيرا واقع در دامنه– ارس ةتود‐۲۸

  . درصد۱۰ تا ۵لته سرا با تراكم تاج پوشش درختي 
 با تراكم سياه نشين، و بژوان هاي شيرخشت كوه‐ ارسةتود‐۲۹

 ۲۶ شماره( ها ، مجموع سطح اين توده%۱ كمتر از درختي پوشش تاج

 صخره سنگي و سنگالخي  هكتار بوده، عرصه عموما۱۶۷۰ً، )۲۹تا 
اي تيپ ارس  ترين عنصر درختچه عنوان مهم هاست و شيرخشت ب

 كشاورزي و ة، مطالعات جامع احيا و توسع۱۳۷۵. نام بي(حضور دارد 
  ). آبريز مركزي و همدانةبع طبيعي حوزمنا

  )۱۳۶۶ ،مخدوم( خجير ملي پارك در اوروس  كوه ارس جوامع‐۳۰
 صمغ جنوب زياران در هيدرولوژيك جنگلي ارس واحدة تود‐۳۱

 ۴حدود  تقريبي مساحت به  جنگليةاين تود :شور رود ةآباد از حوز
 يمههاي عميق تا ن هكتار در جبهه عمومي شمالي و بر روي خاك

 خوبي را وضعيت لحاظ انبوهي اين توده از .است عميق واقع شده

 مطالعات ،۱۳۷۵. نام بي(  درصد است۲۵ تا ۵آن  پوشش و تاجداراست 

 و مركزي آبريز ة حوز طبيعي منابع و كشاورزي ةو توسع جامع احيا
هاي  جنگل براي و رود حبله حوزه در فقط تاج پوشش اين ).همدان
 و قطر  متر۷ حدود درختان متوسط ارتفاع. ر شده بودآباد ذك امين ارس

  ).۱۳۷۵ .نام بي(است سانتيمتر ۳۵ تا ۳۰متوسط  برابر سينه
، در همين علي ، در غرب امامزاده فضل مذكورةعالوه بر تود‐۳۲

 اصله درخت قطور و كهنسال ارس ۲۰ حدود ،واحد هيدرولوژيك
 پرشيب برخوردار  اين گروه نيز از خاك عميق وليةعرص. رويش دارد

 متر و قطر برابر سينه در برخي ۱۰ارتفاع حداكثر درختان . است
  .)۱۳۷۵. نام  بي( متر است ۱ها بيش از  پايه

  با غلبه درختان كننده برگ خزان تيپ جنگلي پهن ‐ب
 هايي با غلبه بنه، نارون، بيد و صنوبر اين تيپ، خود شامل تيپ

 ةطور عام در دامن هكه باست  سيب ، توس و زالزالكو در چند مورد 
هاي  گونه. شوند   متر از سطح دريا ظاهر مي۲۵۰۰ تا ۱۲۰۰ارتفاعي 

 كه در نداي متعددي گونه اصلي را همراهي كرد درختي و درختچه
  . )۳ ةشمارشكل ( ذيل تشريح خواهد شد

 كوه نوق ة شمال فشم در دامن)Pistacia mutica( بنه ةتود‐۱
 متر و شيب ۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰امنه جنوبي، در ارتفاع بر داين توده : شيرين

   هكتار قرار ۱۰۰ درصد؛ با مساحت  كمتر از ۷۵عمومي بيش از 
  

  
  تيپ چنگلي با غلبه پهن برگ درختي) : ۳ (ةشكل شمار

  )بادام، پارك ملي خجير واقع در شرق شهر تهران–هاي بنه قسمتي ازجنگل(
  

توده حضور دارد كه در ارتفاع گونه ارس همراه بنه در اين . استگرفته 
 نيز در )Celtis caucasica( درخت تا . شود باالتر به آن افزوده مي

 Cerasus( راناس .خورد چشم مي بهچشمگيري  با فراواني  ةمسير آبراه

microcarpa(، ارجنك )Rhamnus pallassii( بادام ،)Amygdalus 

horida(،  زرشك)Berberis sp. ( و نسترن)Rosa canina( از جمله 
  .شوند  هايي هستند كه در اين توده مشاهده مي گونه

(  مشرف به امامزاده طاهر حوزه حبله رود ةه بنه در دامننوگ‐۲
مسير فرعي از جاده سمنان به سمت شمال در چند كيلومتري روستاي 

  ).ايچ 
در بخش وسيعي از پارك ملي :  بادام خجير‐رويشگاه بنه ‐۳

هاي ناحيه  فردي از جنگل هچهره منحصر ب بادام، – خجير جنگلهاي بنه
 درختان قطور بنه، با تاجي زيبا .گذارند توراني را به نمايش مي و ايران

وحشي  هاي ها و گل كه در زيراشكوب با پوششي غني از انواع بوته
 متر از سطح دريا آغاز ۱۲۵۰ها از ارتفاع  اين جنگل. شوند همراهي مي

 متر ۲۰۰۰ها با ارتفاع افزون بر  اي فوقاني و ياله تا به دامنه شده و
گياهي خجير، در طرح جامع پاركداري   تيپ بندي پوشش.يابند ادامه مي

 از .انجام شده است ) ۱۳۶۶مخدوم،  ( پارك ملي خجير و سرخه حصار
رويشگاه خجير از " توان به  ديگر مطالعات مربوط به اين رويشگاه مي

) ۱۳۸۲ ، و همكارانطباطبايي" (  جنگلكاري ي سبز وديدگاه توسعه فضا
  .اشاره كرد
 از جمله اين توده:  زاگن).Ulmus sp( جنگلي نارون ةتود‐۴
اين  .شود در اين مقاله گزارش مي،  براي اولين بارست كه ا هايي توده
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 ة هكتار واقع در دامن۵ در سطحي حدود فرد هرويشگاه منحصر ب
با ،  متر از سطح دريا۲۴۰۰تا  ۲۳۰۰جنوبي و در حدفاصل ارتفاعي 

اطالعات تكميلي در .  درصد رويش دارد۲۵ تا ۵تاج پوشش متوسط 
اي جداگانه ارائه خواهد  هاي آن در مقاله مورد اين گونه و رويشگاه

  .شد
سفانه أاين توده نيز از گونه اخير بوده و مت:  نارون اللونةتود‐۵
ي تخريب شده و هاي ويالساز هايي از آن در اثر فعاليت قسمت

ه به گفته اهالي هر سال. باقيمانده نيز بشدت در معرض خطر قرار دارد
مورد  براي تهيه چوب شومينهبا شروع فصل سرما درختان موجود 

  .گيرند  قرار ميدستبرد
 مجاور محيط باني وارنگه رود به ةگروه نارون در دامن‐۶

   .مساحت حدود نيم هكتار
اين توده در امتداد : ستاي كهنه ده روة  نارون در حاشيةتود‐۷
هاي  از گونه. رار گرفته استجنوبي ق هاي  غار يخ مراد و در دامنهةجاد

 Lonicera زرشك، زالزالك، راناس، نسترن، توان به همراه مي

iberica دامنه، انيقاي فو هاي صخره  در بخشو همچنين ارس 
  .اشاره كرد 
 )Malus orientalis( سيب ترش يا ، وحشي سيبةتود‐۸

در اين توده تعدادي صنوبر نيز مشاهده :  هكتار ۳,۵اللون با مساحت 
فرد نيز با خطر  هبرسف اين توده نادر و منحصأايت تبا نه. مي شود

  .جدي تخريب و تغيير كاربري اراضي مواجه است 
اين :  در حوالي گرمابدر)Populus nigra (گروه صنوبر ‐۹
 به نسبت درصد و با درختاني ۷۵تا  ۵۰ طبيعي با تاج پوشش ةتود

 ۲۰۰۰ مجاور يك آبراهه فرعي و در سطحي حدود ةدر دامنقطور، 
  .متر مربع واقع شده است 

) .Populus spp(، صنوبر ).Salix spp(  جنگلي بيد ة تود‐۱۰
:  خجيرة جاجرود در منطقة در حواشي رودخان).Tamarix spp(و گز 

باقيمانده در " اي  كنار رودخانه" هاي  وسيع از جمله رويشةاين تود
 بويژه در منطقه سد ،هايي سفانه در قسمتأسطح استان است كه مت
  .ماملو تخريب شده است 

هاي مجاور   رودخانه سياه رود و آبراههة بيد و گز حاشيةتود‐۱۱
در اين منطقه گروههاي انبوه : و جورد  حدفاصل روستاهاي وسكاره
 ،  ).Tamarix sp(هاي گز  تان و درختچهدرختي بيد به همراه درخ

 Hippophae(سنجد تلخ ،)Fraxinus rutundifolia(گنجشك  زبان

rhamnoides( و چنار )Platanus orientalis( ، در امتداد
  . كنند جلب توجه ميها  هاي فرعي روي دامنه آبراهه

  . النيزة درةهاي بيد و سنجد تلخ در حاشي رويش‐۱۲
  .د  رودخانه وارنگه روةر حاشي بيد درويشگاه‐۱۳
زرشك حدفاصل –).Crataegus sp( پراكنده زالزالك ةتود‐۱۴

روستاهاي ده كهنه و آزادبر ؛ اين توده در سطح نيم تا يك هكتار با 
هاي  مركز پژوهش(اي رويش دارد   آبراههةتراكم بيشتري در حاشي

   )۱۳۷۵ .ريزي وزارت جهادكشاورزي اقتصادي و برنامه
 ة واقع در سرشاخه رودخان )Betula pendula(  توس ةتود‐۱۵

 هكتار رويش ۴ تا ۳ ارزشمند در مساحت تقريبي ةاين تود: شهرستانك 
 ۱۱ سانتيمتر و ارتفاع متوسط حدود ۱۵قطر متوسط درختان حدود . دارد

صورت شاخه زاد بوده و تشكيل جست  هها ب اغلب پايه. متر است
ريزي وزارت  هاي اقتصادي و برنامه پژوهشمركز ( دهند هايي را مي گروه

، درختان و ها  نيز در كتاب جنگل)۱۳۷۳(وثابتي)۱۳۷۵جهادكشاورزي،
هاي ايران از اين توده كه در دره غربي شهرستانك واقع شده  درختچه
  .كند  ياد مي
   ها تيپ جنگلي پهن برگ خزان كننده با غلبه درختچه ‐ج

هستاني و نيمه كوهستاني اين تيپ در سطح وسيعي از مناطق كو
 در بسياري مناطق با پراكندگي باال و در برخي ؛شود استان ظاهرمي

دامنه ارتفاعي . اي هاي درختچه تر و با تشكيل توده طور انبوه همناطق ب
در بيشتر متر از سطح دريا بوده و ۲۶۰۰ تا ۱۲۰۰حضور اين تيپ 

ي غالب در اين ها گونه. گيرد وده اقليمي نيمه خشك سرد قرار ميمحد
 نسترن خشت، بادام اسكوپاريا، سماق، زرشك و، شيربادام كوهي، تيپ
  شود اي استان تهران بيان مي هاي درختچه در زير اهم توده. ندهست

اي استان بسيار بيشتر از  ذكر است گسترش تيپ درختچهشايان 
از فقط آيد، بوده و بر اساس اهداف اين تحقيق، در اينجا  آنچه در زير مي

 .شود اي ياد مي درختچه متراكم هاي توده و توجه جالب هاي رويشگاه
  .)۴ ةشمارشكل (

  

  
  اي تيپ جنگلي با غلبه پهن برگ درختچه): ۴ (ةشكل شمار

هاي البرز  تيپ بادام كوهي در فروردين ماه، اين تيپ در بسياري از دامنه(
  .)جنوبي قابل مشاهده است

  ۲۵                                                                                             جنگلي طبيعي استان تهرانهاي توده  و معرفيشناسايي



 شيرخشت ‐ ارسةوبي تودقسمت جن:  شيرخشت اوشانةتود‐۱
اين توده شيرخشت . شود  خالص شير خشت تبديل ميةاوشان به تود

 متر گسترش دارد و از شيب كمتري نسبت ۲۱۰۰ تا ۱۸۰۰در ارتفاع 
ها، بشدت توسط  توده دوي اين هر. است برخوردار به توده ارس

  .شوند  هاي ويالسازي در زيردست و حواشي تهديد مي  فعاليت
 هكتار و ۵ بادام روستاي روته با مساحت –رخشت  شيةتود‐۲

  . درصد۵۰ تا ۲۵تاج پوشش 
  .خشت در مناطق كوشكك و گرماب  هاي خالص شير توده‐۳
هاي ريزشي شرق  كوهي رودك واقع شده بر دامنه  بادامةتود‐۴

   .جاده اوشان
زرشك جاده زاگن به گرمابدر، يك و كوهي   بادامةتود‐۵

  .ي زاگن، دامنه جنوب شرقي مشرف به جادهكيلومتري بعد از روستا
 نسترن گرمابدر، حدفاصل روستا و محيط –كوهي  بادامةتود‐۶

  .باني، دامنه جنوبي
فشم به امامه، كيلومتر ة كوهي در ابتداي مسير جاد  بادامةتود‐۷

ل جادهاو.  
  .كوهي پارك ملي خجير و سرخه حصار جوامع بادام‐.۸
در اين منطقه، حدفاصل : ءايرا–رويشگاه بادام وسكاره‐۹

هاي كوهستاني  ها و دامنه كوهي بر تپه روستاي وسكاره و ايراء بادام
ها مثل ارتفاعات شمال ايراء  شود كه در برخي قسمت مشاهده مي

زرشك و نسترن در غالب نقاط . تري رويش دارد صورت متراكم هب
 و مو ، بيد، سماقها بنه كند و در برخي قسمت بادام را همراهي مي

منظم عالوه براينكه  هاي خاكي فراوان و نا جاده. يابد نيز حضور مي
دهد، موجب فرسايش خاك  هاي منطقه را نازيبا جلوه مي  دامنهةهرچ

  .و صدمه به جوامع گياهي منطقه شده است 
  . جنوبي آراكوه در شمال جاجرودة بادام دامنةتود‐۱۰
 بر )Amygdalus scoparia(جوامع بادام اسكوپاريا ‐۱۱

سفانه در اثر أمتاين توده  ؛حصار هاي شمالي پارك ملي سرخه كوه
هايي از اين اراضي توسط شركت تعاوني مسكن وزارت  تملك قسمت

  .جهاد كشاورزي، در معرض خطر قرار گرفته است
 شرقي مجاور جاده فشم به ةگروه بادام اسكوپاريا بر دامن‐۱۲

   پايه۲۰د ، حدوبعد از فشمميگون، ابتداي جاده 
گاه   ذخيرهمنزلة بهاين توده :  بادام اسكوپاريا وردآوردةتود‐۱۳

حفاظت قرار مورد  منابع طبيعي ةژنتيكي شناسايي شده و توسط ادار
  .دارد

: آباد اوشان   آخرين حاجيةدر )Rhus coriaria(   سماقةتود‐۱۴
، هدر مجاور اين تود.  هكتار رويش دارد۱اين توده با مساحت تقريبي 

گروهي انبوه متشكل از درختان زبان گنجشك، نارون، گردو و بيد 
  .دنحضور دار
گونه :  كيلومتري بعد از فشم به سمت ميگون۳ سماق، ةتود‐۱۵

 هكتار ۲ متراكم با مساحت تقريبي ةسماق در اين منطقه در سه تود
  .شود مشاهده مي
 گروه سماق كند در مسير روستاي كند به شهرك در مساحتي‐۱۶

   متر مربع۱۰۰۰حدود 
: هاي دامنه جنوبي فراخه كوه  سماق در يكي از آبراههةتود‐۱۷

  . هكتار ۱مساحت حدود 
 جنوبي ةاين تيپ در دامن:  جنوبي فراخه كوهة زرشك دامنةتود‐۱۸

 ‐داده شدايراء –شرح آن در رويشگاه وسكاره–و در باالي تيپ بادام
و در ارتفاعات باالتر )  دريا متر از سطح۲۳۰۰ارتفاع حدود ( ظاهر شده 

هاي شمالي  شايان ذكر است در دامنه. دهد جاي خود را به ارس مي
  .شود  مقابل هم گروههايي از زرشك مشاهده مي

   .هاي فوقاني كوه لجني رويشگاه زرشك و نسترن در دامنه‐۱۹
هاي مابين روستاهاي زاگن  رويشگاه زرشك و نسترن بردامنه‐۲۰
  .و آبنيك 
 ة در حاشي)Colutea persica(اي دغدغك   درختچهةتود‐۲۱

  . هكتار۱رودخانه وارنگه رود، حدود 
اين تيپ در سطح حدود : پرند–اي كاروان كش  درختچهةتود‐۲۲
 ة، در محدود سراب حبله رودة هكتار در جنوب غربي محدود۱۲۰۹

اي با شيب كم  ، در عرصه متر از سطح دريا۱۴۰۰ تا ۱۰۰۰ارتفاعي 
  . نسبت خوبي را بوجود آورده است بهشش پو

تيپ ن اي:  رود شورةهای حاشي پرند در دشت– درمنهشگاهروي‐۲۳
های پرند   حضور درختچهةواسط هبش داشته و در سطح وسيعی روي

)Pteropyrum aucheri( دا  متر ارتفاع پي۵/۱ش از که گاهی بي
  . مد نظر قرار گرفته است اند، کرده

‐  رودخانه كرج در مسير كرجةدر در سماق وينه واقع ةتود‐۲۴
  .چالوس
 در پارك ملي خجير و سرخه )Rosa persica ( جوامع ورك ‐۲۵

  .حصار 
در پارك ملي خجير، دامنه ) .Zygophylum sp( قيچ ةتود‐۲۶

  .جنوب شرقي مجاور مسير خجير به پارچين 
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در مسير شمشك به  Hippophe rhamnoidesگروه ‐۲۷
  . متر مربع۵۰۰ديزين به مساحت حدود 
   اي و درختي استان تهران فلور درختچه

 و اي درختچه هاي گونه شامل فقط فهرست اين است ذكر شايان
 ،ها آكانتوليمون، گونها نظير تعيمر خشبي هاي ونهگ و بوده خودرو يدرخت
 شود  را شامل نميهاي زينتي و كاشته شده  و همچنين گونهها درمنه

 ۳۰اي استان تهران متعلق به  ي و درختچه فلور درخت).۱ ةجدول شمار(
از  ( گونه۴۳ با Rosaceaeو در اين ميان خانواده   گياهي بودهةخانواد
 رزاسه ةعبارت ديگر خانواد ه ب.بيشترين سهم را دارد، ) گونه۱۱۵حدود 
هاي   تيره.دهد اي استان را تشكيل مي  درصد فلور درختي و درختچه۳۷

  .گيرند  رصد، در مكان بعدي قرار مي د۵/۸بيد و گز هر كدام با 

  اي بومي استان تهران هاي درختي و درختچه فهرست گونه) : ۱(جدول شمارة

   در استانپراكنش خانواده  نام علمي
 ةناحي

رويشي
* 

 نام فارسي

Acer monspessulanum  L.  Aceraceae كركو‐افرا ۳و۱  بخش كوچكي از ارتفاعات شمال شرق استان  

A. insigne  Boiss.  Aceraceae پلت–افرا  ۳  هاي مرطوب ارتفاعات شمالي استان برخي دره  

Amygdalus lycioides  Spach.  Rosaceae   بادام كوهي  ۱  مناطق تپه ماهوري و كوهستاني  

A. orientalis  Duh.    Rosaceae  بادام معمولي  ۱ هاكاشته شده در باغ  

A. horida  Spach.  Rosaceae  بادام  ۱  عات استپيبرخي ارتفا  

A. eburnea  Spach. Rosaceae  بادام  ۱  برخي ارتفاعات استپي  

A. scoparia  Spach. Rosaceae  بادامك  ۱ ارتفاعات كوهستاني و خشك  

Andrachne telephioides  L. Euphorbiaceae  ديو سفيد  ۱ هاي جنوبي البرز دامنه  

A. rotundifolia  C.A.M. Euphorbiaceae  ۱ هاي جنوبي البرز هدامن  ‐  

Armenica vulgaris  Lamk.  Rosaceae  زردآلو  ۱ هاكاشته شده در باغ  

Atraphaxis spinosa  L. Polygonaceae كاروان كش ۲ ها هاي رودخانه هاي خشك و دره دشت 

Atriplex griffithii  Moq.  Chenopodiaceae اتريپلكس ۲  مناطق بياباني استان 

Berberis integerrima  Bge. Berberidaceae زرشك  ۱ هاي كوهستاني  ها و دره دامنه 

B. vulgaris  L.   Berberidaceae زرشك  ۱ هاي كوهستاني  ها و دره دامنه 

B. spp.  Berberidaceae زرشك  ۱ هاي كوهستاني  ها و دره دامنه 

Betula pendula  Roth.  Betulaceae توس -  ارتفاعاتهاي مرطوب ها و دره دامنه 

Celtis caucasica  Willd. Ulmaceae تا ۱ اي و سنگالخي مناطق كوهستاني صخره 

Cerasus avium  L. Rosaceae  گيالس  ۳ كاشته شده در باغات  

C. microcarpa  Boiss.  Rosaceae  راناس  ۱ هاي كوهستاني  دامنه  

C. vulgaris  Mill. Rosaceae  لوبالوآ  ۱ كاشته شده در باغات  

C. pseudoprostrata  pajark. Rosaceae  ۱ هاي مرتفع كوهستاني دامنه  ‐  

C. brachypetala  Boiss.  Rosaceae  ۱ هاي مرتفع كوهستاني دامنه  ‐  

C. incana  Pall.  Rosaceae  ۱ )نادر ( هاي مرتفع كوهستاني  دامنه  ‐  

Colutea persica  Boiss. Leguminosae دغدغك ۱ ي و كوهستانيمناطق تپه ماهور 

C. uniflora  G.Beck. Leguminosae دغدغك ۱ مناطق تپه ماهوري و كوهستاني 

Cornus australis  C.A.M. Cornaceae سياه ال ۳ هاهاي مرطوب و حاشيه باغ دره 

C. mass  L. Cornaceae زغال اخته ۳ هاكاشته شده در باغ 

Cotoneaster kotschyi  Klotz.  Rosaceae  شيرخشت  ۱ هاي كوهستاني دامنه  

C. nummularia  F.& M.  Rosaceae  شيرخشت  ۱ هاي كوهستاني دامنه  

C. nummularioides  Pajark. Rosaceae  شيرخشت  ۱ هاي كوهستاني دامنه  

C. racemiflora desf. Rosaceae  شيرخشت  ۱  هاي مرطوب پارك ملي خجير دره  

Crataegus azarolus  L. Rosaceae  وليك  ۱ نواحي استپي البرز  
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C. atrosanguinea  Pajark. Rosaceae  وليك  ۱ نواحي استپي البرز  

C. aronia  Bosc. Rosaceae  زالزالك  ۱ نواحي استپي البرز  

C. elbursensis  Rech.f.  Rosaceae  وليك  ۳ البرز  

C. monogyna  Jacq. Rosaceae  وليك  ۱ نواحي استپي البرز  

C. pinnatifida  Bge. Rosaceae  وليك  ۱ نواحي استپي البرز  

C. pseudoheterophylla  Pajark. Rosaceae  وليك  ۱ نواحي استپي البرز  

C. turkestanica  Pajark. Rosaceae  وليك  ۱ نواحي استپي البرز  

Cydonia oblonga  Miller. Rosaceae  به  ۱ هاكاشته شده در باغ  

Datisca cannabina  L. Datiscaceae ‐ ۳ ‐ 

Elaeagnus angustifolius  L. Elaeagnaceae سنجد ۲و۱ ها هاي كوهستاني و حاشيه رودخانه دره 

Ephedra distachya  L. Ephedraceae ريش بز ۱ نواحي استپي 

E. foliata  Boiss. & Ky. Ephedraceae ريش بز ۱ نواحي استپي 

E. intermedia  Schrenk. Ephedraceae ريش بز ۱ واحي استپين 

E. major  Host.  Ephedraceae ريش بز ۱ نواحي استپي 

E. pachyclada  Boiss. Ephedraceae ريش بز ۱ نواحي استپي 

E. procera  Fisch & Meyer Ephedraceae ريش بز ۱ نواحي استپي 

Ficus carica  L. Moraceae انجير ۳ هاي گرم با اراضي مرطوب دره 

Fraxinus rutundifolia  Mill. Oleaceae زبان گنجشك ۱ هاي مرطوب ارتفاعات كوهستاني آبراهه 

Halimodenderon halodendron  Voss. Leguminosae اشك ۱ هاي جنوبي البرز دامنه 

Hippophae rhamnoides  L.   Elaeagnaceae سنجد تلخ ۱  هاي مرطوب ارتفاعات ها و دره آبراهه 

Haloxylon saliconicum  Bge. Chenopodiaceae تاغ ۲ هاي جنوب استان كوير و دشت 

Hymenocrater elegans  Bge. Labiatae گل اروانه ۱ هاي كوهستاني استپ 

Juglans regia  L. Juglandaceae گردو ۳و۱ هاهاي مرطوب و كاشته شده در باغ دره 

Juniperus communis  L. Cupressaceae پيرو ۳  تفاعات شمال شرق استانبخش كوچكي از ار 

Juniperus polycarpos  C. Koch  Cupressaceae ارس ۱ ارتفاعات كوهستاني 

Lonicera iberica  M.B. Caprifoliaceae پالخور ۳و۱ هاي مناطق دماوند و فيروزكوه دامنه 

L. nummularifolia  J.& Sp. Caprifoliaceae پالخور ۱ هاي كوهستاني دامنه 

Lycium depresum  Stocks  Solanaceae ديوخار، آسه ۱  خجير 

L. ruthenicum  Murrey Solanaceae گرگ تيغ ۱ مناطق استپي 

Malus orientalis Ugl. Rosaceae سيب ۱ هاارتفاعات كوهستاني، كاشته شده در باغ 

Mespilus germanica  L. Rosaceae ًازگيل ۳ ا كاشته شده در باغاتعمدت 

Morus alba  L. Moraceae توت - كاشته شده در باغات و نواحي شهري 

Myricaria germanica  L. Tamaricaceae شيشعان ۱ ها  رودخانهةحاشي 

Paliurus spina-christii  Mill. Rhamnaceae سياه تلو ۴  بخش كوچكي از ارتفاعات شمال شرق استان 

Persica vulgaris  Mill. Rosaceae شليل ۱  در باغاتكاشته شده 

Pistacia mutica  F. & M. Anacardiaceae بنه ۱ هاي كوهستاني خجير ، تپه ماهورها و دامنه 

Platanus orientalis  L. Platanaceae چنار ۱ هاي مرطوب، كاشته شده دراغلب نقاط دره 

Populus alba  L. Salicaceae رسپيدا ۳و۱ هاي مرطوب ها، دامنه  رودخانهةحاشي 

P. euphratica  Oliv. Salicaceae پده ۲ بويژه در مناطق دشتي ها  رودخانهةحاشي 

P. nigra  L. Salicaceae شالك،تبريزي ۱ ها و نهرها  رودخانهةحاشي 

Prosopis stephaniana  Kunth Leguminosae كهورك ۲ هاي دشتي، مزارع متروك استپ 

Prunus divartica  Ledeb.  Rosaceae بيآلوچه ۳ هاطور خودرو در باغ ه كاشته شده يا بشتر 

P. spinosa  L. Rosaceae هالله ۳  بخش كوچكي از ارتفاعات شمال شرق استان 

Pteropyrum aucheri jaub & spach Polygonaceae پرند ۲ هاي نيم خشك و استپي بيابان 
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Pteropyrum olivieri jaub & spach  Polygonaceae پرند ۲ ي نيم خشك و استپيها بيابان 

Punica granatum  L. Punicaceae انار ۴ كاشته شده در باغات 

Pyrus boissieriana  Buhse Rosaceae تلكا ۳ هاي البرز  برخي دامنه 

P. mazanderanicaSchonbech-Temesy Rosaceae گالبي وحشي ۳  )۱۳۷۳. ثابتي،ح(  كرج ةدر 
Quercus macranthera  Fisch & 
Meyer  Fagaceae اوري ۳  بخش كوچكي از ارتفاعات شمال شرق استان 

Rhamnus cathartica Moench. Rhamnaceae اشنگور ۳  بخش كوچكي از ارتفاعات شمال شرق استان 

R. pallassii  Fisch & Meyer  Rhamnaceae تنگرس،ارجنك  ۱ هاي كوهستاني دامنه  

R. spathulaefolia  F. & M. Rhamnaceae قره ميخ ۳  )۱۳۷۳. ثابتي،ح( هاي سد لتيان  دامنه 

Rhus coriaria  L.  Anacardiaceae سماق ۱ هاي جنوبي البرز دامنه 

Ribes orientalis  Desf.  Saxifragaceae انگورفرنگي - ارتفاعات البرز 

Rosa anseriuifolia  Boiss. Rosaceae  نسترن ۱  )۱۳۷۳. ثابتي،ح( دره كرج و فيروزكوه 

R. beggeriana  Schrenk. Rosaceae نسترن ۱ هاي البرز دامنه 

R. canina L. Rosaceae نسترن ۱ هاي البرز دامنه 

R. elymaitica  Biss. & Hausskn. Rosaceae  نسترن ۱  )۱۳۷۳. ثابتي،ح( اطراف شهر تهران 

R. foetida  J.Herrmann Rosaceae نسترن ۱ مناطق استپي 

R. orientalis  Dupont Rosaceae  نسترن ۱  )۱۳۷۳. ثابتي،ح( ارتفاعات دره كرج 

R. hemisphaerica Herrm. Rosaceae  نسترن ۱  )۱۳۷۳. ثابتي،ح( نقاط خشك و استپي 

R. iberica  Stev. Rosaceae نسترن ۱ هاي البرز دامنه 

R. persica  Michx. Rosaceae ورك ۲ ضي متروكهمناطق دشتي و تپه ماهوري، ارا 

Rubus karakalensis  Freyn.  Rosaceae تمشك ۱  اراضي مرطوب 

Salix acmophylla  Boiss. Salicaceae زرد بيد ۱  ها  رودها و آبراههةحاشي 

S. aegyptiaca  L.  Salicaceae بيدمشك ۳و۱ اراضي مرطوب ارتفاعات البرز 

S. alba  L. Salicaceae فك ۱  ها حاشيه رودها و آبراهه 

S. elbeursensis  Boiss. Salicaceae سرخ بيد ۱  ها حاشيه رودها و آبراهه 

S. exelsa  Gmelin Salicaceae سياه بيد ۱ مناطق استپي و كوهستاني نيم خشك 

S. wilhelmisiana  M.B. Salicaceae جر بيد ۱ هاي جنوبي البرز دامنه 

S. zygostemon  Boiss. Salicaceae جودانك ۱ اي ارتفاعات البرزه دره 

Sorbus persica  Hedl.  Rosaceae ديوآلبالو ۱  )۱۳۸۰. ف, وعطار. مان، اقهر(  شيرپال ‐البرز 

Tamarix arcenthoides Tamaricaceae ‐ ۲ گز 

T. dubia  Bge. Tamaricaceae گز ۲ هاي خشك جنوب استان دشت 

T. gallica  L. Tamaricaceae گز انگبين ۲ هاي خشك جنوب استان شتشوره زار و د 

T. hispida  Willd. Tamaricaceae گز ۲ هاي خشك جنوب استان شوره زار و دشت 

T. karelinii  Bge. Tamaricaceae  گز ۲  )۱۳۷۳. ثابتي،ح( سواحل حبله رود 

T. Laxa  Willd. Tamaricaceae  گز ۲  )۱۳۷۳. ثابتي،ح( كرج 

T. leptopetala  Bge. Tamaricaceae گز ۲ هاي خشك جنوب استان دشت 

T. passerinoides  Del. Tamaricaceae گز ۲ هاي خشك جنوب استان دشت 

T. ramosissima  Ledeb. Tamaricaceae گز ۲و۱ البرز تا مناطق دشت هاي جنوبي دامنه 

Ulmus sp. Ulmaceae نارون ۱ هاي مرتفع البرز جنوبي دامنه 

Ulmus carpinifolia  Borkh.   Ulmaceae اوجا ۳  هاي مرطوب، كاشته شده در برخي نقاط دره 

Vitis sylvestris  Gmelin Vitaceae مو ۳ هاي البرز دامنه 

Zygophyllum sp. Zygophyllaceae قيچ ۲ تپه ماهورهاي خشك، خجير 

  دشتي ناحية رويشي ايران و تورانيبخش‐۲                         رويشي ايران و تورانيةبخش كوهستاني ناحي‐۱

  اي  ناحية مديترانه‐۴                                                     رويشي هيركانيةاحين‐۳
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  بحث
 نواري از ةطور عمده در محدود هساختار جنگلي استان تهران ب

شمال غرب تا شمال، شمال شرق و شرق اين استان واقع شده و با 
هاي اين  كه جنگل طوري ه مستقيم دارد بةرافيك رابطعوامل توپوگ

هايي مشاهده  طور منقطع و در قالب توده هوده و بمنطقه پيوسته نب
  . شود مي

جوامع  شناسان جنگل كه به نظر و بنه و بادام عالوه بر جوامع ارس
اي ه قسمت نيز در ديگري جوامع مشخص ،اند البرز جنوبي كليماكس

  . دخور مختلف به چشم مي
هاي خالص و نيمه انبوه نارون در چندين قسمت از البرز  توده

ها نشان از وجود جامعه  پايه ها و تك جنوبي و حضور پراكنده گروه
  .نارون دارد

، شيرخشت، قاط نيز آثاري از جوامع سيب وحشياي ن در پاره
. خورد هاي ديگر بچشم مي ، توس و احتماال گونه، سماقدغدغك
هاي كوهستاني استان تحقيقات دقيق و  لي جنگلشناسي جنگ جامعه
  .طلبد اي را مي گسترده
توان گفت ارس، بادام، زرشك، نسترن، بنه،  كلي مي طور هب

، راناس، تا سماق و بيد از عناصر اصلي )رامنوس(شيرخشت، ارجنك 
  . هاي استان تهران هستند اي كوهستان درختي و درختچه

ت، بادام، بنه، نارون و سماق رسد عناصر ارس، شيرخش نظر مي هب
، نقش اصلي را در هاي مرطوب نين بيد و صنوبر در خاكو همچ

  .هاي استان ايفا كنند اي كوهستان تشكيل جوامع درختي و درختچه
وتوراني قرار   رويشي ايرانةقسمت اعظم استان تهران در ناحي

در منتهي اليه شمال شرقي استان،   هكتاري۳۴۰ سطحيفقط گرفته و 
  . گيرد جزء ناحيه رويشي هيركاني قرار مي

هايي از جمله پيرو و  شده گونهموجب وجود اين منطقه كوچك 
  .بلوط به فلور استان اضافه شوند 

رويه ارزش  در اثر مجاورت با ابر شهر تهران و افزايش بي
و  كوهستاني اراضي تخريب آبخيزها، تجاوز به ييالقي، هاي زمين
 .كرده استا عبارتي كوهخواري، گسترش پيد  بهرويه و بي و ساز ساخت
آب (  نظير آلودگي آبهاي جاري ، تمام مسائل زيست محيطيدر كنار

ها، افت سطح آب زيرزميني  ، نابودي اكوسيستم رودخانه)شرب تهران 
گذاري، سيالب و فرساش خاك، مسئله  در اثر افزايش برداشت، رسوب

  ؛  جنگلي مطرح استدفر ه منحصر بهاي مهم  نابودي رويشگاه
 نظير محيط ،هاي مسئول رو بر ما جنگلبانان و سازمان از اين

  .زيست و منابع طبيعي الزم است كه اقدامي صورت گيرد 

 هاديشنهاپ
  :شود  بنابر آنچه گفته شد پيشنهاد مي

 تر، ، هر چه سريعاي استان هاي درختي و درختچه اهم توده‐۱
هاي  گاه طبق قانون ذخيره(ف شده گاه جنگلي تعري عنوان ذخيره هب

  . و مورد حفاظت و نظارت مستمر قرار گيرد) جنگلي
ها كه در فوق آمد در اختيار ادارات منابع طبيعي  فهرست توده‐۲

هاي جنگل و مميزي اراضي  بويژه بخش ،هاي استان تهران شهرستان
 ها توجه شده و قرار گرفته و معين شود در مميزي اراضي به رويشگاه

هاي جنگلي جلوگيري  از هر گونه تغيير كاربري اراضي در محدوده توده
   .شود

تر نسبت به تهيه و تصويب  قانون منع ساخت و  هرچه سريع‐۳
هاي  اقدام شده و تمام دستگاه بويژه البرز مركزي ،ساز در ارتفاعات البرز

  .مسئول ملزم به پايبندي و اجراي آن شوند 
ها و ارتفاعات، ساختمان  ر بسياري دامنهرويه د در اثر چراي بي‐۴

 وضعيت رانشي و فرسايشي پيدا كرده ،خاك كامال تخريب شده، خاك
 چراي دام در دباي بنابراين مي. و پوشش گياهي منهدم شده است

  . منطقه تعديل شود
ها براي احيا نياز به غني سازي  رسد غالب اين توده به نظر مي‐۵
 در صورت حذف عوامل تخريب، خود هاي دخالتي نداشته و و طرح

 ،در مواردي كه فرسايش خاك چشمگير است. اند قادر به احيا و توسعه
تثبيت خاك، به براي و يا ساختمان خاك گسسته شده، تمهيداتي 

  . تجديد حيات گياهان كمك خواهد كرد
ها و آبهاي   نظير چشمه،رويه از منابع آبي از برداشت بي‐۶

هاي جنگلي موجود به چنين  حيات تودهزيرا  ،هزيرزميني جلوگيري شد
  . منابع آبي وابسته است

 گامي به سوي انقراض ة به منزلخير در حمايت و حفاظتأت‐۷
هاي جنگلي استان  برخي از توده.  استهاي جنگلي استان اكوسيستم

ترين توده  هر لحظه در خطر نابودي قرار دارند ؛ از جمله منحصر به فرد
 ارزشمند در منطقه ة اين تود،ده شده در استانسيب وحشي مشاه

اللون البرز مركزي واقع شده و اراضي آن مورد ادعاي مالكيت اهالي 
كشي و   سخن از تغيير كاربري، جاده۱۳۸۴در مرداد ماه . قرار دارد

  .ويالسازي در ميان بوده است 
  

   تشكر و قدرداني
 ة و ادارن سازمان جهاد كشاورزيبا سپاس از همكاري مسئوال

  .كل منابع طبيعي استان تهران 
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   ها يادداشت
جنگل شامل طبيعي و مصنوعي به زميني با درختان با تاج ‐۱

 درصد، سطح بيش از نيم هكتار، عدم وجود ۱۰پوشش بيش از 
گفته  متر، ۵هاي ديگر غير از جنگل و حداقل ارتفاع درختان  كاربري
   ).درسي سياست جنگلة جزو. شامخي، ت( د شو مي

علت  ه جنگلي قسمتي از جنگل است كه بةطبق تعريف، تود‐۲
هاي   و از ساير قسمت،مرغوبيت و كيفيت داشتن نوع گونه، سن، ابعاد

). شناسي  جزوه درسي جنگل. مهاجر،م( جنگل  قابل تفكيك باشد 
 يا دشت كه ،بنابر اين تعريف، براي اين تحقيق، قسمتي از كوهستان

را  ، بتوان آنبا تراكم مشخصاي  رختي و درختچه دةعلت داشتن گون هب
سطح بيش .  جنگلي به حساب آمدةد، تودكراز اراضي اطراف تفكيك 

 جنگلي و سطح كمتر از نيم هكتار گروه جنگلي ةاز نيم هكتار را تود
  .شود يمده نامي 
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