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 قانون اساسیصل پنجاهم ا

اجتماعی رو به  ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهاي بعد باید در آن حیاتایران در جمهوري اسالمی

از این رو فعالیتهاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط  د.می تلقی می گردرشدي داشته باشند، وظیفه عمو

 ت.زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ، ممنوع اس

 4931آبان  62سیاستهای کلی محیط زیست، ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری 

آب، خاک و تنوع زیستی( مبتنی بر توان  مند منابع حیاتی)از قبیل هوا،مدیریت جامع، هماهنگ و نظام -1

هاي حقوقی و سااختاري مناساب هماراه باا ها و توانمنديبوم بویژه با افزایش ظرفیتو پایداري زیست

 .رویکرد مشارکت مردمی

 .ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست -2

عدالت و حقاو   اصالح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت -3

 .بین نسلی

انگاري تخریب محیط زیست و مجاازات هاي غیرمجاز و جرمپیشگیري و ممانعت از انتشار انواع آلودگی -4

 .مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت

هاي هااي صاوتی، اماوا  و اشاعهلودگیپایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالینده هوا، آب، خاک، آ -5

هاي زیست محیطی در قوانین و مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص

 .هاي توسعه و آمایش سرزمینمقررات، برنامه

 بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازي و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر )مانند دریاا،تهیه اطلس زیست -6

دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی بویژه حیات 

برداري از این منابع متناسب با توان اکولوژیک )ظرفیت قابل وحش( و اعمال محدودیت قانونمند در بهره

هاي حساس و اکوسیستم هاي پایداري، مدیریّتتحمل و توان بازسازي( آنها بر اساس معیارها و شاخص

هاي ملّی و آثار طبیعی ملّی( و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنهاا تاا ساط  ارزشمند )از قبیل پارک

 .المللیاستانداردهاي بین
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زایی، گرد و غبار بویژه ریزگردها، مدیریّت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان -7

هاي نگري و شاناخت پدیادهایت دهنده میکروبی و رادیواکتیاو و توساعه آینادهخشکسالی و عوامل سر

 .نوظهور زیست محیطی و مدیریّت آن

 :گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر -8

هااي پااک، محصاوالت کشااورزي ساالم و ارگانیاک و مادیریّت صنعتِ کم کاربن، اساتفاده از انرژي -8-1

 .هاي اقتصادي، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطیها و توانمنديتگیري از ظرفیّها با بهرهپسماندها و پساب

سازي الگوي مصرف آب، منابع، هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی و بهینهاصالح الگوي تولید در بخش -8-2

 .غذا، مواد و انرژي بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست

از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگاانی باویژه در توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی  -8-3

 .هاکالن شهر

داري، هاي زیرزمینی از طریا  اجاراي عملیاات آبخیازداري، آبخاوانتعادل بخشی و حفاظت کیفی آب -9

 .هاهاي زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورود آالیندهبرداري از آبمدیریّت عوامل کاهش بهره

هاي زیست محیطی )تخریب، ها و هزینهیطی در کشور با لحاظ ارزشاستقرار نظام حسابرسی زیست مح-11

 .هاي ملّیآلودگی و احیاء( در حساب

هاي سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهاي مناسب از ها و فناوريگذاريحمایت و تشوی  سرمایه-11

 .جمله عوارض و مالیات سبز

نه سازي فرهنگ و اخال  زیست محیطی مبتنای بار تدوین منشور اخال  محیط زیست و ترویج و نهادی-12

 .ها و الگوهاي سازنده ایرانی اسالمیارزش

هاي نوآورانه زیست محیطی و تجاارب ساازنده مندي از فناوريارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره-13

 .ها و پیشگیري از آلودگی و تخریب محیط زیستبومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوم

  آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و گسترش سط-14

پذیري اجتماعی بویژه امر به معروف و نهی از منکر براي حفظ محیط زیست در تمام سطوح و مسؤولیت

 .اقشار جامعه

 :تقویت دیپلماسی محیط زیست با-15

 .هاي آبیي مقابله با گرد و غبار و آلودگیاي براتالش براي ایجاد و تقویت نهادهاي منطقه -15-1

اي هاي هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقهتوسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاري -15-2

 .المللی در زمینه محیط زیستو بین

یل المللی در حرکت به سوي اقتصاد کم کاربن و تساههاي بینها و مشو گیري مؤثر از فرصتبهره -15-3

 .هاي مرتبطها و نوآوريانتقال و توسعه فناوري
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 یشگفتارپ

هاي موجود ترین اکوسیستمان یکی از حساسامروزه اهمیت حفاظت از محیط کوهستان به عنو

اي در راستاي هاي ویژهي خاکی، تا جایی است که در بسیاري از کشورها قوانین و رهیافتبر روي کره

زیست بیش ي کوهنوردي رو به رشد ما در زمینه محیطآن در نظر گرفته شده است. در این میان جامعه

است. امید داریم تهیه و تدوین اولین جزوه آموزشی مبانی  از هر چیز نیازمند آموزش و آگاه سازي

ي فعاالن این زیست کوهستان که حاصل تالش چندین ماهه و تجربیات و اطالعات چندین سالهمحیط

زیست به جامعه کوهنوردي باشد. و آموزش محیطعرصه است، بتواند گامی در پیشبرد انتقال اطالعات 

ت، سخن براي گفتن بسیار است، به همین دلیل در تهیه این جزوه زیسبدیهی است در زمینه محیط

ها و عناوین مرتبط با محیط کوهستان گنجانده شود. هدف ما ارتقاء ترین سرفصلسعی شده است تا مهم

خواهشمندیم که از تمامی صاحب نظران این عرصه زشی است. لذا وي آمجزوهي این و ویرایش هرساله

 مند نمایند.زشمند خود بهرهما را از نظرات ار

 با سپاس

 نیمع نیام

  .ا.ا یورزش يو صعودها يکوهنورد ونیکوهستان فدراس طیکارگروه حفظ مح ریدب

 UIAA فدراسیون جهانی کوهنوردي کوهستان طیحفظ مح ونیسیعضو کم
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 مطالب فهرست

 صفحه                                                                           عنوان مطالب               

 4      فصل اول؛ اهمیت کوهستان ها در محیط زیست

 1        سازگان )اکوسیستم(بوم

 2         انواع اکوسیستم -

 3     تعریف کوهستان )از دیدگاه کوهنوردي و اکولوژي( -

 4  ي زیستها در چرخههاي( کوهستانی و اهمیت آنها )اکوسیستمسازگانبوم -

 5    برخی از دالیل اعتبار و ارزش مناط  حفاظت شده کوهستانی -

 8         هاسیماي کوهستان -

 11        سیماي فیزیکی سرزمین ایران

 11         یرانکوه هاي ا -

 16         هاي کوهستانیاکوسیستم

 17        هاجمعیت انسانی کوه -

 18         هامنابع جنگلی کوه

 21      رویشی ایران عرصه هاي جغرافیایی -

 24          هامنابع آب کوه

 25        ها به عنوان  آبخیزکوه -

 27     یخچال هاي ایران و نقش آن در منابع آبی کشور -

 41       دریاچه هاي کوهستانی ایران -

 63      مناط  چهارگانه حفاظت شده محیط زیست

 23     تهدید کننده کوهستانی عمدهعوامل فصل دوم؛ 

 69        هاانسان و آلودگی -

 71   فشردگی، کوبیدگی و سایر صدمات فیزیکی بر پوشش گیاهی ( 1 -

 71         راهپیمایی نرم -

 73          خاک 

 74         اهمیت خاک -

 74         آلودگی خاک  -

 76        ریخت و پاش پسماند (2 -

 77       برخی تعاریف از دور ریختنی ها -

 78       مفهوم بزرگنمایی بیولوژیکی -
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 79         ري ها  طبا -

 81        صفحه هاي خورشیدي -

 81         پالستیک ها -

 83        راهکارهاي مدیریت پسماند -

 86         آلودگی آب -

 89     زا(دفع فضوالت انسانی در طبیعت )عوامل بیماري -

 92     ايگرمایش جهانی، تغییر اقلیم، و پدیده گلخانه( 3 -

 96       استفاده از هیزم و هیمه (4 -

 97       )حری ( سوزيآتش و آتش (5 -

 98          شکار (6 -

 111         لیست قرمز -

 111         آلودگی صوتی( 7 -

 113     ها(پراکنش گیاهان و جانوران بیماریزا )پاتوژن( 8 -

 114       گردشگري و محیط زیست( 9 -

 114        ظرفیت قابل تحمل -

 114       قصدمگردشگران و محیط طبیعی  -

 116      ن )زیست پایدار( توسعه پایدار کوهستا -

 117   ردشگرياصول و ضوابط اخالقی گردشگران براي توسعه پایدار گ -

 119     طبیعت پیمایی کم اثرپیمایی و اخالقیات طبیعت -

 111     آشنایی با نهادهاي بین المللی محیط زیست -

 114         ضمائم و پیوست ها

 114        واژه نامه محیط زیست -

 117    هاي ایرانهاي گیاهی و جانوري نمونه و شاخص کوهگونه -

 138          منابع و مآخذ
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 فصل اول:

 اهمیت کوهستان ها در محیط زیست

 : 4اکوسیستم – زیست بوم

 هاي آن محایط اساتمنظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل و تشکیل دهنده

و موجاودات  محایط توان با عباارت. بنابراین بطور خالصه اکوسیستم را میکه با هم در تعامل و ارتباط هستند

 تعریف کرد.  آنه زند

 

 . شماتیک یک اکو سیستم1شکل

 است: اکوسیستم از اجزاي زیر تشکیل یافته می توان گفت یک 

 .مجموعه عوامل غیر زنده .1

 .دار2ها یا گیاهان کلروفیلتولید کننده .2

گوشتخواران یاا مصارف  هاي ردیف اول وها شامل دو گروه: گیاهخواران یا مصرف کنندهمصرف کننده .3

 .اي ردیف دومهکننده

 3ا.هتجزیه کننده .4

طبقه بندي انواع اکوسیستم بر روي کره زمین بر اساس پراکندگی خاص گوناه هاا و زیساتگاه هاا )گیاهاان و 

 جانوران غالب( انجام می شود. 

                                                 

1 Ecosystem 

2 Chlorophyll 

3 Parser 
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 بر این اساس اکوسیستم هاي کره زمین شامل :

 :4اکوسیستم هاي خشکی •

  ر خشکی پدید آمده اند.موجودات زنده و محیط زیستشان که د جوامعی از

 :5اکوسیستم هاي آبی •

جوامع و موجودات زنده آن به یکدیگر و محیط آبی که در آن زندگی می  هستند ومستقر در پهنه هاي آبی 

 کنند وابسته اند. 

 انواع اکوسیستم خشکی:

 6قطب -

 7توندرا  -

 8تایگا -

  معتدل سرد -

  معتدل گرم -

 بیابان گرم و خشک -

 9ساوانا -

  ي موسمی/ جنگلهاي خشکجنگلهاي حاره ا -

 11جنگلهاي بارانی حاره اي -

 کوهستان -

 :آبیانواع اکوسیستم 

 اقیانوس -

 دریا و دریاچه -

 رود -

                                                 

4 Terrestrial ecosystems 

5 msAquatic ecosyste 

6 Pole 

7 undraT 

8 Taiga 

9 Savanna 
10 Tropical and subtropical moist broadleaf forests 
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است، مجموعه شناختهایی اسات کاه انساان  زیست شناسی هايکه یکی از شاخهي اکولوژ : 44تعریف اکولوژی

درباره اثرات محیط بر روي موجود زنده و اثرات موجود زنده بر روي محیط و اثرات متقابل موجودات زنده باهم 

 .، دارند

 :از دیدگاه اکولوژی تعریف کوهستان

اي برجساته باا سیماي زمین رخسااره شناسند.را میبیند. آنمی انی رااي کوهستبسیاري از مردم وقتی منطقه

هااي محیطای کوهساتانی هساتند. ارتفااع و شایب عناصار هاي کمابیش پرشیب، نشانهارتفاع نسبی بلند و راه

آیند اما ارائه تعریفی رسمی و جهانی براي کوهساتان سااده نیسات  هاي کوهستانی به شمار میکلیدي محیط

معیار کافی باشاد. ماهیات سارزمین نیاز از دیدگاه اکولوژي تواند براي تعریف کوه به تنهایی نمیارتفاع مطل  

یعنی اینکه توپاوگرافی منطقاه چقادر نااهموار  ،بسیار مهم است. به خصوص درجه شیب و فراوانی تغییر جهت

 است در این میان مهم هستند. 

 
 . نماي یک پهنه کوهستانی در کلورادو1عکس

 نوردی:وهستان از دیدگاه کوهتعریف ک

زمینی که نسبت به پیرامون خود به طور مشخصی بر جسته تر بوده و داراي دامنه هاي شایب داري باشاد . ارتفااع دقیقای 

متر از اطراف خود بلند تر باشند را کوه می نامند. باه  611براي آن تعریف نشده است ولی معموال زمین هایی که حدود 

اي توسط دشت ها یاا دره هاا احاطاه گاردد و ارتفااعش وده اي مرتفع از یک سرزمین که در منطقهعبارتی دیگر کوه ت

  .متر باشد 611بیش از 

 کاوه و در نتیجاه رشاتهاند تأثیر پذیرفته ( ی، فرسایشچین خوردگو  )گسل خوردگی، آتش فشانییند آسه فرکوهها از 

 اند.  هاي آذرین تشکیل شده سنگو  دگرگونی و رسوبی  فشانی اغلب از انواع هاي آتش ها، به استثناي مخروط

                                                 

11 Ecology 

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 ی )فرسایش(گسل خوردگ              فعالیت هاي آتش فشانی                                    چین خوردگی                 

 فرایندهاي زمین شناختی تشکیل کوهها. 2شکل

 :یستی زها در چرخهکوهستانی و اهمیت آنهای اکوسیستم

هااي عاالم و اقلیم بر تماامی بخاش ارتفاع هاي جهانی فارغ از ها و برنامهبسیاري از مباحث مندر  تفاهم نامه

ناشی اساساً به دلیل آن است که تأثیري طلبند و این هاي خاصی را میها رهیافتشود. اما کوهستانمربوط می

هاا هاي پسات باه آنهاي زمینها در برابر چالشاناز شیب و ارتفاع یا به عبارت دیگر وضعیت عمودي کوهست

 بخشد.اختصاصی و منحصر به فرد میاي جنبه

 
 . نماي یک اکوسیستم کوهستانی3شکل

هاي تولیدي نظیر رطوبت مطلوب و شرایط خاک یا عدم وجود آفات توانند برخی مزیتهاي گرمسیري میبلندي

معین را داشاته باشاند. در حاالی کاه تولیاد کشااورزي در قلمارو (  ) گیاهان و جانوران بیماریزا هايو پاتوژن

تار اسات. امکاان وقاوع خطرهااي طبیعای در تماام منااط  ايهاي مناط  معتدله جهان حاشایهگسترده کوه

ها به خصوص شدید است. اختالف ارتفاع بین هاي کم مایه از زمین در کوهستانکوهستانی زیاد و اثرات کاربري

در اقیانوس آرام تا بلنادترین نقطاه بار فاراز  در نزدیکی فیلیپین( 12دال اقیانوسی )گودال ماریاناترین گوعمی 

کیلاومتر اسات. ایان  21نزدیک باه  14یا به نام مشهور ترش قله اورست 13سط  تراز دریا یعنی قله چومولونگما

                                                 

12 Mariana Trench 

13 homolungmaC 

14 Everest 
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اي به قطر خط پیرامون دایره توان تقریباً معادل با ضخامت خطی دانست که مدادي نوک تیز با آنفاصله را می

هاي جهان کمتار از نصاف کند. مناط  کوهستانی واقع در خشکیسانتی متر را به نشانه زمین مشخص می 15

هاي جهان با وجود آنکه در مقیااس سایاره زماین چناین ظااهر فیزیکای کام گیرد. کوهاین فاصله را در بر می

ها و نیاز ها و زیستگاه، تنوع عظیمی از انواع گونهزمین شناسیساختارهاي ترین اهمیتی دارند برخی از شگفت

جوامع انسانی متمایز، شکننده و غالباً محروم را در بر دارند. در سط  سیاره زمین سطوحی که واقعااً افقای یاا 

اهمیت یا تأثیرهاي اندکی داشته هاي پست جهان ممکن است بیعمودي باشند نادرند، شیب زمین در سرزمین

هاي فیزیکی زندگی اجتماعی و اقتصاادي ها و فراوانی تغییرات جهت، جنبهشند. با افزایش تندي شیب دامنهبا

 شود. تر میروزمره مشکل

هاي کوهستانی نقاش تعیاین بسیاري از مشخصات اساسی محیط زیستگیري شیب و ناهمواري زمین در شکل

اي   زمین بدواً به دلیل اثارات عارض جغرافیاایی و قاارهها بر سطکننده دارند. موقعیت و وضعیت استقرار کوه

د، به طوري که برخی شومیسبب تنوع بیشتر سیماي این عوارض  ،بودن بر اقلیم و الگوهاي آب و هواي محلی

ها کمابیش به طور دائمی مرطوب، برخی دیگر خشک و برخی دیگر از نظر خشکی یاا رطوبات باه از کوهستان

 شدت فصلی هستند. 

بینی گذارند به صورتی قابل پیشها بر فرایندهاي زیستی یا شرایط زندگی تأثیر میامل متعددي که همه آنعو

یابد در حالی که تاابش ناور با افزایش ارتفاع، دما، فشار هوا و رطوبت کاهش میکنند. برحسب ارتفاع تغییر می

د. مناط  کوهستانی بسیار بلند زمین )کاه کنخورشید )به خصوص پرتو فرابنفش( و سرعت باد افزایش پیدا می

قابل  موجوداتوراي تحمل بسیاري از  کهمتر دارند( داراي شرایط دمایی و جوي هستند  8111ارتفاعی بیش از 

هااي خشاک شارایط هااي واقاع در سارزمینهاي بلند منطقه معتدل و نیز کاوهرویت است. در بسیاري از کوه

پذیري قرار دارند، به طوري که بقاء در آن شرایط دام در حد آستانه تحمل زیستی، محصوالت کشاورزي و انواع

 طلبد.هاي خاصی را مینیاز به تالش بسیار دارد و استمرار تولیدات کشاورزي شیوه

 هاي زیر نشان داد: توان با مثالرا می برخی از دالیل اعتبار و ارزش مناطق حفاظت شده کوهستانی

 
 جیوهوا چیننماي کوههاي . 2عکس
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هاي مقدسی براي زیارت پیوندي دارند. ممکن است داراي کوههاي تقدس طبیعت همها اغلب با جنبهکوه •

 کنند.غیرمتعارفی را طلب میباشند که در این صورت مدیریت  ايهاي ممنوعه باشند یا داراي مکان

 رمز و راز هستند.  ها براي دانش پژوهان، بازدید کنندگان و عامه مردم آکنده ازکوه •

هاي در خطر تهدید اغلب در مناط  کوهساتانی زنادگی یاا از هاي قومی بومی با فرهنگبسیاري از اقلیت •

هاي مشخصی براي ها افزوده و نمونهکنند. این گونه جوامع بومی به ارزش و تنوع فرهنگی کوهها استفاده میآن

 فرهنگی خیلی بیشتر از تنوع زیستی در خطر تهدید قرار دارد.  روند. تنوعحفاظت از تنوع فرهنگی به شمار می

روند. براي تضمین کیفیت آب در تماام پایااب ها سرچشمه منابع آبی با ارزش روي زمین به شمار میکوه •

اي باید صورت گیرد. مقادیر اندگی از آب باقیمانده که از نظر اقتصادي براي احداث سد، ها مراقبت ویژهرودخانه

-ها جرین دارند. در این میان جنگالهاي کوهستانذخیره کردن آب یا تولید نیرو قابلیت استفاده دارد، در دره

 اي برخوردارند. ها از اهمیت ویژههاي ابرپوش در کوه

اي و دشتی دگرگون شده، حذف و ناپدید ها براي بسیاري از گیاهان و جانوران نادري که در اراضی جلگهکوه •

 روند.د آخرین پناهگاه امن به شمار میانشده

 
 . تنوع گونه هاي جانوري4شکل

هاي اقلیمی قارار داشاته و در برابار کوهستانی حتی در بهترین شرایط تحت تنش 15جامعه حیاتی )بیوتا( •

ط  پذیرند. منابه شدت آسیب 16هاي برونزااي و همین طور آلودگیتغییرات آب و هوایی ناشی از گازهاي گلخانه

گیرند. این مناط  امکاناات وسایعی را در برابار تغییارات حفاظت شده کمربندهاي ارتفاعی زیادي را در برا می

 دهند.جهانی آب و هوا، پژوهش و پایش کیفیت هوا، در اختیار ما قرار می

ی، تشفشاان، چاین خاوردگشاوند. آرات نسبتاً سریع محسوب مایهاي پویایی از تغییها زمین رخسارهکوه •

هایی هستند که ها پدیدهها، طغیان رودخانهاي، بهمن، پیشروي یخچالهاي لرزهفرسایش، رانش، لغزش، فعالیت

 در تغییرات سریع و عمده پستی و بلندي، پوشش گیاهی و کاربري زمین مؤثرند. 

                                                 

15 in Mountains life classifies all-Mountain Biota 

16 Exogen 
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ها الزم است که هاي زیباشناسی هستند. براي حفظ و نگهداري این ارزشهایی از تجمع ارزشها کانونکوه •

 هاي تفرجگاهی تحت مدیریت قرار گیرند. هاي توریستی و استفادهمناظر و جاذبه

هاا اماري در اثر فشارهاي اردوهاي کوهستانی کنترل آن 17هاي توریستیبراي جلوگیري از تخریب جایگاه •

 ضروري است و الزم است که تجهیزات، مواد و پس ماندها را از منطقه خار  نمود. 

هاي ها براي احداث پارکدهند. از این رو کوهها اغلب مرزهاي بین کشورها را تشکیل میبیشتر رشته کوه •

 کند. هاي مناسبی فراهم میهاي صل  و اقدام مشترک جهانی فرصتالمللی مرزي، پارکبین

ها در اشکال مختلف گاهها و ذخیرهها با ایجاد پارکهاي خاصی هستند. بسیاري از آنها در واقع مکانکوه •

 اند. از نظر قانونی مورد توجه قرار گرفته

 ند: اها بقرار زیربرخی از علل غناي زیستی کوهستان

 گیرند. هاي اولیه زیادي را دربر میها، مواد و خاکها طیف متنوعی از صخرهکوه •

 گیرند.اهی را در بر میتوالی گی ها پویا و ناپایدارند، به همین دلیل بسیاري از مراحلکوه •

 
 نمودار تغییرات فشار هوا با تغییرات ارتفاع. 5شکل 

باشاند )از نظار دماا، تشعشاعات، ها الگویی از تنوع و تغییرات شرایط فیزیکی در مقیاس کوچاک مایکوه •

 . رطوبت، جهت باد، پوشش برف( به همین دلیل در یک محدوده کوچک شمار زیادي از اجتماعات حضور دارند

ها نسبت باه منااط  هاي آنها اغلب دور افتاده و غیرقابل دسترس هستند. به همین دلیل اکوسیستمکوه •

 اند.ن تغییر یافته و دگرگون شدههاي زیستی کمتر بوسیله اقدامات انساقابل دسترس و نزدیک به کانون

                                                 

17 Tourism Sites 
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 های کوهستانسیما

امی روند، این موضاوع نیاز واقعیات دارد کاه تماشمار میها به شیب و ارتفاع تنها عوامل فیزیکی مشترک کوه

هاي دیگري پدید خواهناد و به موازات آن کوه اهند یافت و پست خواهند شدها سرانجام فرسایش خوکوهستان

هااي هاي زمین در اطراف خطوط گسل یا در اثر چین خوردگی چیناهبلوک بلند شدنها در اثر آمد. کوهستان

فشاانی هساتند. امکاان دارد هار اي یا فعالیت آتشهاي قارههر دو فرایند نتیجه جابجایی آیند.سنگی پدید می

در نظر بگیریم، در طول تااری  زماین، از ایان هار ساه فرایناد )گسال خاوردگی، چاین  کهقطعه از خشکی را 

فشانی اغلاب تشهاي آها، به استثناي مخروطکوهخوردگی، آتش فشانی( تأثیر پذیرفته باشند و در نتیجه رشته

هاا بساته باه ناوع و اند. باه هماین دلیال کوهساتانهاي آذرین، دگرگونی و رسوبی تشکیل شدهاز انواع سنگ

 تناوع ظاهرياز نظر  ،یشی، پایداري شیب و خاکفرساهاي تشکیل دهنده خود نظیر پتانسیل خصوصیات سنگ

 وسیعی دارند.

 
 . نماي قله دماوند3عکس 

 411ها، در شمال غربی اروپا که به حدود هاي کهن سنگخوردگیر متفاوت است. چینهاي جهان بسیاسن کوه

در  19هیمالیاا و 18هاي آلپرشته کوه شکل گیريها همراه با خوردگیبیشتر چینسال پیش تعل  دارد. میلیون 

-کوهکه شاخص رشته هایی تیز و مرتفع دارندها و پشتهها، قلهکوهاند و این رشتهمیلیون سال پیش رخ داده 35

در مکزیک، ظرف  21هاي سط  زمین منشاء آتش فشانی دارند. مثالً پاري کوتینترین قلههاي جوان است. جوان

متر پدید  511مخروطی از خاکستر آتش فشانی به ارتفاع حدود  1943از ظهور فوران آن در سال  پس یک سال

 د(.رسمتر می 2771آورد )کل بلنداي این کوه امروزه به 

هاي جهاان در نیمکاره شامالی واقاع اي است که بیش از دو سوم سط  خشکیها به گونهپیکربندي فعلی قاره

ها در طور کلی اندکی بیش از مساحت خشکی السرطان بهي واقع در شمال مدار راسهات زمینمساحاند و شده

                                                 

18 Alps 

19 Himalayas 

20 aricutinP 
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هاي کمربند منطقاه معتادل حت کوهکند که چرا مسامی هي سیاره زمین است. همین نکته تا حدي توجیبقیه

شمالی خیلی بیشتر از دیگر مناط  است. منطقه جنوبگان قلمارو دور دساتی اسات کاه از نظار کال مسااحت 

شود. اما این قلمرو باه دلیال وساعت بسایار و ضاخامت عظایم کوهستانی موجود دومین سرزمین محسوب می

وان کوهستان به کال مسااحت خشاکی بااالترین عن کالهک یخی آن از نظر نسبت کل مساحت تعریف شده به

هاي جهان را به متر واقع است. اگر خشکی 2511ترین مساحت سط  آن در ارتفاع بیش از نسبت را دارد و بیش

شود خشکی عظیم اي تفکیک نماییم معلوم میهاي قارهجاي آنکه بر حسب عرض جغرافیاي بلکه برحسب گروه

حت کوهستانی را در خود جاي داده است. همچنین اورآسایا بیشاترین خشاکی اکنون بیشترین مسااورآسیا هم

هااي در فالت تبت و مناط  مجاور آن( دارد. تمام کوه 21متر را )ژیزانگ 2511مسکونی واقع در ارتفاع بیش از 

شایده اند که در امتداد حاشیه جنوبی فالت تبت کفاع دارند در آسیا واقع شدهمتر ارت 7111جهان که بیش از 

ترین مساحت مرتفع به امریکاي جناوبی تعلا  )و با مستثنی کردن جنوبگان( وسیع« اورآسیا»پس از  اند. شده

نام « 22نگاگواوآک»هاي آند مرکزي است. بلندترین قله جهان در خار  از آسیا که ها و حوضهدارد که حاصل کوه

نیز بیش از  23قع شده است. بخش بزرگی از گرینلندمتر در رشته کوه آند جنوبی وا 6959دارد، به ارتفاع حدود 

هاي ضاخیم اسات بسایار ن پوشیده از ی  پهنهینلند از این لحاظ که بیشتر سط  آمتر ارتفاع دارد و گر 2511

به  لشبیه به جنوبگان است، در این هر دو سرزمین، بخش عمده جمعیت بسیار اندک آن، فقط در امتداد سواح

 برند. سر می

 
 نماي فالت ایران .6شکل

                                                 

21 Jizang 

22 aconcagua 

23 Greenland 
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 سیمای فیزیکی سرزمین ایران

کشور ایران در جنوب غربی آسیا در منطقه خاورمیانه واقع شده است. حد جنوبی آن را مناط  سااحلی خلایج 

دهند. حد شمالی آن با کشورهاي حوضه قفقاز و ماوراءالبحر هم مارز اسات. از فارس و دریاي عمان تشکیل می

تان و پاکستان و از غرب باا ترکیاه و عارا  همساایه اسات. کشاور ایاران سارزمینی طرف شر  ایران با افغانس

هاي برجسته که اي است با لبهمتر است. کشور ایران مانند چاله 1111کوهستانی است و میانگین ارتفاع در آن 

هاي رشته از حوضهها به یک اند. فالت درونی بوسیله کوهها در طول مرزهاي آن فالت درونی را در بر گرفتهکوه

هاي کوهستانی پیرامون شوند. بارشهاي جوي براي راه یافتن به درون فالت باید از سد دیوارهکوچکتر تقسیم می

کنند. به عبارت دیگر ها با جلوگیري از نفوذ رطوبت شرایط خشکی را بر فالت درونی تحمیل میآن بگذرند. کوه

هاي جنوب ترین بارشها در سواحل دریاي خزر و کوهگیرد. سنگینرار میها قفالت ایران در سایه چتر بارانی کوه

 شود. این دریاي بسته دیده می

کنند و در نهایت به دریاي خزر یا خلایج ها را زهکشی میها آب کوهکنند. رودخانهتمام آبریزها جریان پیدا می

زارهاا شوند اما یاا در شانخلی نیز تخلیه میهاي داها به حوضهشوند. رودخانهفارس یا دریاي عمان هدایت می

هاا کاامالً شاورند و هاي دائمی بسیار کم بوده و اغلاب آنکنند. دریاچههاي شور را پر میروند و یا چالفرو می

شوري هستند که ممکن است در طول سال به مدت کوتاهی داراي آب  24هاي درونی داراي پالیاهايتمام حوضه

هااي هاي جاري آن قبل از رسیدن باه حوضاهبی است که رودخانهمین ایران منطقه کم آبطور کلی سرزباشند. 

-گیرند. کوهآبگیر پایانی تغییر مسیر و منحرف شده و بارها و بارها براي مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می

فاده چاراي دام قارار ها به عنوان یکی از دو پاي مکمل نظام زیستی کوچرو و یا شبانی از دیار بااز ماورد اسات

ها را هاي مؤثر انسانی و عموماً اقتصادي بجا یا نابجا آناند و در چند دهه اخیر نیز طیف وسیعی از فعالیتگرفته

اند بلکه ها متأثر شدهها به عنوان پاي دیگر این نظام زیستی نه تنها از این فعالیتاند. دشتتحت تأثیر قرار داده

هاي آبی در روند این تغییرات تشدید شاونده از کاوه تاا یستگاهاند. زي مختلفی پذیرفتهدگرگونیهابه نوبه خود 

هاي ماهیان در طول قرنهاا در نتیجاه دگرگاونی اند. انتشار و فراوانی گونههاي زیادي پیدا کردهدشت دگرگونی

 اند.ردهاي عمل کها تغییر کرده است. این تغییرات عموماً در جهت کاهش غناي گونهزیستگاه

                                                 

24 Playa 
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 های ایران کوه

 
 . نماي زمین شناسی نقشه ایران7شکل

 کوههای شمالی (4

 الف( کوههای آذربایجان

بطور کلی منطقة آذربایجان از نظر زمین شناسی یکی از مراکز پرالتهاب درونی کشور بشمار می آید. زمین لرزه 

یان التهااب باوده ودگرگاونی هااي هاي مهیب و آتشفشان هاي متعددي چون سبالن و سهند و آرارات مبین ا

 متوالی زمین دال بر این مدعاست.

 کوههاي آذربایجان را به شش گروه بشرح زیر می توان تقسیم نمود :

 ( کوهستان ارسباران )قراجه داغ(1

 جلفا-( رشتة سبالن2

 بزقوش -( رشته سهند3

 ( رشته کوههاي آذربایجان غربی4

 ( کوهستان قره داش یا تکاب5

 میشو داغ( رشته 6

 ماسیف )گرانکوه(:  -های البرز کوهب( 

رود که مانند یک قوس عظیم از شامال غربای ایاران هاي مرتفع مرز شمالی ایران بشمار میرشته کوه البرز

هاي شمال خراسان )کپات زند و در شمال شرقی ایران به کوهشروع شده و سواحل غربی دریاي خزر را دور می

ها حوضه آرال خازر را در گردد. این کوههاي هندوکش و فالت پامیر متصل میت به کوهداغ( پیوسته و در نهای

 111تاا  25کیلاومتر و باه عارض  951هاي البرز به طول تقریبی کنند. رشته کوهشمال از بقیه ایران جدا می

 5911انکاوه، دماوناد اند. بلندترین قله ایان گرکیلومتر مربع را در بر گرفته 51511اي به وسعت کیلومتر پهنه

گذارناد. هاي شرقی و غربی به تدریج رو به کاهش میها در بخشمتر ارتفاع دارد. ارتفاع و عرض این رشته کوه

کیلوکتر )نزدیک علی آباد( است. در گوشه شامال شارقی ایاران 25ترین پهناي البرز در تمام طول خود باریک

کند و در ایان رشاته کاوه یگاناه هاي کم ارتفاع تنزل پیدا میجثه این رشته کوه عظیم تا حد یک رشته از تپه
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هاي البرز شود. رشته کوهگسستگی بوجود می آورد. رشته کوه کپت داغ در ادامه البرز به سمت شر  کشیده می

 رسند.هاي قفقاز در شمال غربی ایران میاز غرب به دنباله زاگرس و کوه

 
 البرز. تصویر ماهواره اي رشته کوه 4عکس 

هاي البرز در قسمت میانی آن قرار گرفته است که حوضه دریاي خزر را از ترین بخش کوهشیببلندترین و پر

هااي البارز از ویژگای خاصای کند. البرز مرکزي در رشته کاوههاي داخلی ایران جدا میسمت جنوب از حوضه

هاي جنوبی آن اساتپی، کام بینابینی و دامنههاي میانی آن هاي شمالی آن پرباران، دامنهبرخوردار است. دامنه

شود. در واقع کاهش تدریجی و محو شدن باران از شامال باه جناوب ایان کوهساتان باران و به بیابان ختم می

هاي ریزند و یا به حوضهگیرند تا به دریاي خزر میهایی که از البرز سرچشمه میکامالً چشمگیر است. رودخانه

رسند به استثناء سفید رود در غرب البرز که آن را قطع کرده و بادون ایان برز مرکزي( میویژه از اله درونی )ب

کند و پل ارتباطی بین حوضه خزر و حوضاه داخلای کوهستان راه یافته و آن را به دو قسمت موازي تقسیم می

 آورد. بوجود می

 زاگرس: (6

نه گاوار واقاع در شهرساتان نقاده تاا دره : که در امتداد شمال به جنوب از دره رودخاالف ( زاگرس شمالی

 رودخانه در واقع در شهرستان خرم آباد کشیده شده.

: که در امتداد شمال باختري به جنوب خااوري از دره رودخاناه دز آغااز گردیاده و تاا ب ( زاگرس مرکزي

ناه شااهپور یاا کوهپایه هاي خاور کویر مروست و شمال دریاچه بختگان و حدود محور شیراز کازرون تا رودخا

 دالکی واقع در استان بوشهر ادامه دارد .

کازرون و رودخانه شاهپور تا رودخانه –که تقربیاً از باختر به خاور از حدود محور شیراز  :پ ( زاگرس جنوبی

ه ترین بخش کوهستان زاگرس را تشاکیل داده ن کشیده شده و پست ترین و پراکندهاي کل وده شی  و کاهدا

  است.
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 . تصویر ماهواره اي رشته کوه زاگرس5عکس

هاي زاگرس به شکل هاللی از شمال غربی ایران در جهت شمال غربی حنوب شرقی در طول جبهه غربای و کوه

هاي عظیم به صورت پیوساته از ساوي شامال باه گاره کوهساتانی اند. این رشتهکوهجنوبی کشور کشیده شده

زار و بشااگرد باه هاي اللاههرمز متصل شده و از آنجا بوسیله کوه ایران و از جنوب به شمال تنگه –آذربایجان 

کیلومتر و عارض  1411اي را به طول پیوندند و زنجیرههاي مکران میهاي مرکزي ایران و رشته کوهرشته کوه

ایان آورند. بلندترین ارتفااع هزار کیلومتر مربع پدید می 332کیلومتر را در مساحتی بالغ بر  311تا  111بین 

واقع شده است. در جهت شمال و جنوب شرقی از  متر )زردکوه( در مرکز این رشته کوه 4511کوهستان حدود 

 15111یابد. بیشتر ارتفاعات این کوهساتان در گساتره ها کاهش میمرکز این رشته کوه ارتفاع و بارندگی کوه

آذربایجاان( از  –ابات البرز )گره ارمنستان هاي زاگرس در شمال غربی کشور به مرکز انشعفوت قرار دارند. کوه

هاي بسیار کم ارتفااعی تبادیل هاي مرتفع زاگرس به تدریج به کوهرسند. در سمت جنوب شرقی، کوهقفقاز می

هاي رسند. بیشتر کوههاي مکران است و به موازات خلیج عمان به پاکستان میها کوهشوند که مهمترین آنمی

هاا باه خلایج فاارس و شوند. در طول جبهه جناوبی، رودخاناهدجله و کارون تخلیه می هايزاگرس به رودخانه

هاي درونی زاگرس فالت ایران را از سمت غرب و جنوب تحدید ها و شیبشوند. دامنهدریاي عمان زهکشی می

-و پالیاها فرو مایریزند اغلب در شنزارها هایی که از این دامنه به فالت ایران میکنند. تمام رودخانهحدود می

 شوند. هاي شور این فالت جمع میروند و یا در دریاچه

 های شرقی:کوه (9

اند. ایان هاي کم ارتفاعی هستند که در سراسر مرز شرقی ایران در جهت شمال و جنوب کشیده شدهکوهرشته 

-تا آبریزهاي شرقی گستردهکنند و از هیرمند هاي جدا افتاده درونی را از یکدیگر جدا میها برخی از حوضهکوه

اند که از خراسان تا شمال بلوچستان کشایده ها ارتفاعات خشک و برهنه با تعداد اندکی از رودخانهاند. این کوه

 کنند.متر ارتفاع پیدا می 4311اند و حداکثر تا شده

 هاي شرقی به چهارگروه زیر تقسیم می شوند :کوه

 الف( خراسان شمالی 

  ب( خراسان مرکزي
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  ( خراسان جنوبی 

 د( کوه ها ي بلوچستان

این کوه ها برخی از حوضه هاي جدا افتاده درونی را از یکدیگر جدا می کنند و از هیرمند تا آبریزهااي شارقی 

 گسترده اند. ارتفاعات خشک و برهنه با تعداد اندکی از رودخانه اند. 

 بزمان  –تفتان  -بینالود-قلل خراسان رشته هزار مسجد

 
 . قله بینالود6شکل 

 : مرکزیهای کوه (1

اند. برخی از این ها ایزوله شدههاي جدا از هم زیادي وجود دارند که بوسیله کوهدر داخل فالت ایران حوضه

اند از کاشان تا ارتفاعات مرکزي بلوچساتان اداماه جنوب شرقی کشیده شده –ها که در جهت شمال غربی کوه

ها بویژه در بخش میانی کویر کنند. سایر کوهکرمان، یزد و اراک را از یکدیگر جدا می یابند و حوضه اصفهان،می

هاي خشک، برهنه و بادون اند. بلندترین ارتفاع این کوهمرکزي و دشت لوت در جهت شر  و غرب کشیده شده

گیري قسم آبها شکلپخشان و مها به عنوان آبرسد. کارکرد این کوهفوت می 12111هرگونه رودخانه دائمی به 

ها شوند. این زیستگاههاي آبی است که در زیر توضی  داده میهایی آبی کشور و طیف وسیعی از زیستگاهحوضه

اگر کوه هاي زاگرس را  کنند.بستر زیست شمار زیاد و متنوعی از زیستمندان و ازجمله فون ماهیان را فراهم می

مرکز ایران وتر قوس مزبور بوده و مرتفع ترین بخاش فاالت مرکازي  به قوسی از دایره تشبیه نمائیم ، کوههاي

 ایران را تشکیل می دهند. 

تغییارات  -وزش بادهااي شادید -کمی باران این کوهها از نظر وجود کانی هاي مختلف اهمیت بسیاري دارند. 

 فصلی بودن رودها و زراعت محدود از ویژگیهاي آن بشمار می آید. -ناگهانی هوا

 مرکزي ایران همانند کوه هاي خاوري بایر و برهنه و کمتر گیا ه دائمی در آنها مشاهده می شود.  کوههاي

کوه هاي مزبور بدلیل ارتفاع نسبتاً زیادي که دارند از آب و هواي کوهستانی برخوردار دارند و بادلیل اخاتالف 

کناد کاه از مهمتارین آنهاا بااد دما در این مناط  و دشت هاي مجاور آن بادهاي محلی چندي را تولیاد مای 

  شهریاري کاشان را می توان نام برد.
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 کرمان -بزمان -. نماي کوه جوپار7عکس

جنوب شرقی کشیده شده اند از کاشاان تاا ارتفاعاات مرکازي  –برخی از این کوه ها که در جهت شمال غربی 

 –هزار  –دیگر جدا می کنند.  )شیرکوه بلوچستان ادامه می یابند و حوضه اصفهان، کرمان، یزد و اراک را از یک

  الله زار و ...( –اردهال  –کرکس  –جوپار 

 های مکران: (  کوه5

ها از انتهاي زاگرس و در ادامه آن بین حوضه جازموریان و خلیج عمان تاا پاکساتان کشایده این رشته کوه

ي ارتفاعات فعاال آتشفشاانی باوده و تاا روند و داراشناسی جدید به شمار میها از نظر زمینشوند. این گوهمی

ها هاي مکران بسیار خشک، کم باران، بکر و مهار نشده هستند. این کوهکنند. کوهمتر نیز بلندي پیدا می 4311

هایی جادا ها صخره سنگشوند. در این حوضهها پراکنده میهاي کوچکتري نفود کرده و در آنبه داخل حوضه

هاي در هم ریخته و پرشیبی از یکدیگر جادا ها بوسیله کوهشوند. حوضهه جا دیده میافتاده به صورت لکه جا ب

 شوند.می

 
 . تقسیم بندي کوههاي ایران8شکل 
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 های کوهستانیاکوسیستم

-اصلی جهان از بیابان مناط  زیستیهاي جغرافیایی و در تمام انواع ها، در تمام عرضها در تمام قارهکوهستان

وجاود  ،هااي قطبای خشاکهاي مرطوب گرمسیري گرفته تا سرزمینر کم آب و خشک و جنگلهاي گرم بسیا

 ها هستند. دارند و به تناسب با همین گستردگی حضور، پشتوانه وجود انواع بسیاري از اکوسیستم

 
 . نماي یک اکوسیستم کوهستانی9عکس

هاي جغرافیایی گرم، و عرض استواقه ، به خصوص در منطکوهستانی از نظر تنوع زیست شناسیهاي اکوسیستم

تر هاي واقع در ارتفاعات پایینیابد، اما شیبها با افزایش ارتفاع کاهش میاهمیت زیادي دارند. گرچه غناي گونه

 اند. ها را، در فواصلی نسبتاً کوتاه، در خود جاي دادهگاهي وسیعی از انواع زیستگستره کوهستانی، اغلب 

ها هاي جغرافیایی باال کوهن است کامالً بدون پوشش رستنی باشند. در نواحی واقع در عرضهاي قطبی ممککوه

هاي هاي کم ارتفاع واقع در عرضهاي توندرایی پراکنده و تنک باشند. در کوهستانممکن است تنها حاوي بوته

ها است و اغلب نیز نف آست اطراهاي پهاي زمینجغرافیایی پایین، به طور کلی پوشش گیاهی شبیه به رستنی

. به ماوازات افازایش ارتفااع، امکاان دسترسای باه مخروطیان یا درختان پهن برگ است هايپوشیده از جنگل

کند. این وضعیت، در منااط  خشاکی ان حاصل از ابر یا مه اصوالً افزایش پیدا میمیعرطوبت به شکل باران یا 

هایی با ارتفاع متوسط روئیده و مستقر شوند. در نزدیکی قله کوهدهد که درختان در نظیر شاخ آفریقا، امکان می

-هاي موسمیدر ارتفاعی باالتر از جنگل ،سبز هاي درختان پاکوتاه همیشهجنگلتر، ممکن است بنواحی مرطو

 تر، شکوفا شوند. 

ندارد، اماا  یابد که محدودیت دسترسی به آب و دماي الزم وجوددر نهایت رویش درختان تا جایی گسترش می

یابد رویش درختان محدود زمانی که امکان دسترسی به رطوبت و دما کاهش یافته و سرعت باد نیز افزایش می

دارمارز( پوشاش گیاهاان )اصطالحاً  ند بروید. در باالتر از چنین حديتواشود تا جایی که دیگر درختی نمیمی

 مستقر شده.زار است علفزار و بوتهعلفی پاکوتاه که اغلب به شکل 

در مناط  گرمسیري، تابش عمودي آفتاب در سراسر سال وجود دارد، در حالی که با افزایش عرض جغرافیاایی 

وجود زمین همیشه یا  هاي جغرافیایی باال )قطب شمال( ابد. در عرضیوضعیت فصلی تابش آفتاب افزایش می
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ز سط  باالیی از نور خورشید و گرماي روز در هاي آلپی، با برخورداري احال آنکه محیطبسته امري عادي است 

 بیشتر سال، کمتر به فصل وابستگی دارند. 

 هاجمعیت انسانی کوه

هاا حضاور ش از تاری  در برخای از کوهساتانپی ها از روزگاريدهد که انسانشواهد باستان شناختی نشان می

اي مراکش ظرف چند صد سال اخیار در جواماع ها، مانند شرپاهاي نپال یا بربرهاند. بعضی دیگر از گروهداشته

نشینان از لحاظ فرهنگی یا قاومی اصاوالً کوهاند. در مناطقی نظیر آلپ اروپا، کوهستانی فعلی خود مستقر شده

 تفاوتی با دشت نشینان پیرامون خود ندارند.

 
 . عکس یک شرپا در نپال11عکس

نشاینان پیراماون هاي مهم دیگري با دشاتنگی یا جنبهنشین از لحاظ قومی، فرهدر جوامعی دیگر، مردم کوه 

-هاي بسیار محدودي، گاه با شمار جمعیتی کم، زندگی مایخود تفاوت دارند. این قبیل جوامع اغلب در محیط

ها به مناطقی با تنوع فرهنگی ها زیاد باشد، در این صورت کوهها در قلمرو کوهکنند. وقتی تعداد این گونه گروه

برند. تراکم جمعیت در واحد سط  ها به سر میدرصد جمعیت جهان در کوه 22ل خواهند شد. حدود غنی تبدی

هایی از فالت تبت حتی تراکم جمعیت ممکن اسات هاي بلند مانند بخشتواند بسیار کم باشد و در سرزمینمی

 به چند نفر در هر کیلومتر مربع برسد. 

تراکم جمعیت انسان تنها با نوع ناهمواري همبستگی ندارد. مناط  دهد که نقشه تراکم جمعیت جهان نشان می

هاي مختلف جهان، هرکدام ممکن است تراکم جمعیات کام یاا زیااد داشاته ند کره زمین، در قسمتلپست و ب

 باشند. 

 انتشار جمعیت 

 درصد در مناط  کوهستانی منطقه

 3/21 امریکاي شمالی و مرکزي

 9/29 امریکاي جنوبی

 21 ااورآسی

 4/23 آفریقا

 6/9 گرینلند

 --- جنوبگان

 9/21 در کل جهان

 انتشار جمعیت در مناط  کوهستانی در قاره هاي دنیا. 1جدول 
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 هامنابع جنگلی کوه

کنند و وهستانی و مردم بیرون از مناط  کوهستانی عرضه میک هاي کوهستانی انواع خدمات را به جوامعجنگل

ها و بلندي درختان جنگل باا افازایش ها، تراکم آنع زیستی جهان دارند. غناي گونهنقشی کلیدي در حفظ تنو

زمین در ارتفاعات بلند )دارمرز( « بازتر»گذارد، مرز بین پوشش گیاهی جنگلی و پوشش ارتفاع رو به کاهش می

لفای در کنناد، پوشاش گیااهی عشاخصی بوم شناختی است که گذار به شرایط اقلیمی حادتري را مشخص می

اي مناط  تا ارتفاع حدود تر، در پارههاي جغرافیایی پایینرسد حال انکه در عرضنزدیکی به تراز سط  دریا می

داري و در داري یا جنگلهاي سنتی کوهستان مبتنی بر کشاورزي، مرتعفرهنگبیشتر . متري ادامه دارد 5111

هااي ها نقش مهمای در آساایش روانای و ایجااد ارزشگلجناند. یبی از این سه فعالیت بودهبسیاري موارد ترک

ها، هیمه، الوار و محصوالت جنگلی غیرچوبی اندازي یا متعالی بسیاري از مناط  کوهستانی دارند. از جنگلچشم

 آیند. نشینان به دست میبراي تأمین معاش یا تجارت توسط کوه

 
 . تصویر یک منطقه کوهستانی11عکس

تواناد بسایار رت براي تهیه غذا، گرم کردن محیط زندگی و پاالیش آب، در محیطی که مایهیمه با تأمین حرا

تواند کاالیی براي تجارت باشاد، فیزیکی انسان اهمیتی اساسی دارد. از چوب و الوار که می محتا  باشد در رفاه

بامبو، قارچ، میوه، اناواع  ها عبارتند از:شود. ازجمله دیگر محصوالت جنگلبراي کارهاي ساختمانی استفاده می

 محصوالت خشکباري و نیز گیاهان طبی.

هااي اجتمااعی هاي کوهستانی عموماً براساس شکلی از سیستم مالکیت مشاع، باا هنجارهاا و تااوانجنگل

کنند و بسته به شرایط تا حدي قابلیت انعطاف دارند، مرتبط با این سیستم که از محلی به محلی دیگر فر  می

رسد که مدیریست محلی بر جنگل بسیار مفیدتر از کنتارل دولتای اسات کاه اند. عمالً به نظر میشدهمدیریت 

 نشین اولویت بدهد.  تواند به منافع حاکمان دشتمی

سنگ ریازش، زماین توانند محافظ جوامع و زیرساختارهاي ترابري در برابر ها میهاي واقع در بلنديجنگل

-هاي قابل انعطاف آنهاست که مین هم صرف حضور فیزیکی تنه درختان و شاخهلغزش و بهمن باشند و علت آ

هایی حفاظت هاي کوهستانی را در بسیاري از کشورها براساس طرحهاي بر  را جذب کنند. جنگلتوانند ضربه
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ادهاي هاي اخیر و رویادها به حداکثر رساندن این نقش حفاظتی است. مثالً وقوع بهمنکنند که هدف از آنمی

 هواشناختی بس شدید در اروپا، نیاز به چنین کاربردي را نمایان کرده است. 

درصاد بار  61هاي سابقاً کشااورزي باه جنگال کااري حادود سال اخیر، با تبدیل زمین 151در سوئیس، طی 

احاداث حفاظات در برابار مخااطرات  داساساً به قصها، اند. بسیاري از این جنگل کاريها افزودهمساحت جنگل

 هاي مدیریت که چندان هم کم نیست فراهم شده است. اند و پشتوانه دولتی براي تأمین هزینهشده

اي و ارند. رواناب از نواحی جنگلای باا وجاود تناوع گوناهآب نیز نقش دهاي کوهستانی در تنظیم منابع جنگل

رستنی کمتري دارناد و جاز در اي کمتر از نواحی است که پوشش گوناگونی خاص محلی به طور قابل مالحظه

-هاي طبیعی وجود دارند رواناب کمتر است. گمان مینواحی پرشیب با بار رسوبی زیاد اغلب در جایی که جنگل

توان جریان آبی فصل خشک را با حفظ پوشش جنگلی افزایش داد هرچناد کاه رود که در بسیاري از موارد می

شش درختی مناط  کوهستانی که برحسب درصد و براساس تفسایر نقشه پو تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

-بدست آمده نشاان مای 25مو  سنجی با قدرت تفکیک متوسط –هاي به دست آمده از عکسبرداري طیف داده

ترین مناط  با  درصد پوشش درختی زیاد اساساً در ارتفاعات کم تا متوسط مناط  گرمسایري دهد که گسترده

 یابد. هاي جغرافیایی معتدل امتداد میکه البته تا عرض اندمرطوب قرار گرفته

 درصد پوشش درختی 62های مناطق کوهستانی با بیش از جنگل

 هاي جنگلیدرصد از وسعت کوه درصد از کل جنگل منطقه

 17 3 امریکاي شمالی و مرکزي

 46 5 امریکا جنوبی

 14 8 اورآسیا

 31 4 آفریقا

 77 3 نوب شرقیآسیا و آسیاي ج -استرالیا

 1 1 گرینلند

 - 23   جهانطهاي مناط  کوهستانی در سجنگل لدرصد از ک

 . سهم جنگلهاي کوهستانی در قاره هاي جهان2جدول

 
 . نقشه تقسیم بندي جنگل بر مبناي ویژگیهاي اکولوژیکی9شکل

                                                 

25 Modis 
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 رویشی ایران عرصه های جغرافیایی

 یهیرکان جنگل های مرطوب واقع در ناحیه رویشی •

منطقه اکولوژیکی هیرکانی همچون نوار سبزي، حاشیه جنوبی دریاي خزر و نیمرخ شمالی رشته کوه البارز را مای

گیارد پوشاند. مساحت این منطقه کاه از آساتارا در اساتان گایالن تاا گلیاداغی در اساتان گلساتان را در بار مای

هاي متعدد، گونهتغییرات دما و بارندگی هکتار است. این منطقه اکولوژیکی به خاطر حاصلخیزي خاک، 2186371

 51گونه سوزنی بارگ و  4گونه درختی پهن برگ،  81هاي گیاهی زیادي را در خود جاي داده به نحویکه بیش از 

هاي راش، ممرز، بلوط بلندمازو، افرا، توسکا و آمیخته اي تاکنون در آن شناسائی شده که غالباً از تیپگونه درختچه

کنناده نخورده و سالم، کمربندي از درختان خازانهاي این منطقه به صورت نسلی دستت. جنگلتشکیل شده اس

هاي مرطوب و یا خازري یااد هاي جنگلها که از آن به نامدهند. این جنگلشناسی را تشکیل میدوران سوم زمین

ث طبیعی جهانی محسوب مای باشد که در زمره میرامحیطی و اقتصادي باالیی میهاي زیستشود داراي ارزشمی

 گردد.

 
 . نماي عرصه یک کوهستان جنگلی12عکس

 ه مرطوب ناحیه رویشی ارسبارانی های نیمجنگل •

شارقی و شامال هاي نیمه مرطوب کشور هستند، در استان آذربایجانهاي این منطقه که جزو جنگلجنگل

هاي ارسباران هکتار است. جنگل 483817غرب استان اردبیل واقع شده اند. مساحت این منطقه اکولوژیکی 

از سوي یونسکو به عنوان  1976هاي گیاهی نادر و منحصر به فرد و تنوع زیستی باال از سال به خاطر گونه

هاي گیاهی از اختصاصات ویژه ایان ناحیاه شود. تنوع گونهحمایت می 26سپهرهاي زیستگاهیکی از ذخیره

گوناه  55شده شناسایی شده کاه نه گیاهی فقط در منطقه حفاظتگو 775رویشی است  آنچنانکه بیش از 

هاي جنگلی ناحیه رویشای هیرکاانی در ایان آن براي اولین بار از ایران گزارش شده است. بسیاري از گونه

هاي اصلی آن ناحیه مانند راش و توسکا در ارسباران رشد نیافته است. ناحیه وجود دارد. با این وجود گونه

                                                 

26 Biosphere 
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ها این ناحیه از ناحیه رویشی هیرکانی جدا شود. گوناه هااي اصالی بنديوجب شده تا در تقسیماین امر م

 .باشدناحیه ارسباران بلوط سیاه، بلوط سفید، ممرز، سرخدار و افرا می

 
 . نماي جنگل ارسبارانی13عکس

 های نیمه خشك تا معتدله خشك ناحیه رویشی زاگرس جنگل •

اند. ایجااد و گساترش جنگال در ایان سال ذکر کرده 5511لوط زاگرس را هاي ببرخی منابع قدمت جنگل

اي و دریاي سیاه باوده و از ناحیاه سردشات هاي ناشی از استقرار سیستم مدیترانهناحیه به خاطر بارندگی

هکتار است. یکی  5441494غربی تا فیروزآباد فارس امتداد دارد. مساحت این منطقه اکولوژیکی آذربایجان

هااي اصالی ایان عیارهاي تعیین مرز این ناحیه گونه گیاهی غالب آن، بلوط ایرانی است. اما سایر گونهاز م

هاي بلوط زاگرس حفاظت آب و ناحیه رویشی بنه، بادام، کیکم و گالبی وحشی است. دو کارکرد مهم جنگل

میتای انکارنشادنی خشک در کشاور از اهخاک هستند که با توجه به غالب بودن آب و هواي خشک و نیمه

هااي دهاد. جنگالپذیر نشان می گذاري حفاظتی و احیایی را توجیه برخوردارند  آنچنانکه هر نوع سرمایه

 .گیردهاي حفاظتی و حمایتی قرار میزاگرس با توجه به زادآوري محدود و پایین، جزو جنگل

 
 . نماي جنگل ناحیه زاگرس14عکس



 حفظ محیط کوهستانمبانی جزوه آموزشی 

22 

 

 ر تورانیهای خشك ناحیه رویشی ایران جنگل  

هکتار اسات.  4666941مساحت منطقه اکولوژیکی ایران تورانی که قسمت اعظم فالت مرکزي ایران را در برگرفته 

اي با آب این منطقه بر اساس شرایط توپوگرافی و ارتفاع به دو منطقه کوهستانی با آب و هواي سرد و منطقه جلگه

ند که شرایط جوي منطقه موجاب پراکنادگی و فاصاله زیااد شود. هر چو هواي بیابانی و گرم و خشک تقسیم می

درصد فلور ایاران در ایان  69باشد به نحویکه هاي گیاهی متنوع میدرختان شده اما بدلیل وسعت زیاد داراي گونه

 ناحیه قرار گرفته است.

 
 گز -. جنگل ایرانی تورانی 15عکس

   های خشك نیمه گرمسیری ناحیه رویشی خلیج و عمانیجنگل •

عمانی که بخشی از جنوب غرب و تمام سواحل جنوبی را در بر می -مساحت منطقه اکولوژیکی خلیج فارس

هاي اصلی این ناحیه باه دو قلمارو خلایج هکتار است. به دلیل تفاوت اکولوژیکی، رویش 2139963گیرد، 

هااي الی مارز اساتانشود. در قلمرو خلیج فارس که از قصر شیرین تاا حاوفارس و دریاي عمان تقسیم می

دهناد. هاي اصلی را تشکیل میهاي گیاهی کنار، کهورک و پده رویشبوشهر و هرمزگان امتداد یافته، گونه

هرمزگان تا سیستان و بلوچستان )مرز ایاران و پاکساتان( را  در قلمرو دریاي عمان نیز که بخشی از استان

هستند. چش یا کرت کاه از چاوب آن هاي اصلیسیا رویشهاي کهور ایرانی و انواع آکاگیرد، گونهدر بر می

هااي مانادابی یاا شود به صورت پراکنده در این قلمرو رویش دارد. جنگالسازي استفاده میدر صنعت لنج

هااي مانگروها نیز که متشکل از دو گونه حرا و چندل است در این ناحیه گسترش دارند. رویشاگاه جنگال

 .دریاها قرار داردمانگرو در فاصله جزر و مد 

 
 . جنگل حرا16عکس 
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 :  6223در سال  67آمار سازمان فائو

  : میلیون هکتار 11/175سط  جنگل هاي ایران 

  : 6.8درصد سط  جنگل نسبت به سط  کل کشور% 

 6111متر مربع در مقابل آمار جهانی : 1581در هر هکتار یعنی  1.158سرانه جنگل در ایران براي هر نفر : 

 ع متر مرب

 نفر در طول سال است. 11هر هکتار جنگل قادر به تولید اکسیژن مورد نیاز 

 .جنگل هاي شمال ایران جنگل هاي کهنی هستند که قدمت آنها از یک میلیون سال هم بیشتر است 

  ایااالت متحاده آمریکاا،  کانادا، برزیل، کشور جهان گسترده شده است: روسیه، 11دوسوم جنگل ها در

 آنگوال و پرو اندونزي، کنگو، ا،استرالی چین،

   6! یعنای میلیون هکتاار مای باشاد 12-18به ترتیب  1369و 1341سط  جنگل هاي کشور در سال 

 سال! 31میلیون هکتار کاهش در حدود 

 سطحی: 68نقش جنگل ها در کاهش رواناب

 
 . توسعه شهري و اثرات آن بر رواناب ها11شکل 

کمتر از نواحی است که پوشش رستنی کمتري وشش گیاهی قابل توجه( )داراي پ نواحی جنگلی ، دررواناب

 و این مساله در کوهستان ها بخاطر شدت بارندگی و شیب زمین بسیار با اهمیت می باشد.  .دارند

                                                 

27 Food and Agriculture Organization of the United Nations  -FAO 

28 Storm Water 
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 هامنابع آب کوه
خاه آب ها نقشی بنیاادي در چرگیرند و از این رو کوهستانها منشاء میعمالً تمام رودهاي بزرگ جهان از کوه

-ریزد، در مسیر سراشیب خود، با گذر از میان جنگالهاي بلند فرو میشناختی جهان دارند و بارانی که در کوه

کند. اگر بارش به صورت برف باشاد، می« تغییر»هاي واقع در مناط  مرتفع هاي کوهستانی و دیگر اکوسیستم

ده به سیستم زهکشی بپیوندد، ذخیره شود، ممکن است براي مدتی از سال، تا موقعی که به صورت آب ذوب ش

ها به شکل ذخیره بااقی بماناد. در شود و تا قرن 29یا آنکه ممکن است برف بخشی از کالهک ی  یا ی  یخچالی

کند. در قیاس با ها کمک میترین زمانبسیاري از مناط ، رها شدن آب ذوب شده، دشت نشینان را در خشک 

-ها ارائه میها به انسانترین خدمات بوم شناختی که کوهنشان دادن یکی از مهمهاي انسان ساخت و براي سازه

اي هاي رودخاناهاند. آب کوهستان که از طری  سیستمهاي هموار زمین نامیدهدشت« بر  آب»ها را کنند، کوه

ر نواحی پست، شود، براي بسیاري از مناط  خشک و نیمه خشک، اعم از این که در بلنداي باشند یا دحمل می

هاا و ها در آسیاي میانه به آب حاصل از ذوب برفاهمیت حیاتی دارد. مثالً بسیاري از شهرها و دیگر سکونتگاه

 31هاي پامیر و تین شاناند که به ترتیب از کوهي آمودریا )جیحون( و سیر دریا )سیحون( وابستهتشکیل دهنده

اند که متکی بار آب رود بزرگترین شبکه آبیاري جهان وابسته گیرند. بسیاري از مردم پاکستان بهسرچشمه می

گیرد. در فالت ایران، سنت حفر قنات هاي مجاور آن سرچشمه میکوهقوروم و رشتههاي قرهسند است که از کوه

اي ها به پایین دست براي تولید محصول زراعی سابقههاي آبده کوهستانی و حمل آب آنبراي دسترسی به الیه

 یار طوالنی و درخشانی دارد. بس

ها و پوشش برف زمستانی توانند بر ظرفیت ذخیره آب حاصل از روانه ی هاي مصنوعی یا طبیعی میدریاچه

ها غالباً براي تأمین آب آبیاري یا مقاصد دیگر، تنظیم جریان براي کنتارل سایل یاا تولیاد بیفزاید و از آب آن

-هاي کوچک تأمین نیروي آبی که اغلب به درد امور کشاورزي محلای مایشود. طرحنیروي برقابی استفاده می

ها و دیگر هاي آبی دارند، اما سدها و مخازن بزرگ که عموماً توسعه راهخورند، اصوالً تأثیر اندکی بر اکوسیستم

 انجامد. هاي آبی میهاي زیرساختاري را به دنبال دارند، به گسیختگی وسیع اکوسیستمفعالیت

                                                 

29 Glaciers 

30 Tian Shan 
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 ندگی در مناطق کوهستانیبار

 درصد از کل بارندگی منطقه

 4 امریکاي شمالی و مرکزي

 3 امریکاي جنوبی

 11 اورآسیا

 3 آفریقا

 3 آسیا و  آسیاي جنوب شرقی  -استرالیا

 1 گرینلند

 24 درصد بارش در مناط  کوهستانی به جز جنوبگان

 . درصد بارندگی در مناط  کوهستانی جهان3جدول

 94خیزا به عنوان آبهکوه

 
 . نماي حوضه آبخیز کوهستان11شکل

آوري و به یک ها جمعاي است که رواناب ناشی از بارش بر روي آن توسط آبراههعرصه حوزه )حوضه( آبخیز:

 شود. خروجی نظیر رودخانه، آب انباشت، تاالب، در یاچه و دریا هدایت می

  خط الراس کوهستان ها است. منطب  بر هاي آبریز از یکدیگر معموالًمرز جدایی حوضه

ها بویژه در فالت مرکزي تشکیل شده است. این سرزمین ایران از دو رشته کوه چیره و شمار زیادي از رشته کوه

هااي آبخیاز کوچاک و ها با تراورس کردن سرزمین ایران سیماي فیزیکی آن را شاکل داده و حوضاهرشته کوه

                                                 

31 Drainage Basin/Divide 
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-ها، تاالبها، دریاها و... هدایت میها، دریاچهها زهکش شده و به چالهیله رودخانهآورند که بوسبزرگی بوجود می

 کنند. ماهیان فراهم می گونه هايهاي آبی ساکن و جاري، شور و شیرین متنوعی را براي شوند و زیستگاه

وهساتانی هاي اصلی کشور یعنی البرز و زاگرس دو شاخه کوهساتانی عظیمای هساتند کاه از گاره کرشته کوه

-شوند و در دو جهت شمال و جنوب در مسیري طوالنی گسترش مایارمنستان آغاز شده و سپس از هم باز می

هاا، هاي فراوان که منشاء پیدایش گردناهیابند. این دو دیواره سترگ با انشعابات بیشمار خود پس از پیچ و خم

بستر وسیع و ناهمواري تحت  ، شماري استهاي بیبراههها و آورها، قلهپه ماح، تهاها، دشتها، چالهها، درهنگت

هاي فراوان در شر  به هام نزدیاک شاده و دهند و در نهایت پس از گسستگیعنوان فالت ایران را تشکیل می

اند پیوندد. این دو رشته کوه عظیم که فالت مرکزي را احاطه کردهدوباره این حلقه کوهستانی به گره پامیر می

ن ارتباط آن با دریاي خزر در شمال و خلیج فارس از جنوب آن را به صورت لگنی خشک و بسته در با قطع کرد

هاي عریان هاي در هم آمیخته و زنجیري و بیابانکوهاي از رشتهآورند. این لگن خشک هموار نبوده و آمیختهمی

هاي دشتی بوسیله ارتفاعات محصور هوارند. در واقع همه پهننمونه باشند که دشت کویر و لوت در این میانمی

-د و کاالن بوجاود مایا و هزاران آبراهه را در مقیاس خرهاي از پستی و بلنديشوند و شبکهو مدام تقطیع می

هاا و هااي کاوههاا، آبدهند. این حوضاههاي آبریز کوچک و بزرگ این سرزمین را تشکیل میآورند که حوضه

کنند. ارتفاعات به عنوان آبخیز و بستر کشور هدایت میهاي کرده و به دشتی خود را زهکشی ارتفاعات پیرامون

شوند. هر حوضاه آبریاز متشاکل از ارتفاعاات ها، محل ذخیره آب محسوب میتولید و تغذیه منابع آب و دشت

ترین بخش هر حوضه آبخیز محل جذب و تجماع دهاي مدخل خود است. گوخره دشتها و باالپیرامونی، دامنه

عبارت دیگر فالت ایاران در مقیااس خارد و کاالن بساتري باراي  هاي شور( است. بهها و مردابها )کفهابزه

ها هستند. با توجه به اینکه سرزمین ایران از نظر اکولوژیکی منطقه خشکی است کاه باا ها و دشتبرخورد کوه

هستان در تعادیل پیامادهاي شود اهمیت کوبرخورداري از کویرهاي گسترده به کمربند خشک جهان وصل می

 شود. هاي کویرهاي ایران و حیات بخشیدن به تنوع زیستی کشور بیشتر مشخص میکاسه
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 های ایران و نقش آن در منابع آبی کشور یخچال

یخچالها و برفچالهاي کشور از منابع اصلی و مهم آب شیرین ایران هستند. از یک سو ثابت و محدود بودن منابع 

چرخه طبیعت و به ویژه ایران که از مناط  نیمه خشاک باه شامار مای آیاد، و از ساویی دیگار آب شیرین در 

افزایش جمعیت و توسعه شهرها که باعث افزایش چنادین براباري در مصارف آب شاده اسات بیاانگر ضارورت 

 شناخت و حفظ یخچالها به عنوان یکی از اصلی ترین منابع آب شیرین کشور می باشد.

 
 ه یخچالی. یک عرص16عکس

بی شک یخچالهاي ایران نیز بمانند تمام دنیا تحت تاثیر گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی قرار گرفته اند و 

مگر نه این است که گریزي از این تغییرات جهانشمول وجود ندارد و ایران نیز "این سوال به ذهن می رسد که 

لاه اول فت که شناخت یخچالهاي ایران در وهدر پاس  باید گ. "بمانند دنیا باید تاوان گرمایش زمین را بدهد؟ 

لاه ت و زندگی خود مطلاع گاردیم و در وهموجب می شود که از وجود این منابع مهم آبی و نقششان در طبیع

دوم  شاید آگاهی از اوضاع نچندان خوش یخچالها، ما را بر آن دارد که از تکرار برخی از اعمالمان که موجباات 

ن و نابودي و آلودگی یخچالهاست صرف نظر کنیم. به همین خاطر قصد داریم در این نوشاتار باه گرمایش زمی

معرفی یخچالهاي کشور، علل ایجاد، انواع یخچالها، مناط  قرارگیري یخچالهاي ایران و نقش آنها در طبیعت و 

 منابع آبی بپردازیم.

 
 . شماي یک یخچال کوهستانی12شکل
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 علل پیدایش یخچالها:

 روي بر گوناگون شکلهاي با بلورهایی  صورت به برف که می آیند به وجود صورت این به طبیعی یخچالهاي کلی طور به

 هساتند، طبیعای یخچاال تشاکیل مستعد جوي و محیطی شرایط نظر که از مناطقی در و می کند سقوط زمین سط 

از سالی به ساال دیگار بااقی مای  ی کهبرف .دنی گردیخچال ها بر باالي خط مرز برف ایجاد ممی شود. در واقع  انباشته

 "سایرک"در چاله هاایی کاه باه ناام  فزاینده( فشار اثر و تصعید خورشید، دماي مهم عامل ) و سهماند و بر اثر انباشت

 د.د تبدیل به ی  می گردننامیده می شو

 
 . مولفه هاي یک یخچال کوهستانی13شکل 

 نواع یخچالها:ا

 ا از لحاظ موقعیت و اندازه به سه گونه زیر تقسیم بندي می شوند:به طور کلی یخچاله

 بزرگ: مثل قطب شمال و جنوب

 )بویژه نروژ( متوسط: مثل یخچالهاي اسکاندیناوي

و یخچالهاي موجاود کوهساتانهاي  32مثل یخچالهاي آلپ ایتالیا و فرانسه، زیر قله مون بالن )کوهستانی(: آلپی

 ایران

                                                 

32 Mont Blanc Summit 
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 های کوهستانی دنیا:  نمونه هایی از یخچال

 
The Baltoro Glacier in the Karakoram one of the longest alpine glaciers on earth 

63km 
 . یخچال بالتورو در قره قورم17عکس 

 
The Aletsch Glacier, the largest glacier of the Alps, in Switzerland 

23km 
. یخچال آلتچ سویس18عکس   

http://en.wikipedia.org/wiki/Baltoro_Glacier
http://en.wikipedia.org/wiki/Baltoro_Glacier
http://en.wikipedia.org/wiki/Karakoram
http://en.wikipedia.org/wiki/Aletsch_Glacier
http://en.wikipedia.org/wiki/Aletsch_Glacier
http://en.wikipedia.org/wiki/Alps
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Ak-Sai Glacier 

Photo by: Amin Moein 

 . یخچال آک ساي19عکس

 از لحاظ دمایی نیز به دو نوع زیر تقسیم می گردند:

                 اگر متوسط دماي مناط  اطراف یخچال زیر صفر باشد : سرد

 اگر متوسط دماي مناط  اطراف یخچال باالتر از صفر باشد             : مگر

 می باشند. یخچالهاي ایران از نوع یخچالهاي گرم ،که بر اساس این تقسیم بندي

 
 . یک یخچال کوهستانی21عکس 
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 دلیل حرکت یخچال هاي کوهستانی بخاطر وجود دو پدیده زیر می باشد:

Plucking: ن سنگ ها با یخچال در حین حرکت یخچال بر روي بستر سنگی به دلیل نفاوذ هم پیچیده شد در

 آب زیر یخچالی در سنگ ها و یخزدگی و انبساط آب که مثل اهرم سنگ ها را حرکت می دهد.

 
 . حاالت حرکت یخچالهاي کوهستانی14شکل 

Abrasion: یاک سانباده عمال مای ی  و قطعات سنگ داخل آن بر روي بستر سنگ سر خورده و مانند  وقتی

 کند. این سایش در نهایت منجر به بوجود آمدن دیوار ها و دامنه هاي تند در کوه می شود. 

 
 یک یخچال کوهستانی . مولفه هاي15شکل



 حفظ محیط کوهستانمبانی جزوه آموزشی 

32 

 

 ایران:کوهستانی یخچالهای 

مای  همانطور که در تقسیم بندي انواع یخچالها مشاهده می شود، یخچالهاي موجود در ایران از نوع کوهستانی

باشند. در واقع موقعیت جغرافیایی کشورایران و شرایط اقلیمای آن موجاب شاده اسات کاه ایاران تنهاا داراي 

 یخچالهاي کوهستانی باشد.

 
 . نماي هوایی از دماوند21عکس 

 منطقه مهم یخچالی پراکنده شده اند که در زیر به معرفی اجمالی هر کدام می پردازیم: 5این یخچالها در  

 
 . موقعیت جغرافیایی یخچالهاي ایران4جدول

 رشته کوه تخت سلیمان طبیعی یخچالهاي -

 دماوند قله اطراف طبیعی یخچالهاي -

 سبالن رشته کوه اطراف طبیعی یخچالهاي -

 کوه اشتران کوه رشته طبیعی یخچالهاي -

 کوه زرد کوه رشته طبیعی یخچالهاي -
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 رشته کوه تخت سلیمان طبیعی یخچالهای -4

 هاي عباس جنگل و طالقان دره فاصل حد دشت کالر بخش مازندران استان در لیمانس تخت قلل مجموعه

 باه عناوان تاوان مای آن از کاه اسات مرتفعی قلل با گیر و برف سیر سرد بسیار اي منطقه شهسوار و آباد

 .برد نام ایران در یخچالی هستانی کو ناحیه بزرگترین

 
 . یخچالهاي منطقه علم کوه16شکل

 داراي سه یخچال اصلی زیر می باشد:این منطقه  

 سرچال)شمال شرقی( یخچال ا1

 یخچال شمال غربی ا2

 یخچال حصار چال ا3

 این سه یخچال اصلی به مناط  یخچالی کوچک و بزرگ زیر تقسیم می گردند:

 چال میان سه قله دو فاصل حد در متر 4231 تا متر 4151 تقریبی ارتفاع در یخچال این :سرچال یخچال

 . است شده پوشیده کوه هاي ریزش و ها سنگالخ توسط آن سط  و دار قرار سلیمان ختت و

 درگاودي که آن علت به است واقع متري 4111 تقریبی ارتفاع در که بزرگ یخچال این :چال علم یخچال

 در اصلی لیخچا ابتداي. است پنهان نظر از دارند ارتفاع متر 4811 تا 4211 از عمدتاً اطراف قلل و گرفته قرار

 .  است شده برافراشته آن فراز بر کوه علم شمالی دیواره و متري 4211

 در ارتفااع سالیمان تخات قلاه شمالی جناح در پاتخت از تند شیبی با یخچال این :سلیمان تخت یخچال

 زباناه دو باا عریض یخچاالی نسبتاً مرکز یک صورت به سلیمان تخت متري 4655 قله نزدیکی تا متري 4351

 . است بیشتر تر شمالی هاي قسمت در آن شیب و است شده کشیده غربی و رقیش
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 سانگ و سایاه قلال یاال دو فاصال حاد گودي در ي متر 4341 ارتفاع در یخچال این :مرجیکش یخچال

 سنگالخ پوشیده از یخچال سط .  گیرد می ارتفاع متر 4511 ارتفاع تا ن آ شمالی زبانه و گرفته قرار مرجیکش

 دارد. جریان آن روي بر مرجیکش قله سمت از سنگ مداوم ریزش و است

 واقاع این قلل جنوبی جناح در ه کو علم و مرجیکش قلل فاصل حد در بزرگ یخچال این :خرسان یخچال

 قلال و مای رود پایش باه کاوه علم قله زیر تا زیاد نسبتاً عرض با ، متر4511 تا4151 تقریبی ارتفاع و از شده

 . اند گرفته قرار آن غربی جناح در جنوبی و میانی و شمالی خرسان اي دیواره و سوزنی

 بار روي متر 4411 تا متر3951 ارتفاع از خوان هفت یخچال طویل و بزرگ مجموعه :انوخ هفت یخچال

 هفات هاي قلل دره داخل به یخچالی کوچک هاي زبانه تشکیل خود بستر و در یافته امتداد خوان هفت گردنه

 .گیرند می ارتفاع خوان هفت شکوه با قلل نزدیکی تا ها زبانه این از بعضی.  دهد می را خوان

 دارد متري قرار4211 تا3911 ارتفاع در چالون و سنگ سیاه قله دو فاصل حد یخچال این :چالون یخچال

 . پوشاند می را تفع مر قله دو این میان و

 متاري4411قلاه نزدیکای تا متر4231 ارتفاع از چال علم یخچال به متصل یخچال این :کوه شانه یخچال

 . باشد می شانه کوه قله به آن بودن نزدیک دلیل به عمدتاً یخچال این تسمیه وجه.  دارد امتداد کوه شانه

 مجموعه یخچال از فرعی اي زبانه متر611 ارتفاع به اسپیلت یخچال مرتفع و عظیم زبانه :اسپیلت یخچال

 باشد. می ایران ي ها یخچال زیباترین از یکی و خوان هفت بزرگ هاي

 دماوند قله اطراف هاییخچال -6

هاي متعاددي ها و یخچالمتر بلند ترین قله ایران محسوب می گردد که برفچال 5619 ارتفاع با دماوند قله

 را در دامن خود دارد که در زیر به معرفی اصلی ترین آنها می پردازیم:

ن باشاد. ایا مای ایاران یخچال معروفترین شاید و معروف هاي خچالی  از یکی یخچال یخار :یخار یخچال

 هنگاام در و اسات گرفتاه قارار دماوند کوه شرقی جبهه در شود می شناخته یخار دره نام یخچال که بیشتر به

 هاي زبانه و دهلیز چندین و اصلی دهلیز یک داراي یخچال این .است یترو قابل دماوند شرقی شمال یال صعود

در زیر قله دماوند کشیده شده است. یخچاال تا بام برفی  بوده  و متر 1311 آن  ارتفاع تقریبی .باشد می فرعی

متاري از ساط  دریاا مرتفاع تارین  5211قارار گارفتن در ارتفااع  یخار بلندترین یخچال و دهلیزهاي آن، باا

 یخی ایران محسوب می شود. هايدهلیز
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 ماوندهاي قله د. نماي هوایی از یخچال22عکس

 یاال تاا دماوناد غربای شمال و شمال پرشیب یال فواصل که حد  عریضی بسیار یخچال :99سیوله یخچال

   است گرفته فرا را قله شمالی

 به صورت متري 4111 تقریبی ارتفاع از سیوله به نسبت تري عرض کم نوار صورت به :91سل دوبی یخچال

 . دارد امتداد قله شرقی  تا در حد فاصل بین یال شمالی و شمال  بلند اي زبانه

 حد فواصل متري 5111 تا4511 ارتفاع در پراکنده هاي صورت به ها یخچال این :عروسکها های یخچال

 کاوه از بخاش این هاي و یالچه هاي یال میان ودر آن شمالی جناح در قله شرقی شمال شمالی و یال هاي یال

 . باشد می بزگ و کوچک ییخچال نقطه8 شامل دارند. عروسکها تقریباً  قرار

 زمان تابش کمترین از که دماوند کوه غرب شمال دار سایه زاویه در بزگ یخچال این :غربی شمال یخچال

 تفکیک یال سرداغ توسط که مجزاست یخچالی محیط دو شامل و است شده تشکیل است برخودار خورشید نور

همین  به و دارد وجود آن روي بر کمتري صورت به سنگ ریزش دماوند هاي یخچال دیگر به شوند. نسبت می

 .  است خوردار بر بیشتري شفافیت از ها تابستان در علت

هااي  جنااح در ماوازي و بازرگ تاا کوچاک از پراکنده هاي صورت به ها یخچال این :های غربی یخچال

 تا متر 4311 ارتفاع زا سیمرغ پناهگاه شمال در آنها بزرگترین که می خورند چشم به دماوند غربی یال مختلف

 دیده می شود. قله نزدکی

                                                 

33 Sioleh 

34 Dobi Sel 
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 تارین یخچاال هااي عارض کم و ترین ،طوالنی ترین شیب پر جمله از یخچال این :شرقی جنوب یخچال

 تاا211 متوساط باین طور به آن عرض یابد که می امتداد قله تا متري 4511 تقریبی ارتفاع از که است دماوند

 می باشد. متر 311

 سبالن های منطقهیخچال -9

یخچالهاي منطقه سبالن شامل سه منطقه یخچالی اصلی می شاود کاه از یخچالهااي بروناز د و سانگالخی 

 تشکیل شده اند و بیشتر منابع آبی اطراف را تامین می کنند.

این یخچالها که شامل یخچال شمالی و یخچال پیر شمالی می باشد در دامنه  های شمالی سبالن:یخچال

سبالن واقع شده اند. یخچال پیر در سمت غرب یخچال شمالی قرار گرفته و توسط گرده اي شمالی قله سلطان 

سنگی از هم جدا می شوند. این دو یخچال و یخشارها و مورنها در پایین دست تشکیل منطقه یخچال شمالی را 

ر قله کشیده شده تا زی 4511می دهند. یخچال پیر شمالی مرتفع ترین یخچال منطقه سبالن است که از ارتفاع 

 است.

 
 هاي سبالن. یخچال17شکل 

این یخچالها از دو یخچال کوچک و بزرگ تشکیل شده که در دامنه شامالی کاوه  یخچالهای کسری داغ:

ه تا زیر قلاه کسري داغ واقع شده اند. یخچال کسري داغ بزرگ به عنوان یکی از طوالنی ترین یخچالهاي منطق

 کسري کشیده شده است.
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این یخچالها در اطراف کوه هرم داغ قرار گرفته اند. یخچال هرم داغ به عنوان اصالی  های هرم داغ:یخچال

ترین یخچال در جبهه شمالی کوه هرم داغ واقع گردیده است. یخچال جنوب شرقی هارم داغ )شااید باه علات 

  جبهه قرارگیري( نسبت به یخچال اصلی هرم کوچکتر و سنگالخی تر شده است.

 کوه زرد کوه رشته ییخچالها -1

منطقه یخچالی زردکوه و تخت سلیمان دو منطقه بزرگ یخچالی کشاور محساوب مای گردناد. منطقاه 

زردکوه به عنوان یکی از مرتفع ترین مناط  کشور با میانگین بارش باال سرچشامه رودهااي بزرگای چاون 

 کارون است. 

 
 . منطقه یخچالی زردکوه23عکس

 برف چالهاي متعددي است که مهمترین آنها در ادامه آورده شده است: این منطقه داراي یخچالها و

این یخچال در شمال شرقی قله جفات زرده واقاع گردیاده کاه داراي مسااحت  یخچال چال میشان:

 تقریبی نیم کیلومتر مربع می باشد.

 در شما قله جفت زرده واقع شده و بزرگتر از یخچال چال میشان است. یخچال جفت زرده:

کیلومتر مربع مای  8این یخچال بزرگترین یخچال منطقه زردکوه با مساحت تقریبی  چال خرسان:یخ

باشد که در شمال قله کلونچین)بلندترین قله رشته کوه زردکوه( واقع گردیده است. یخچال پورسونان نیاز 

 در شر  این یخچال قرار گرفته است.

اطراف قله سیردان واقع گردیده اند کاه در  : همه ي این یخچالها در 1-9-6-4 یخچالهای کوهرنگ

 ومتر مربع می باشند.یلک2مجموع داراي مساحت تقریبی 

یخچال هفت تنان یکی از مهمترین یخچالهاي منطقه زردکاوه محساوب  یخچال هفت تنان)ایلوک(:

 می شود که در منتها الیه شمال غربی رشته کوه زردکوه واقع گردیده است. 
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 کوه اشتران کوه رشته یخچالهای -5

 قلل ایران ترین زیبا از اي مجموعه که ، الیگودرز ،شهرستان لرستان استان در کوه اشتران مرتفع الرأس خط

 هاللای به صاورت هریک که است متعددي ارتفاعات داراي است داده جاي خود در را زاگرس هاي کوه رشته و

 . شود می دیده و بزرگی کوچک هاي یخچال ، چال هر عم  در و دهند می را مختلفی هاي چال تشکیل شکل

 
 هاي منطقه اشترانکوه. یخچال18شکل 

 :  از عبارتند ها یخچال این مهمترین از تعدادي

 بار قریاه مشارف گل گل قله زیر کوه اشتران غربی شمال در کوچک نسبتاً یخچال این :در خرسه یخچال

 ارتفااع ودر بوده میرزایی و بران سن قلل فاصل حد یخچال این: بران چال یخچال . است شده واقع رستم قلعه

 . رود می باال الرأس خط لبه تا بران سن یخچال هاي زبانه. قراردارد متري 3511

 و قرارگرفتاه باران سان و گال گل قلل فاصل حد متري 3551 ارتفاع در فو  یخچال :کبود چال یخچال

 ایان.  رود مای گهرباال گل و کوالیه قلل س الرأ خط هلب تا کدام هر که است متعددي یخچالی هاي زبانه داري

 .  باشد می نیز رنگ اي فیروزه ي زیبا آبگیر برکه یک داراي یخچال

 می باشاد شاه تخت آب منبع و بوده میرزایی و فیالستون قلل فاصل حد یخچال این :95فیالستون یخچال

 چاال میان نیزدر دیگر چک بسیارکو یخچال 6یال5 منطقه این در. دارد شهرت نیز ماهور به محلی زبان در که

 .که قبالً بزرگترین یخچال در ایران بوده است : سهند. دارد وجود ها

                                                 

35 Fialestone 
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 نقش یخچالها در اقلیم و منابع آبی

 یخچال این سط . دارد وجو کمی بسیار شناخت آنها به نسبت که هستند آبی منابع جزء ایران هاي یخچال

 که اتفاقی باشد، می آنها حجم کاهش از حاکی شواهد است و شده برآورد مربع رکیلومت 32 تا 27 حدود در ها

حجم یخچالهااي ایاران باه روش  2119در سال  است. وقوع حال در جهان هاي یخچال سط  در کالن طور به

نتایج حاصل از محاسبات نشان میدهد که حجم آب این یخچال هاي ایران مشاهدات تجربی اندازه گیري شد . 

  -میلیون متر مکعب  215سد کر  :  جهت مقایسه به حجم نهایی مخزن ملیارد متر مکعب است.  2/3ود حد

 .اشاره می کنیم میلیارد 3/3سد کارون:  –میلیارد  3/3 :سد دز

 
 . حجم یخچالهاي ایران4جدول

ا در فصول پرآبی در توان به سدي تشبیه نمود که آب مازاد رعملکرد یک یخچال طبیعی از نظر منابع آب را می

همانطور که یک سد با  .آبی مورد استفاده مناسب قرار گیردتا در فصول گرم و اوقات کم می کندخود ذخیره 

باالتري  «36برف مرز»رد، یخچالها و برفچالها نیز اگر دیوار هاي کوچکتر منابع آبی کمتري را می تواند نگهدا

ی خواهند داشت. امروزه به خاطر گرمایش زمین خط مرز برفها داشته باشند توان کمتري در ذخیره منابع آب

باالتر رفته است و این پدیده را به وضوح می توان در مناط  یخچالی کشور مشاهده نمود. این یخچالها عالوه بر 

تامین آب مناط  پایین دست تاثیرات مهمی در زیست بوم مناط  داشته و نابودي آنها موجب صدمات جبران 

ي بر اکوسیستم هاي طبیعی خواهد شد. لذا بر تمامی ما انسانها و بویژه کوهنوردان و طبیعت گردان ناپذیر

                                                 

36 Snowline 
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واجب است که در حفظ و صیانت از منابع طبیعی خود کوشا باشیم، حال به هر طریقی که می توانیم. درست 

ا بدانیم که بر خی از است که یخچالها در کوهستانها و شاید در مناطقی صعب العبور قرار گرفته اند ام

کوچکترین اعمال ما بر نابودي یخچالهایمان تاثیر دارد. از وسیله نقلیه اي که سوار می شویم تا یخچالهاي خانه 

 هایمان. 

اخیرا مطالعات دقیقی با استفاده از تصاویر دقی  ماهواره اي و تکنیک هاي سنجش از دور انجام شده است کاه 

لی کشور که در باال توضی  داده شد واطالعات آنها اغلب به روش تجربی و میدانی منطقه مهم یخچا 5عالوه بر 

جمع آوري شده است، مناط  یخچالی دیگري نیز شناسایی گردیده است. البته مناط  جدید شناسایی شده به 

 وسعت و اهمیت پنج منطقه مهم یخچالی کشور نمی باشند ولی جز مناط  یخچالی کشور محسوب شده و نقش

 مهمی در منابع آبی کشور ایفا می نمایند. این مناط  به شرح زیر است:

منطقه یخچالی شاه البرز واقع در شهرستان طالقان، خلنو در تهران، دنا در سمیرم، صاحب در همدان و دوبارار 

ده در فیروزکوه که هنوز اطالعاتی در این زمینه منتشر نگردیده است. بر اساس همین مطالعات مشاخص گردیا

درصد از یخچالهاي کشاور بروناز د باوده و ماابقی آن ساطوح یخچاالی اسات کاه باه علات  26است که حدود 

 .سنگالخی بودن و پوشیده شدن با سنگریزه و خاک دیده نمی شوند



 حفظ محیط کوهستانمبانی جزوه آموزشی 

41 

 

  های کوهستانی ایران دریاچه

اي گونااگونی کاه هها و آبشارها بخش مهمی از ثروت طبیعی هر ناحیه و کشورند که بنا به پتانسیلدریاچه

هاي آب شیرین نه تنها زیستگاه انواع ها بویژه دریاچهدریاچه آورند.ها و منافع متعددي را همراه میدارند نقش

وحش و کانون پرورش و صید ماهی هستند، بلکه با توجه به موقعیت طبیعی، اکوسیستم و ناوع هاي حیاتگونه

شوند و از همین رهگذر منافع سرشااري را عمومی تبدیل می سواحل به یکی از مراکز تفرجگاهی و گردشگاهی

 کنند. نصیب مردم محلی می

 
 . دریاچه گهر به عنوان یک دریاچه کوهستانی24عکس

ها به عنوان مناط  حساس در قلمرو مناط  حفاظات شاده قارار دارناد و اساناد از سوي دیگر اکثر دریاچه

بارداري از ه تصویب نهایی سازمانهاي مربوطه نرسیده و معموال بهرهبرداري گردشگري از فضاي آنها هنوز ببهره

گیرد. با اینکه دسترسی به آب شیرین براي جوامع انسانی از اهمیت حیاتی آنها بطور ناقص و ابتدایی صورت می

باشد اما افزایش جمعیت انسانی و تمرکز آنها در مناط  شاهري سابب شاده اسات تاا مناابع آب برخوردار می

هاي آب شیرین به شدت تحت تااثیر فعالیتهااي انساانی رین به سمت نابودي پیش بروند. بیشتر اکوسیستمشی

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ي آنها میاند که از جملهقرار گرفته

 37هایوتروف شدن دریاچه -

 فلزات سنگین(  -هاکشحشره -هاکشهاي شیمیایی )علفوارد کردن آالینده -

 هاي زهکشیل سیستممشک -

 هاي آبیاريمشکل سیستم -

 دفن زباله-

 هاي جدیدبه محیط 38هاي غیربومیوارد کردن گونه -

                                                 

37 Eutrophication 
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 .39بارانهاي اسیدي -

این بالیا از یک طرف منابع آب شیرین را باراي انساانی غیرقابال اساتفاده نماوده و از طارف دیگار باعاث  

هاي کوهساتانی دگی جوامع زیستی نباشند. وسعت دریاچاهشوند تا این منابع دیگر محیط مناسبی براي زنمی

بارندگی به صورت کاامالً محساوس ایران با توجه شرایط حساس آب و هوایی کشور در سالهاي پربارندگی و کم

هایی که آب آنها حاصال از بارش، شاهد آن هستیم که دریاچهکند. به شکلی که در بعضی سالهاي کمتغییر می

اند.  باه طاور کلای درخصاوص هاي بزرگ است، کامالً خشاک شادهمانده از زمستان یا بهمنذوب برفهاي باقی

هاي کوهستانی ایران این نکته را نباید فراموش کرد کاه میازان آب اکثریات قریاب باه اتفاا  اینگوناه دریاچه

تان تغییارات متاري در فصال تابسا 1511متري قرار گرفته باشند و خاواه در  4111ها خواه در ارتفاع دریاچه

ن و حیاات آبزیاا -هاي کوهستانی ایران شامل )تفار کند. قسمت اعظم کاربردهاي دریاچهچشمگیري پیدا می

 باشد.بعضا تامین آب شرب( می

 های گهر بزرگ و کوچك:دریاچه

 کار.گردنه پنبه -سرآوند -آستانهدرب  -درود -موقعیت قرارگیري: استان لرستان

 -متر259متر، گهر کوچک 2411ر بزرگ ارتفاع از سط  دریا: گه

 طول شرقی. 49°-17'-2"عرض شمالی و  33°-18'-23"موقعیت جغرافیایی: 

 
 . کروکی دریاچه هاي گهر بزرگ و کوچک19شکل

جنوبی شرقی( قرار گرفتاه اسات.  -اي موسوم به تنگه )تاپله( در جهت )شمال غربیدر تنگه این دو دریاچه

 شود. هایی که سرچشمه آنها در جناح غربی اشترانکوه است تامین میانهآب هر دو دریاچه از رودخ

                                                                                                                                                           

38 Exotic species 

39 Acid rain 
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متر و  2511هکتار است. طول این دریاچه  111متر و مساحت آن در حدود 31عم  دریاچه بزرگ در حدود 

 باشد.متر می 611متوسط عرض آن 

متر و عم  آن در  15اچه کیلومتري شر  دریاچه بزرگ قرار گرفته. طول این دری2دریاچه کوچک در فاصله 

 متر است. رنگ دریاچه کوچک آبی متمایل به سبز بوده و داراي چند جزیره کوچک است.4حدود 

بندي کاه از ریازش کاوه دریاچه گهر کوچک از ذوب برفهاي اشترانکوه و انباشت آب آن در پشت سد یا آب

شاود. سارریز آب آن باه دریاچه باعاث می هاي ورودي به اینپدیده آمده، بوجود آمده است. فراوانی نسبی آب

هاي اشترانکوه پر شده و ها، آبشارها و سرابدریاچه پایینی بریزد. دریاچه گهر مانند آبگیري است که از چشمه

ها، درختاان اناواع بوتاهبنادد. آب آن در تابستان و زمستان ثابت است. بیشتر سط  دریاچه در زمستان ی  می

انگیز دریاچه را باه صاورت یاک پاارک طبیعای شاگفتهاي زیبایی پیرامونی اطراف گلتنومند بید، گیاهان و 

 درآورده است.

گسل زایشی دریاچه گهر که در امتداد رودخانه گهر قرار گرفته است به احتمال زیاد گسلی است جوان کاه 

 هاي اخیر یکصد میلیون است.شناسی به دورهسن پیدایش آن از نظر زمین

 ب گهر:منابع تامین آ

سارها و نازوالت آسامانی نیاز در باشد. عالوه بر آن چشمهمنبع اصلی تامین آب دریاچه گهر می« گهررود»

زیست اساتان تامین آب دریاچه گهر نقش دارند. دریاچه گهر تحت حفاظت و مدیریت اداره کل حفاظت محیط

 شود.باشد و تحت عنوان منطقه حفاظت شده اداره میلرستان می

 انوري: پوشش ج

باشد که در سالهاي اخیر به دلیل آالي خال قرمز میهاي جانوري دریاچه ماهی قزلاز جمله مهمترین نمونه

 رویه جمعیت آن بطور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.صید بی

 پوشش گیاهی:

ست که در هاي بلوط غرب کشور ابخش جنگلی منطقه تقریبا نصف منطقه را پوشانده است و از نوع جنگل 

ها گویند. در حاشیه رودخانه و اطراف دریاچه تنها پوشش قابال توجاه بیدساتاناصطالح محلی به آن مازو می

هاي اند. بقیه پوشش که از نوع مرقعی است. شامل گونهاست که مانند یک پارک طبیعی دو دریاچه را فرا گرفته

اللاه  -شاال دم  -پیاز -انواع گرامیند مانند جو -جاروي اسپرس -کاله میرحسین -چوبک و آویشن -نظیر گون

هاي هاا و گوناهتاوان باه جلبکانواع چتریان و انواع نعنااع اسات. از گیاهاان آبازي می -گل حسرت -واژگون

 پوتاموژوتون اشاره کرد.

 منابع آالینده:

یرقاانونی ها و صاید و شاکار غهجوم بیش از حد و بدون برنامه گردشگران که سبب بروز انواع آلودگی -1

 باشند.شود از عوامل تهدید دریاچه میمی

 رویه دام.چراي بی  -2
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تواناد باشاند کاه میقطع درختان و پوشش گیاهی توسط گردشگران از عوامل دیگر تهدید دریاچه می -3

 باعث فرسایش خاک اطراف دریاچه شود.

 تار و هویر: دریاچه

 دره تار -موقعیت قرارگیري: شهر دماوند

 متر2913  دریا: ارتفاع از سط

 طول شرقی. 52°-13'-41"عرض شمالی و  35°-43'-44"موقعیت جغرافیایی 

 
 . کروکی دریاچه تار و هویر21شکل

 :هاي دستیابی به دریاچهراه

 تار در جاده خاکی. شهر دماوند، آبادي چنار عربها، جاده معدن، دریاچه -1

ه، اداماه جااده خااکی پاس از گردناه آرو باه پال شهر دماوند، جاده فیروزکوه، آبادي آرو، جاده آسفالت -2

 دلیچاي و دهنار به دریاچه هویر.

 هاي، لیپشت، مومج، دهنار، هویر.جاده فیروزکوه، دلیچاي، جاده خاکی، آبادي -3

« 3835« »کوه زرین»در شمال و « 4211« »ردو برا»دار میان دو رشته کوه چینها روي محور این دریاچه

ها در شر  به سوي شود. این درهها منشعب میهایی از هر یک از این دریاچهاست. دره متر در جنوب واقع شده

در مادخل کاوه و در  شوند. این دریاچهو در غرب به سوي شهر دماوند کشیده می« دلی چاي»فیروزکوه و دره 

از  ایان دریاچاه کناد. آبهاي گوناگون ساال تغییار میمتري قرار دارند و سط  آب آنها در فصل2511ارتفاع 

بنادد و ها یا  مییابند. در فصل زمستان آب دریاچهشود که از سمت شمال جریان میهایی تامین میرودخانه

ها شیب داراست و ها در بیشتر گسترههاي دریاچهیابد. کنارهیخبندان در برخی سالها تا اردیبهشت ماه ادامه می

اندازي دلفریب دارند و براي تفریحات آبای از جملاه شانا و ها چشمهرسد. این دریاچها متر میعم  آنها به ده

 گیرند.رانی مورد استفاده قرار میقایق

 منبع تامین آب دریاچه: 

شاود. بخشای از آب ایان ریزهاي ارتفاعات اطراف تاامین میاز آب تار از بخش شمالی و آب %71در حدود 

 شود.یهاي حوزه آبخیر تامین مدریاچه نیز توسط چشمه
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 هاي مختلف بخش اقتصادي:فعالیت

 دامداري -1

 زنبورداري و صید -2

 زراعت و باغداري -3

 پرورش ماهی -4

گاردد کاه در صاورت توجاه ها در نهایت متوجه اکوسیساتم دریاچاه میبنابراین اثرات ناشی از این فعالیت

و موجباات ناابودي آنهاا را فاراهم  هاي مربوط را با خطر جدي مواجهمحیطی زیستگاهنکردن به مسائل زیست

 آورد.می

 کننده: منابع آلوده

هاي انسانی در ایجاد فرسایش و تولید رسوب در حوزه توان گفت که دو عامل طبیعی و فعالیتبطور کلی می

 شوند.گذارند و موجب تشدید فرسایش میآبریز دریاچه تار موثر بوده و متقابال بر یکدیگر تاثیر می

 توان به:فرسایش و تولید رسوب میاز عوامل 

 شیب تند اراضی، -

 فقر پوشش گیاهی خاک، -

 اي بودن اغلب مناط  از جهت غیرقابل نفوذ بودن آب هرز پس از هر بارندگی،صخره -

 هاي شدید،رگبارهاي تند و یخبندان -

 وجود بافت حساس، -

 قه اشاره کرد.هاي زیاد در منطفرسایش خاک در بخشی از منطقه و وجود گسل -

هاي تار و مناط  اطراف آن به دلیل نزدیکی به شهر تهاران و دارا باودن آب و هاواي از طرف دیگر دریاچه

ییالقی از دیرباز مورد توجه بوده و در سالهاي اخیر به یکی از مراکز مهم و عمده براي تفری  و هواخوري مردم 

 تهران درآمده است.
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 دریاچه ولشت

 ذغال لآباد، دوراهی پ: جاده کر ، چالوس، پس از مرزنموقعیت قرارگیري

 متر. 911ارتفاع از سط  دریا: 

 عرض شمالی. 36°-32'-29"طول شرقی و  51°-17'-21"موقعیت جغرافیایی: 

 
 . کروکی دریاچه ولشت21شکل

قارار  هایی است که در نزدیکی منطقه کوهستانی تخت سالیمان و علام کاوهولشت از جمله دریاچه دریاچه

 هاي کم ارتفاع کُلُمه، از دید پنهان است.دارد و به دلیل قرار گرفتن در یک گودال بزرگ محاط به تپه

 باشد.این دریاچه محل بسیار مناسبی براي شنا و ماهیگیري می

 :هاي دستیابی به دریاچهراه

بایسات پاس از ل ذغاال. میاي به نام پاآباد در نزدیکی منطقهاز طری  جاده کر ، چالوس پس از مرزن -1

ورود به جاده آسفالته پرپیچ و خم و بعد از نیم ساعت وارد جاده خاکی آبادي )سنار(و )نرگسان( شده و از آنجا 

 ساعت راهپیمایی و عبور از چند تپه ماهور به دریاچه ولشت در زیر ده )سماء( رسید. 5/1به سمت شمال بعد از 

 جاده آسفالته تا کلنو و چالجور تا دریاچه.آباد، جاده کر ، چالوس، مرزن -2

میلیاون 3باشاد. حجام آب دریاچاه حادود متار می21هکتار و عما  متوساط آن 15وسعت دریاچه حدود 

 ماهی و سایر آبزیان است. -مترمکعب برآورد شده و شیرین است و به همین دلیل مأمن پرندگان مهاجر

 منابع تامین آب:

شاود. قسامت عماده آب شود. آب دریاچه از برفها و آب باران تاامین مینمیرودخانه دائمی به ولشت وارد 

 گردد. از چند دره کوچاک کاه باه دریاچاههاي آب که در بستر دریاچه وجود دارند تامین میاز چشمه دریاچه

اي هایابد. فقط دو نهاري کاه از درهمنتهی می گردند مختصر آبی در مواقع بارندگی بداخل دریاچه جریان می

 کنند.جاري می یابد تمام سال مقدار کمی آب بداخل دریاچهشرقی جریان می

هایی است کاه در دهکاده ساماء قارار دارد. حجام کال آب دریاچاه در حادود منشاء آب این نهرها چشمه

دار پوشیده شده است. و این مواد باشد. کف دریاچه در قسمتهاي عمی  از لجن آهکمترمکعب می 41222111

 شود.احل در نقاطی که رویش گیاهی نیز وجود دارد، دیده میدر س
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رنگ آب معموال به علت حل شدن مواد آهکی و سایر مواد معدنی تشکیالت حاشیه دریاچه ،متمایل به سبز 

درجاه، در عما  26است. کیفیت آب آن خوب و شیرین اسات. درجاه حارارت آب در مردادمااه در ساط  آب 

 درجه سانتیگراد است.14 متري11و در عم   15متري 5

 هاي جانوري:گونه

آالي هاي معرفی شده شامل قزلهاي بومی شامل: کولی، شاه کولی، ماهی سفید خزري، و گونهماهیان: گونه

 رنگین کمان واردک ماهی.

 دوزیستان شامل: قورباغه مردابی، وزغ معمولی، قورباغه درختی.

اي خزري، مار آبی، افعی البرزي، سمندر تاجدار، کورمار، رکهپشت باي، الکپشت برکهخزندگان شامل: الک

 مارسوجه، افعی، مار خالدار، مار درختی.

پرندگان: مسیرهاي اصلی مهاجرت پرندگان مهاجر عبوري اغلب از شمال شارقی باه جناوب غربای صاورت 

ابستان با توجه به تخریب اي در زمستان و تگیرد و براي پرندگان بومی بیشتر مهاجرت آنها به صورت منطقهمی

هاي حوزه آبخیز و تراکم بازدیدکنندگان و تردد روستائیان و شکارچیان در حوزه آبخیاز ولشات صاورت جنگل

 پذیرد. می

 از جمله پرندگان دریاچه ولشت عبارتند از:

 خوار، کوکو، چرخ ریسک، سارکپه، خوتکاا، خاروس کاولیکبک معمولی، قرقاول، دارکوب سرخ، جغد ماهی

 سفید، اگرت کوچک، عقاب طالیی، بالکان.دم

 هاي زیر اشاره نمود:توان به نمونهپستانداران: از جمله پستانداران می

اي، گراز، شغال، روباه معمولی، گربه جنگلی، خرگوش، ، گرباه وحشای، سایاه مرال، شوکا، کل، خرس قهوه

 خوار آبزي.شرهگوش، سمور، گرگ، موش سیاه، خفاش جنگلی، خارپشت اروپایی، ح

 عوامل آالینده:

به علت عدم کنترل و مدیریت گردشگران و طبیعت دوستان در محیط اطراف دریاچه آلودگی انسانی در  -1

 دریاچه و محیط اطراف آن گردیده است.

به کار بردن سموم زراعی در حوزه آبخیز باعث تلف شدن پرندگان بومی و خزندگان را فراهم نموده است  -2

 ن وحوش را به خطر انداخته است.و مام

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از دیگر عوامل تهدیدکننده منطقه می

هاي حوزه آبخیز دریاچه ولشات توساط روساتائیان رویه درختان جنگلتخریب زیستگاه وحوش: قطع بی -

هااي ا و نهایتا ریزشهها و گودالنشین و سودجویان شهرهاي اطراف باعث فرسایش خاک و ایجاد گسلجنگل

 موضعی را در بر خواهد داشت.

هاي تخریبی انسان: در سه کاربري عمده یعنی کشاورزي، چراي دام و توسعه ویالسازي است. کاه فعالیت -

اناد. در ریزي آمایشی و بدون آگاهی از ظرفیت برد اکولوژیاک منطقاه گساترش یافتههر سه اینها بدون برنامه

مئنا این دریاچه تخریب و خطر خرو  آب آن مناط  پایین دسات را تهدیاد خواهاد صورت حفاظت نکردن مط
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هاي جوشان بستر این دریاچه ماورد کرد. با ساخت و ساز در اطراف دریاچه و رانشی بودن زمین اطراف چشمه

 گیرند.تخریب قرار می

 دریاچه نئور

 موقعیت قرارگیري: اردبیل، خلخال، دوراهی شبلی.

 متر. 2511دریا:  ارتفاع از سط 

 
 . کروکی دریاچه نئور22شکل

دریاچه کوهستانی نئور در مرز بین دو استان اردبیل و گیالن قرار گرفته است. این دریاچه در محیطی بسیار 

متر در سمت شر  و شبلی از سمت غرب قارار گرفتاه اسات.  3197وسیع بین دو رشته کوه بغروداغ به ارتفاع 

کیلومتري جنوب شرقی این شهرستان به طرف خلخال 48راکد اردبیل است که در فاصله دریاچه نئور از آبهاي 

هکتاار و عما   221کیلومتري شر  جاده در منطقه کوهستانی قرار دارد. مساحت کل دریاچه  18و به فاصله 

 متر است. منطقه نئور جزء مناط  حفاظت شده استان اردبیل است.3متوسط آن 

 یاچه:هاي دستیابی به درراه

 آباد، قیه چمن.اولر، جاده شوسه، ده بنماران، هلهشت پر )طالش( آبادي آ  -1

 خلخال، کیوي، جاده آسفالت تا محمودآباد و قیه چمن. -2

است که در فصل پرآبی به هم « هکتار181»و بزرگ « هکتار 41»کوچک  این دریاچه مشتمل بر دو دریاچه

هاي پرندگان مهاجر عبوري آورند. دریاچه نئور زیستگاه برخی از گونهود میاي واحد را بوجپیوندند و دریاچهمی

از مهمترین پرندگان این دریاچه و حاشایه آن « آنقوت»کنند. است که براي مدتی کوتاه از دریاچه استفاده می

ور در آالي ایان دریاچاه شاهرت جهاانی دارد. دریاچاه نئاکند. ماهی قازلاست که در این منطقه زادآوري می

 باشد و منطقه حفاظت شده است.زیست استان اردبیل میمدیریت اداره کل حفاظت محیط

 :منابع تامین آب

 شود.ریزد و آب آن از برف آبها و نزوالت آسمانی تامین میاي به دریاچه نمیرودخانه

 هاي جانوري:گونه
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هاي بومی ن وجود دارد که آن هم از گونهکماآالي رنگینماهیان: در دریاچه تنها یک گونه ماهی به نام قزل

باشد. این ماهی هر ساله و بدون مطالعه اثرات آن بر سایر آبزیان در فروردین به دریاچاه رهاا و در دریاچه نمی

کند که به وفاور در آب دریاچاه تغذیه می Gammarusپوستی به نام شود. این ماهی از سختپاییز برداشت می

 شود.یافت می

 شود.ن: در اطراف دریاچه گونه قورباغه و وزغ یافت میدوزیستا

در کنار دریاچه فراوان است. و در کوهستانهاي اطراف دریاچه  Natrix natrixخزندگان: از این میان مار آبی 

 ها را مشاهده نمود.توان مارهاي سمی از جمله افعیمی

سانان هستند کاه در زنجیار ها و گنجشکآبزي هاي عمده پرندگان دریاچه را مرغابیان، کنارپرندگان: گونه

 هاي زیر اشاره کرد.توان به نمونهها میغذایی دریاچه نقش موثري دارند. از دیگر گونه

اي، اردک سرسبز، خوتکا، سرحنایی، سار، آنقورت، حواصیل خاکستري، اگرت سافید، پرساتو، کاکاایی نقاره

 گر و چکاوک.پرستوي دریایی، تنجه، کالغ، گنجشک، زاغی، چن

 عوامل آالینده:

کننده انساانی توان گفت منابع آلودهکند و میدر حال حاضر و در شرایط فعلی عامل خاصی آنرا تهدید نمی

 باشد مهمترین عامل آلودگی آن است.گردان به سواحل دریاچه میکه ناشی از هجوم گردشگران و طبیعت
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 دریاچه طشك و بختگان

 خرامه -زموقعیت قرارگیري: شیرا

 متر.1541متر و حداکثر آن 1525ارتفاع از سط  دریا: 

 طول شرقی. 53°-31-13"عرض شمالی و  29°-42-42"موقعیت جغرافیایی: 

 
 . کروکی دریاچه طشک و بختگان23شکل

هاي طشک و بختگاان کاه در نزدیکای غارب شهرساتان نیریاز فاارس قارار دارناد واز بزرگتارین و دریاچه

شوند. این دو دریاچه فاصله زیادي از هم ندارند و در بعضای ساالهاي هاي کشور محسوب میهترین دریاچپرآب

پیوندند. طشک و بختگان و مناط  کوهستانی بین آنها و جزایر متعددي که در این دو دریاچه پرباران به هم می

ا رودخانه بازرگ اساتان فاارس اند. رودخانه کُر تنهوجود دارند مجموعه طبیعی بسیار با ارزشی را بوجود آورده

ریازد. ایان رودخاناه پاس از می ریزد و تمام آب این رودخانه سرانجام به ایان دو دریاچاهاست که به دریا نمی

هاي بسیار زیبا و پس از سیراب کردن دشتهاي مجرد، بیضا و آهوچر، رودخانه سیوند گذشتن از آبشارها و تنگه

رساد. در ساالهاي پربااران دریاچاه کند و سرانجام به بختگاان میوب میبدان پیوسته، دشتهاي کربال را مشر

کند و آب آن در محل دو شاخ کربال به دریاچه طشک که در شمال آن قرار گرفته سرریز وسعت زیادي پیدا می

 شود.می

ام پذیرد در این منطقه تبادیل باه جنگال بناه و باادجنگلهاي بلوط زاگرس که در مجاورت شیراز پایان می

ترین جنگلهاي بند استان فارس قارار طشک تا حوالی ارسنجان بخشی از انبوه شود. از شمال دریاچهکوهی می

کیلومتر مربع سط  بزرگی  1211متر از سط  دریا با مساحتی در حدود  1558دارد. این دو دریاچه در ارتفاع 

اي بسایار مناساب باراي ک و بختگان منطقهاند. منطقه حفاظت شده طشها را پوشاندهاز منطقه حائل بین کوه

 هاي مختلف گیاهی و جانوري در ایران است.گردش و دیدار گونه

 ها:هاي دسترسی به دریاچهراه

 . جاده آسفالته شیراز به سمت خرامه.1

 . سعادت شهر، ارسنجان از جاده آسفالت، جاده خاکی از ارسنجان به گمبان، دریاچه طشک.2

 ، جاده خاکی به آبادي قلعه بهمن دریاچه بختگان.. شهرستان نیریز3

اي شیرین است و گاه براي کشاورزي آب آن تا اندازه« جزیره یوسف»در مجاورت مصب رودخانه و تا حوالی 

انداز عماومی شود. چشامبه طرف شر  آب دریاچه به تدریج شورتر می« دوشاخ»شود. از ناحیه نیز استفاده می
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درختان گز در نواحی ساحلی و پوشش گیاهاان آبازي در درون دریاچاه، سابز باه نظار  دریاچه به دلیل وجود

دهد. بخش انداز تا حدودي رنگ خود را از دست میشود این چشمرسد. در مناطقی که آب دریاچه شور میمی

شاده اسات. هایی از گیاهان شورپسند پوشیده عم  دریاچه از نیزارها و درختهاي گز، همراه نمونهساحلی و کم

 شود.هاي پسته و پسته وحشی، بادام کوهی، نرگس، کیکم و قیچ دیده میدر اطراف دریاچه، درختچه

رویند. در ایان منطقاه پرنادگان و گیاهان دارویی مانند باریم، آویشن، کاکوتی و... به وفور در اطراف آن می

کنند و مناط  شاور جغد کوچک زیست می قابل شکار نظیر هوبره، کبک و تیهو، کوکو، کبوتر، قمري، دارکوب،

 شوند.دریاچه محلی براي زندگی پرندگان مهاجر و حیوانات وحشی نظیر بز، قوچ، میش و آهو محسوب می

دریاچه طشک جزایر متعددي دارد که یکی از آنها جزیره زیباي نرگس است. یکی دیگار از جزایار دریاچاه، 

سازي پرندگان مختلف نیز هست. این جزیره به دلیل واقع شدن در هاست که محل النهمعروف به جزیره پلیکان

 منطقه عمی  از دسترس جانورانی مانند گربه وحشی، شغال و کفتار به دور است.

 منابع تامین آب:

 مهمترین منبع تامین آب این دو دریاچه رودخانه کُر است. -1

هااي اطاراف دریاچاه مثال گمباون و هاي دائمای و تاالبتوان به چشامهاز دیگر منابع آب دریاچه می -2

 آباد اشاره نمود.سهل

 هاي زمستانی و بارش مستقیم.سیالب -3

 هاي زهکشی کربال و کمبجان.آب کانال -4

شوراي عالی شکاربانی و نظارت بار صاید باه عناوان منطقاه  12/9/47مورخ  7منطقه بختگان طب  مصوبه 

ارتقاء یافت و در حال حاضار باا عناوان پاارک ملای  به پارک ملی 1381حفاظت شده اعالم گردید و در اوایل 

اي در نظار باشد. براي تحقیقاات و حفاظات آن بودجاهزیست میبختگان در حفاظت و مدیریت سازمان محیط

 گرفته نشده است و در کنار دریاچه هیچگونه امکانات آموزشی و تحقیقاتی وجود ندارد.

ن است در نتیجه عموماا باراي مصاارف کشااورزي ماورد به دلیل اینکه آب دریاچه در مجاورت مصب شیری

ریزند جهت مازارع گیرد. در ضمن قسمتی از آب رودخانه کر و چشمه گمبان که به دریاچه میاستفاده قرار می

 شود.یابند استفاده میهاي غیربومی در آن پرورش میپرورش ماهی که عموما ماهی

 هاي جانوري:گونه

شوند. از جنس را شامل می16خانواده و  6گونه ماهی گزارش شده است که  23طقه ماهیان: از آبهاي این من

 هاي زیر اشاره کرد.توان به نمونهجمله ماهیان این دو دریاچه می

لپک، سس ماهی، برزم، حمري، سنگل، بسان، سیاه ماهی، شوم، زرده، کولی جنوبی، جوخورک، نازک، آمور، 

دار بعاالوه مااهی گاورخري گوناه باومی در حاال گ ماهی و سگ ماهی کاملکپور، گلچراغ، گارا، فیتوفاک، س

 هاي شاخص و در حال انقراض است.دار مفید نیز از گونهانقراض و ماهی کپور دندانه

 دوزیستان: در منطقه گونه قورباغه فراوان است.

 باشد.ها میپشتها و سوسماران و الکخزندگان: شامل انواع مارها، مارمولک
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شاود. کشایم هاي پرندگان در این منطقه متنوع است که از این میان به چند نمونه اشاره میندگان: گونهپر

بزرگ، کوچک و گردن سیاه، پلیکان سفید و خاکساتري، اگارت بازرگ و کوچاک، حواصایل خاکساتري، زرد، 

که در این میان پرنادگانی چاون  ارغوانی، آنقوت، انواع اردک، بوتیمار، انواع تلیله، چنگر، گیالر، سرحنایی و ...

 روند.هاي شاخص به شمار میهوبره، درناي معمولی، اردک معمولی و فالمینگو به عنوان نمونه

 پستانداران:

 کل و بز، گرگ، شغال، خرس، گربه وحشی، پلنگ، روباه، قوچ و میش، جوندگان.

 هاي دریاچه طشک و بختگان عبارتند از:فیتو پالنگتون

Fragilaria, wericula, oscilatoria, 

Cymbella, synedra, Gyrosigma, campylodiscus 
 عوامل آالینده دریاچه:

 هاي مسکونی و خانگی و فاضالبهاي شهري مرودشت.ورود آالینده -1

هاي صنعتی و معدنی شامل: پتروشیمی، گوشت فاارس، کارخاناه آزماایش، کارخاناه قناد ورود فاضالب -2

 د شیراز و بیسکویت تینا.مرودشت، کارخانه آر

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از دیگر عوامل تهدیدکننده می

 کننده آن جهت مصارف کشاورزي و پرورش ماهی.زهکشی آب دریاچه و رودخانه تغذیه -

 شکار غیرقانونی پرندگان و جانوران دریاچه. -

هااي مختلاف ا براي پرندگان در طی دورهرفت و آمد آسان در منطقه و تبدیل آن به مکانی ناامن خصوص -

 زندگی آنها.

رویه از آب رودخانه جهت کشاورزي که موجب شده احداث سد درودزن بر روي رودخانه کر و استفاده بی -

است تا عمال در اکثر فصول سال آبی از این رودخانه به دریاچه وارد نشود و به این صورت با میزان زیاد تبخیار 

ارهاي اطراف دریاچه را بدنبال داشته باشد. این نیزارها خود مأمن و پناهگاه بسیاري از پرندگان آب، نابودي نیز

 باشند.و سایر جانوران می

 دریاچه اوان الموت

 قزوین، جاده الموت، شهرک الموت، دیکین، اوان. -موقعیت قرارگیري: اتوبان تهران

 متر 1811ارتفاع از سط  دریا: 

 عرض شمالی. 63°-25'طول شرقی و  51°-26'موقعیت جغرافیایی: 
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 کروکی دریاچه اوان الموت. 24شکل

کیلومتري شامال شارقی 75متر است و در شمال دهکده اوان در فاصله  511طول و عرض این دریاچه زیبا 

شود. روساتاهاي اوان، شامس کالیاه، هاي درون آن تامین میقزوین واقع شده است. آب این دریاچه از چشمه

 باد و دیکین از توابع بخش معلم کالیه در جنوب این دریاچه واقعند.رزآ

 شهرک الموت، روستاي دیکین، جاده آسفالت، جاده خاکی، آبادي زواردشت. دستیابی: راه

گیرد. در کنار دریاچه هیچگونه باشد و مدیریت خاصی بر روي آن صورت نمیدریاچه اوان حفاظت شده نمی

قاتی وجود ندارد. منابع تامین و آب این دریاچه از محیط آبی به طور مستقیم دریافات امکانات آموزشی و تحقی

هاي درون دریاچه است. عالوه بر آب چشمه سرریز باغات کشاورزي اطاراف کند و تنها منبع آب آن چشمهنمی

رریز دارد و شاود. آب دریاچاه در فصاول پرآبای ساشود که حجم بسیار اندکی را شامل مینیز وارد دریاچه می

 75/5یابد. حداقل و حداکثر عم  آن اضافه آب آن توسط کانالی به روستاي کوچک جهت کشاورزي انتقال می

ساازگان آبای در انداز بسیار زیبا از صخره و دریاچه و اهمیت بوممتر است. حوزه آبخیر اوان داراي چشم 5/7و 

هر سااله در تابساتان بار خیال مشاتاقان آن افازوده  دهد ومنطقه قزوین این منطقه را بیش از پیش جلوه می

 شود.می

 در حال حاضر اوان به دالیل زیر از نظر اقتصادي مهم است.

 استفاده از نی حاشیه تاالب در امور ساختمانی. -1

 ها.آال و اردک ماهی توسط توریستصید ماهی قزل -2

 آال در قفس.استفاده از تاالب جهت پرورش ماهی قزل -3

 استفاده از آب دریاچه جهت امور کشاورزي بخصوص توسط اهالی کوشک. -4

 انتقال پول و سرمایه از مناط  شهري به منطقه روستایی. -5

 کننده:منابع آلوده
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تواند باعث آلودگی آ باباطااهر دریاچاه هاي کشاورزي این منبع تا حدودي میآب زمینبا توجه به سرریز زه

ها از رویاه توریساتهااي انساانی ناشای از بازدیاد بیها و آلودگیی شامل فاضالبگردد. همچنین عوامل انسان

 گردد.کننده آن محسوب میدریاچه از دیگر عوامل آلوده

 عوامل تهدیدکننده:

انداز آال اشاره کرد کاه سابب مخادوش گردیادن چشامتوان به پرورش ماهی قزلاز عوامل تهدیدکننده می

اسازي ماهیان غیربومی نظیر اردک ماهی، جمعیت سیاه ماهی بومی را احتماال نابود زیباي آن است. از طرفی ره

تواناد از ور در آب و اشغال حجم زیادي از دریاچه توساط ایان گیاهاان نیاز میخواهد کرد. رشد گیاهان غوطه

لغزشی  عوامل مخرب آن باشد. حضور تعداد زیاد دام و شخم در جهت شیب و عدم رعایت فصل چرا و فرسایش

 باشد.از عوامل تهدیدکننده حوزه آبخیز اوان می

زیست در ایان دریاچاه رهاا توان به اردک ماهی که توسط سازمان حفاظت محیطاز ماهیان این دریاچه می

شده است اشاره نمود. در سالهاي گذشته تعداد سیاه ماهی در دریاچه وجود داشت که تعداد آنها امروزه کاهش 

 یافته است. 

توان به قورباغه معمولی اشاره نمود که در حاوالی تااالب فاراوان اسات. از خزنادگان ایان دو زیستان میاز 

ها و توان به مارمولکتوان به انواع مارهاي سمی، نیم سمی و غیرسمی آبی اشاره نمود. در ضمن میدریاچه می

 اشاره کرد. زيیهاي خشکپشتالک

 دریاچه زریبار )زریوار(

 رگیري: مریوان، کوالن.موقعیت قرا

 متر از سط  دریا در شمال غرب دریاچه.1895متر، بلندترین نقطه ارتفاعی 1285ارتفاع از سط  دریا: 

 عرض شمالی. 46°-11'-47"طول شرقی و  35°-31'-6"موقعیت جغرافیایی: 

 
 . کروکی دریاچه زریبار25شکل
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کیلاومتري شامال 128دشت مریوان واقاع در  اي است بزرگ با آب شیرین در قسمت شمالیزریبار دریاچه

 غربی سنند . مساحت دریاچه با توجه به مقدار آب وارده و تبخیر پیوسته آن در نوسان است.

تا  5/4باشد. طول دریاچه از کیلومتر مربع می8کیلومتر مربع و حداقل آن 21حداکثر مساحت آن در حدود 

متار اسات. 2تغییر است. عم  متوساط آب دریاچاه در حادود  کیلومتر در5/3تا  2کیلومتر و عرض آن از  5/7

 باشد.متر می5ترین قسمت دریاچه در وسط آن در حدود عمی 

« زیر )و باار(»اراضی اطراف دریاچه باتالقی بوده و اطراف آنرا گل و الي پوشانده است. زریبار شکلی از واژه 

ارتفاع پوشیده از جنگل محصاور اسات و در آن ي کمهااست. دریاچه زریبار بین کوه« آب کف کنار»به معناي 

کنند. این دریاچه هم اکنون با احداث اماکن ورزشی توریساتی و تفریحای باه انواع ماهیان خوراکی زندگی می

 هاي اطراف شهر مریوان مبدل شده است و امکان قایقرانی در آن نیز وجود دارد.یکی از گردشگاه

 فالته به سمت کوالن.جاده آس -مریوان دسترسی: راه

 منابع تامین آب:

 توان به سه دسته عمده تفکیک کرد:منابع تامین آب تاالب زریوار را می

کناد. میلیون مترمکعب آن دریاچه را تامین می14هاي جوي که به صورت باران و برف سالیانه حدود ریزش

میلیاون مترمکعاب از 11و سالیانه  هاي زیرزمینی مرتبط استهاي کف جوش بستر دریاچه که به سفرهچشمه

میلیون مترمکعب از منابع تاامین ماوقتی 32شود و آبهاي ورودي با رقمی حدود این منابع وارد آب دریاچه می

هاي غربی هاي جاري بر دامنهشوند. که پس از بارش باران یا برف، از طری  آبراههآب تاالب زریوار محسوب می

 ریزند.ه آن میو شرقی و حوزه آبخیر تاالب ب

 باشد.میلیون مترمکعب می 15/38متوسط خروجی آب از طری  رودخانه جم زریوار ساالنه حدود 

هاي مریوان، زریوار و چم دره تفی از رودهاي مهم آن باه شامار مای حوزه آبخیر دریاچه زریوار که رودخانه

کیلاومتر مرباع در غارب اساتان 237 شود که با وسعتهاي رودخانه سیروان محسوب میآیند یکی از زیرحوزه

 هاي زاگرس قرار گرفته است.کردستان و در داخل کوه

گیارد زهکاش دشات مریاوان، محساوب رودخانه مریوان که از ارتفاعات شرقی دشت مریوان سرچشامه می

 اي از آن باه دریاچاه زریاوارشود که پس از زهکشی این دشت و ورود به شهر مریوان دوشاخه شده و شاخهمی

 ریزد.می

هاي گیرد از شعبات رودخانه گاران و از سرشاخهرودخانه زریوار که از سرریز آب دریاچه زریوار سرچشمه می

اي فصلی اسات و از ارتفاعاات شود. عالوه بر این دو رودخانه، رودخانه چم دره تفی که رودخانهآن محسوب می

 ریزد.ب زریوار میگیرد به تاالهاي میرحاجی سرچشمه میغربی تاالب و کوه

اي است. چون بر روي آب خروجی آن سدي احاداث شاده و آنارا از هاي دائمی و دریاچهزیوار از نوع تاالب

زارهاي انبوه اي تبدیل کرده است. ولی به دلیل پوشش گیاهی انبوه بخصوص داشتن نیحالت تاالبی به دریاچه

زیسات محساوب نشاده و شاکار و ه سازمان حفاظت محیطسیماي تاالبی دارد. این دریاچه جزو مناط  پنجگان



 حفظ محیط کوهستانمبانی جزوه آموزشی 

56 

 

شود. فقط قوانین عادي صید در آن آزاد است. حفاظت خاص از آن انجام نشده و مدیریت خاصی نیز اعمال نمی

 شود.شکار و صید در آن اجرا می

 هاي جانوري:گونه

 ماهیان:

برداري اقتصادي ط شیالت جهت بهرهماهیان معرفی شده شامل: کپور معمولی، سه گونه کپور چینی که توس

اند. مااهی اند. دو گونه آمورنما و کاراس که به طور اتفاقی و به همراه کپور ماهیان وارد دریاچاه شادهرها شده

اند. و گونه گامبوزیا که به منظور مباارزه باا پشاه ماالریاا باه حوض که توسط مردم بومی به دریاچه وارد شده

اي مارمااهی خااردار اسات کاه خااص هیان بومی شامل یک گونه شاه کاولی و گوناهدریاچه رها شده است. ما

 باشد.النهرین میهاي آب شیرین بینتاالب

 دوزیستان:

هاي دوزیستان دریاچه شامل یک گونه وزغ و دوگونه قورباغه هستند که با جمعیت قابل توجهی یکی از پلاه

 دهند.مهم غذایی را تشکیل می

 خزندگان:

 پشت و دوگونه مار آبی به طور کلی به دریاچه وابسته هستند.خزندگان یک گونه الک از میان

 پرندگان:

تاوان درصد باه دریاچاه وابساته هساتند و می96از پرندگان شناسایی شده در محدوده دریاچه زریوار نیز، 

 پرندگان را مهمترین گروه جانوري در این زیست بوم آبی برشمرد.

 توان به:پرندگان می هاياز مهمترین گونه

اردک سرسبز، اردک سرحنایی، خوتکا، چنگر، حواصیل خاکستري، حواصیل ارغوانی، اگارت سافید بازرگ،  

اگرت کوچک، خروس کولی، انواع کاکایی، مااهیخورک، بااکالن بازرگ، کشایم کوچاک، آنقاوت و تنجاه، غااز 

زي اطاراف تااالب ام برد. از پرندگان خشکیها و پرستوهاي دریایی نخاکستري، پلیکان سفید، فالمینگو، سلیم

 توان به هدهد، سبزقباف، کبوتر، کورکور، کالغ و گنجشک اشاره کرد.می

 پستانداران:

گونه شامل )ول آب زي و شنگ( داراي ارتباط مستقیم و زیاد با دریاچه هستند و بقا و حیات 2به طور کلی 

خوار دنادان ریاچه بستگی دارد. دوگونه دیگار )گاراز و حشارهاکولوژیک آنها تا حدود زیادي به بقاء و سالمت د

 سفید( به علت آبدوستی و گرایش به منابع غذایی دریاچه اهمیت قابل توجهی دارند. 

 شود.در اطراف دریاچه خرگوش، شغال، روباه و گرگ نیز دیده می

 عوامل آالینده:

هااي تواند عامل آلودگیکنند. که خود میمی در حال حاضر ساالنه چندین هزار گردشگر از آن استفاده -1

 انسانی در سواحل و آب دریاچه باشد.
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به دلیل سیالبی بودن رودخانه چم دره تفی در اوقاتی از سال، این رودخانه یکی از منابع انتقال رساوب  -2

جوش دریاچاه هاي کف شود. براي بقاء و پیشگیري از پوشیده شدن دهانه چشمهبه دریاچه زریوار محسوب می

 باشد.از رسوب، نیاز به انجام اقدامات آبخیزداري در حوزه آبخیز می

تواناد در درازمادت عالوه بر تهدید یاد شده بارگزاري رسوب این رودخانه در محال ارتبااط باه دریاچاه می

م بر آنرا دریاچه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم نماید و یکپارچگی اکولوژیک و تعادل بوم شناختی حاک

 دستخوش تغییر و رکود نماید.

شاوند هاي مشرف به دریاچه به آن خاتم میعالوه بر رودخانه یاد شده، مقدار زیادي آبراهه نیز از دامنه -3

هاي روستایی و کشااورزي باه هاي کشاورزي و روستاهاي پیرامون باعث انتقال پسابکه به دلیل عبور از زمین

 سانتیمتر کاهش یافته است.85سال گذشته 21ریاچه در آن می گردند. عم  متوسط د

سانتیمتر از عم  آن کاسته شده است. در صورت ادامه ایان روناد عمار  5/6بدین ترتیب در هر سال حدود 

سانتیمتر از عما  آن کااهش 131سال آینده  21سال بیشتر نخواهد بود. چون در 31تا  25مفید دریاچه بین 

 وژیکی خود را از دست خواهد داد.یافته و دریاچه توان اکول

باشد با عبور از شهر مریوان و زهکش دشت رودخانه مریوان که یکی از منابع تامین آب دریاچه زریوار می -4

 باشد.کننده آب دریاچه میهاي انسانی و شهري از عوامل آلودهمریوان و بدلیل دارا بودن فاضالب

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از دیگر عوامل تخریب دریاچه زریوار می

 اثرات باقیمانده از جنگ تحمیلی -

تخریب جنگلها و مراتع اطراف که باعث کاهش نفوذپذیري خاک شده و افزایش هرز آبهااي ساطحی و  -

 گردد.هاي خودجوش میانتقال آن همراه با رسوبات حل شده به دریاچه باعث کاهش چشمه

 هاي متعدد در اطراف دریاچهحفر چاه -

لودگی شیمیایی که حاصل از فعل و انفعاالت مواد آلی و پوسیده گیاهی جهت عمل فتوسانتز تانفس آ -

 باشد.می

 ورود فضوالت حیوانی توسط دام و روستائیان -

 ژنردریاچه دشت ا

 موقعیت قرارگیري: فارس، شیراز، جاده کازرون.

 متر. 1987ترین نقطه آن متر و پست 3141ارتفاع از سط  دریا: 

 عرض شمالی. 29°-31'طول شرقی و  52°ت جغرافیایی: موقعی
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 . کروکی دریاچه دشت ارژن26شکل 

 دریاچه دشت اژن با وسعتی زیاد از دامنه کوه )پراشکفت( در جنوب تا کوه )دشت برم( امتداد دارد.

دریا  متري از سط  2911کیلومتر مربع و داراي شش کیلومتر در ارتفاع 17این دریاچه به مساحت تقریبی 

 رسد از عم  چندانی برخوردار نیست.قرار دارد و به نظر می

 هاي دسترسی:راه

 هاي کشن، ده شی ، خانه زینان، و چهل چشمه.شیراز جاده آسفالته به سمت کازرون، عبور از کنار جاده -1

ین دریاچه هاي آب شیرین کشور است. اهکتار و از جمله دریاچه 6211وسعت تقریبی این دریاچه در حدود 

کیلومتري شیراز و در مجاورت جاده اصالی  61بخشی از منطقه حفاظت شده اژن و پریشان است که در فاصله 

هاي مهم پرندگان مهاجر است که در حدود نیمی از ساال بوشهر قرار دارد. این دریاچه یکی از زیستگاه -شیراز

ک و زمستانهاي سرد دارد. تاالب این دریاچه که در میزبان هزاران پرنده مهاجر است. این منطقه تابستانهاي خن

میان آن قرار گرفته است عالوه بر ارزشهاي تفریحی ارزش اکولوژیکی ویژه دارد و در حال حاضر یکی از ذخاایر 

به علت برخورداري از معیارهاي کنواسیون رامسر به  1341شود. دریاچه اژن در سال بیوسفر جهان محسوب می

 المللی انتخاب شد.نعنوان تاالب بی

 منابع تامین آب:

تغذیه قائم: آبهاي نفوذي حاصل از بارندگی و آبیاري اراضی که به صورت جریان جانبی سافره را تغذیاه  -1

 گیرد.شمال غرب و غرب صورت می -کند و بیشتر از نواحی شمالمی

 هاي قره آغا ، سفید )رنجان(، سرخون، جره.رودخانه خانه -2

بهاي زیرزمینی که توسط حفراتی که به علت خردشدگی طبقات آهکی آسماري جهارم ایجااد زهکشی آ -3

 شود.اند، در قسمت جنوب شرقی تاالب انجام میشده

گیرد نسبت به جنوب اي که از طرف غرب و شمال تاالب صورت میاز لحاظ هدایت الکتریکی به علت تغذیه

نتیجه مقدار اصالح آب بیشتر است. حوزه آبخیز آن وسایع و شر  کمتر است. چون در این قسمت تبخیر و در 

کننده آب آن زیاد است ولی به علت عدم تناسب بین میازان آب ورودي و خروجای در تابساتانها و منابع تامین

 گردد.باران خشک میمیزان آب آن کاسته شده و در سالهاي کم
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گاه زیست المللی، منطقه حفاظت شده و ذخیرهبین از بین عناوین حفاظتی، دریاچه اژن داراي عناوین تاالب

 کره است.

 هاي جانوري:گونه

توان به انواع: گامبوزیا، مار ماهی، سارخه، زردک، تاور، کپاور معماولی، ماهیان: از جمله ماهیان دریاچه می

 کفال و ماهی سیاه اشاره نمود.

 باشد.یاز دوزیستان فراوان منطقه م Rana ridibandusدوزیستان: گونه 

هااي دریاچاه یافات زارهاا و کنارهمار چلیپر که به وفور در میاان نی -پشت و مار آبیخزندگان: شامل الک

 شوند.می

هاي پرندگان زیستگاه مناسبی اسات. از گذرانی بسیاري از گونهپرندگان: این تاالب براي زادآوري و زمستان

 ره نمود:هاي زیر اشاتوان به نمونهانواع این پرندگان می

کشیم بزرگ، کشیم سیاه، پلیکان خاکستري و سفید، اکراس سیاه، اگرت بزرگ و کوچک، بوتیمار، حواصیل 

اي، اردک بلوطی، اردک تاجادار، اردک لک، فالمینگو، اردک اردهارغوانی و خاکستري و زرد، حواصیل شب، لک

توهاي دریایی، خوتکا، مااهی خاورک، ابلا ، سفید، اردک نوک پهن، اردک سیاه کاکل، انواع کاکایی، انواع پرس

 زنبور خور، گنجشک، کالغ، زاغی، دم جنبانک.

نوع پستاندار در اطراف دریاچاه  51پستانداران: تنوع پستانداران منطقه بسیار زیاد است و تا کنون بیش از 

لناگ، قاوچ و مایش، اند. از جمله گرگ، کفتار، روباه، خرگوش، شغال، گراز، گربه جنگلای، خارس، پیافته شده

 جوندگان.

شد این گونه در ایران منقرض هاي در خطر انقراض این منطقه گوزن زرد است که قبال تصور مییکی از گونه

 شده است.

 کننده:عوامل آلوده

آب اراضای کننده آب دریاچه و زههاي تامینخانگی و کشاورزي که توسط رودخانه -هاي صنعتیآلودگی -1

 د.باشکشاورزي می

هاي انسانی و همچنین کندن گل و گیاه منطقه توسط بازدیدکنندگان که خود به فرسایش خاک آلودگی -2

 کند.اطراف دریاچه کمک می

 هاي فشار قوي بر .دکل -3

هاي کشاورزي، استفاده بیش از ظرفیت مراتع، شاکار و هاي بدون مجوز، تبدیل اراضی به زمینحفر چاه -4

 هاي ماهیان غیربومی.رفی و رهاسازي گونهصید غیرقانونی و مع

 دریاچه چغاخور

 موقعیت قرارگیري: بروجن، اردل، بلداجی

 2271ارتفاع از سط  دریا: 
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طاول  51°-56'-14"تاا  51°-52'-41"شامالی و  31°-56'-31"تاا  31°-54'-17"موقعیت جغرافیاایی: 

 شرقی.

 
 . کروکی دریاچه چغاخور27شکل 

آید. این تاالب در قلاب زاگارس هاي کوهستانی ایران به شمار میی دیگر از دریاچهتاالب زیباي چغاخور یک

هاي مهم در منطقه اردل و بلداجی نام برد. توان از آن به عنوان یکی از مهمترین تفرجگاهقرار گرفته است و می

یاچه محل اساکان ایال متري کالر قرار دارد. حاشیه اطراف این در 3831دریاچه در دامنه کوه مشهور و مرتفع 

کنناد. )زراسوند( است که همه ساله در تابستان در این منطقه اسکان دارند. و ییال  خود را در آنجا برقارار می

 خدرآباد و گلوگرد. -آبادخانی -آبادسیف -روستاهاي اطراف دریاچه عبارتند از: دستگرد

 هاي دسترسی:راه

 دهکده کلبی بک. -وسه به سمت غربجاده ش -شهرستان بروجن به سمت بلداجی -1

هکتار است. این ناحیه آب و هوایی مرطوب با تابستانهاي معتدل و زمساتانهاي سارد  2311مساحت تاالب 

شود. این دریاچه محال زیسات اناواع مرغاابی، غااز، دارد و از نقاط ییالقی چهار محال و بختیاري محسوب می

باشد. مااهی کپاور و کاولی از سفید، خروس کولی و فالمینگو می لکاردک، آنقوت، چنگر و انواع حواصیل، لک

 مهمترین آبزیان دریاچه است.

این دریاچه به عنوان منطقه شکار ممنوع تصویب و اعالم گردیاد و در نتیجاه ماورد  1378از تابستان سال 

 حفاظت بیشتري قرار گرفته است.

 منابع تامین آب:

 هاي با آبدهی باال از جمله:الت جوي و چشمهمنابع آبی دریاچه عمدتا از طری  نزو

 -6آباد، چشمه سااکی -5چشمه اورگان،  -4چشمه زوردگان،  -3چشمه تنگ سیاه،  -2چشمه سیبک،  -1

گیرد که در بخش غرب و جنوب آن قرار دارناد و جریانهااي ساطحی ساهم انادکی در چشمه گلوگرد شکل می

 تامین آب دریاچه دارند.
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 توان به موارد زیر اشاره کرد.اي این دریاچه میهاز جمله کاربري

 استفاده از دریاچه براي کشاورزي و استفاده از دریاچه درخصوص گردشگري و قایقرانی.

دریاچه چغاخور داراي وسعت زیستگاهی بسیار خوب و از لحاظ منابع آالینده بسیار کم یاا فاقاد آن اسات. 

کنتارل بیولاوژیکی، زینتای، مطالعااتی، صاید، تجااري و غاذایی  هاي ماهی موجود داراي ارزش ژنتیکی وگونه

 باشد.باشند. همچنین این دریاچه محل زیست گونه منحصربه فرد ماهی گورخري میمی

 هاي گیاهی:گونه

باشند. درصد از گیاهان دریاچه بن در آب می 5/52گونه گیاه در تاالب چغاخور رویش دارد.  29در مجموع 

ین گیاهان در جبهه جناوبی دریاچاه و حدفاصال اراضای کشااورزي و خاط سااحلی تااالب بیشترین پراکنش ا

کنناد، همچناین باشد. این نوع از گیاهان همچون یک ناحیه حائل و یک بیوفیلتر براي دریاچاه را ایفاا میمی

 توسعه اراضی کشاورزي به سمت دریاچه را محدود می نمایند.

اند. این دسته به رغم هاي گیاهان چغاخور را به خود اختصاص دادهنهدرصد گو 4/41ور هاي آبزي غوطهگونه

تنوع کمتر نسبت به گیاهان بن در آب، به سبب اشغال فضا و سط  قابال توجاه در دریاچاه در افازایش تاوان 

 کنند.اقتصادي و خدمات اکولوژیک دریاچه نقش مهمی ایفا می

لوپی، علف هفت بند، بزواش، خرگوشک، شورپساند، سالکه  توان به انواع: جگن،از جمله گیاهان دریاچه می

 خیز، خوشاب، پده، یونجه، جووحشی، مرغ، بروموس اشاره کرد.

 هاي جانوري:گونه

 ماهیان:

هاي زیر اشاره کرد: توان به نمونهباشند. از انواع ماهیان چغاخور میدر تاالب ماهیان خانواده کپور غالب می

اي، کپور سرگنده، نازک، شاه کولی، ساگ مااهی، کااراس، کپور معمولی، کپور نقره سیاه ماهی، کپور علفخوار،

 دار زاگرس.کپور دندان

 دوزیستان:

گونه دوزیسات 3سرماي شدید منطقه مانع از تنوع گونه هاي خزنده و دوزیست در منطقه شده است. جمعا 

 ولی.در منطقه شناسایی شده است: وزغ سبز، قورباغه درختی، قورباغه معم

 خزندگان:

ها، انواع مارهاي سمی، اي اروپا، انواع مارمولکپشت برکهپشت مهمیزدار، الکاز جمله خزندگان منطقه: الک

 انواع سوسماران.

 پرندگان:

اي، گیالر، فیلوش، اردک مرمري، عقااب مااهیگیر، باشند. اردک نقرهداران منطقه میترین گروه مهرهمتنوع

 لک سفید، حواصیل، درنا، بلدرچین و... .لک دلیجه، آنقوت، خوتکا،

 پستانداران:
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گاههاي انسانی، عدم کنترل شرایط دشواري که در سالهاي اخیر از نظر تراکم جمعیت انسانی، توسعه سکونت

زارها در هم نقاط کشور بوجود آمده  است. عرصه زیستی پستانداران را جمعیت دامها، تنک کردن جنگلها و بوته

 کند. این امر در چغاخور نیز صاد  است.محدود و محدودتر میهر روز 

 هاي پستانداران گزارش شده و یا شناسایی شده عبارتند از:گونه

 موش صحرایی، تشی، شغال، روباه معمولی، ول آبزي.

 اثرات افزایش ارتفاع سد چغاخور بر گیاهان و جانوران آبزي چغاخور:

ت، پیامدهاي مطلوب و نامطلوبی را به دنباال دارد و باالطبع افازایش زیسبه طور کلی هر تغییري در محیط

 ارتفاع سد چغاخور و افزایش حجم و مساحت چغاخور نیز داراي تبعات و اثرات مطلوب و نامطلوب است.

 عوامل آالینده:

خاش تخلیاه آب تااالب باه منظاور اساتفاده در ب -توان باه: از مهمترین عوامل آالینده دریاچه چغاخور می

 فرسایش حوزه آبریز،  -کشاورزي  

 هاي کشاورزي و روستاهاي حاشیه تاالب اشاره کرد.هاي و زمینآلودگی توسط پساب-

 عوامل تهدیدکننده:

شاود و نیاز تااالب می توان به افازایش ارتفااع ساد کاه باعاث تغییارات شادید در اکوسیساتماز جمله می

 ی در اطراف تاالب اشاره نمود.ریزي، قایقرانی، ایجاد مراکز تفرجگاهماهی
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 حفاظت شده مناطق چهارگانه

منااط   را جهات محافظات در قالاب ایران محیطیسازمان حفاظت محیط زیست ایران مناط  با ارزش زیست 

 است.تقسیم کرده چهارگانه

 
 . نقشه مناط  حفاظت شده ایران28شکل

 :12پارک ملی

اي خاص و اهمیت ملی به لحاظ زماین شناسای، باوم مناط  طبیعی به نسبت وسیع و داراي ویژگی ه

شناسی، جغرافیاي زیستی و چشم انداز، با هدف هاي حفظ وضعیت زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گوناه 

 هاي جانوري و رویشگاه هاي گیاهی و همچنین بهره برداري تفرجی به عنوان پارک ملی انتخاب می شوند.

 
 انزلی تاالب ر. نمایی از پرندگان مهاجر د25سعک

 است. به ثبت رسیدهتوسط سازمان حفاظت محیط زیست،  پارک ملی 28

                                                 

40 National park 
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 -الر -سرخه حصاار -خجیر -دیر نخیلو -ناي بند -قمیشلو -کاله قاضی -ارسباران –کنتال   -پارک ملی ارومیه

 -گلساتان -دنا -خبر -قطرویه -بمو -بختگان -کویر -توران -کرخه -دز -ساریگل -سالوک -تندوره -تنگ صیاد

 سیاهکوه -کیاسر -پابند -بوجا 

 اثر طبیعی ملی: 

پدیده ها یا مجموعه هاي گیاهی و جانوري به نسبت کوچک، جالب، کم نظیر، استثنایی، غیر متعارف و غیر 

که داراي ارزش هاي حفاظتی، علمی، تاریخی یا طبیعی باشند، با هدف حفظ و حراست به عنوان  قابل جایگزین

 ی انتخاب می شوند. اثر طبیعی مل

 
 در ایران طبیعی ملیمیراث . قله دماوند، یک 26عکس

 است. به ثبت رسیدهتوسط سازمان حفاظت محیط زیست،  اثر طبیعی ملی  35

 -جزیره خارکو  –کوه نمک جاشک  -نه ایتنگ راز   -دهلران -غار یخکان  -قله سبالن  -غار سهوالن  -فسیلی مراغه

سرو قره  -یارس سران-قلل بینالود   -چشمه گراب  -بزنگان  -الله واژگون  - رود افشان غار – یواش تنگه – هویر تارو

 -سرو سیرچ -قله تفتان -چشمه گل فشان پیر گل -چشمه گل فشان تنگ -سنگان نیسرو زرب  -روانیصنوبر ش  -باغ

 -غار چال نخجیر -اهی کورغار م -چشمه فکجور دمکش -سروهرزویل -سوسن سفید –غار قوري قلعه  -غار پروآ

 سرو ابرکوه –گنبدهاي نمکین خرسین  -قله دماوند   -قلل سه گانه علم کوه،سیاه کمان ،تخت سلیمان -خشکه داران

  :14وحشپناهگاه حیات 

محدوده هایی با زیستگاه هاي طبیعی نمونه براي جانوران وحشی که به منظور حمایت از جمعیت گوناه هااي 

ط  کیفیت آنها، انتخاب می شوند.کمترین وسعت پناهگاه هاي حیات وحش باید به حادي جانوري و افزایش س

باشد که ضمن رفع نیاز گونه هاي جانوري، پیوستگی و ارتباط متقابل واحدهاي آنها را تضمین کند. این مناط ، 

  ا مجاز است.بهره برداري هاي مصرفی و سازگار و همچنین فعالیت هاي گردشگري کنترل شده در پناهگاه ه

                                                 

41 wildlife refuge -Wildlife sanctuary  
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 و جوجه اش 42. زاغ بور27عکس

 توسط سازمان حفاظت محیط زیست، به ثبت رسیده است. وحشحیات  پناهگاه 44

کااله     -قمیشلو )به مساحت اضافه شاده(  -دشت سوتا وحمامیان -تاالب کانی برازان  -پناهگاه حیات وحش کیامکی

  -حیادري  - میاندشات  -ربااط شاور   -نایبندان طبس – مکزارن یتاالب کج  - خارک – عباس آباد – موته   -قاضی

دربناد  -روچاون -واریازر -بختگاان  -هاامون -خوش یایال   -توران  -انگوران -شادگان  - دشت الغري  -شیر احمد 

 – نازدشت    -دودانگه -میانکاله  -چوکام -سرخا نگل -سلکه -لوندویل -امیرکالیه  -بیستون -مهروئیه  -زریاب   -راور

 سفیدرود – دره انجیر و نی باز – بوروئیه – هندورابی  - شیدور – راسبند  - جا سب  - فریدونکنار  - سمسکنده

 :19دهشمنطقه حفاظت

اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیاي رویشگاه هاي گیاهی و زیساتگاه هااي 

اي گردشگري و بهره برداري مصرفی و اقتصادي متناسب با نواحی هر . انجام فعالیت هجانوري انتخاب می شوند

 منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناط ، مجاز است.

 
 . منطقه حفاظت شده آلما بالغ همدان28عکس

                                                 

42 Podoces pleskei 

43 Protected area 
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 توسط سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسیده است. شدهمنطقه حفاظت166 

 -بزقاوش  -یااري قااري  -صوفی چاي  -چاراویما  -علمدار داغی   -قوریگل  -کنانکاغذ   -دیزمار  -دسهن – مراکان -ارسباران

مانشات و    -رودخاناه کار  -کهیاز   -قمصر وبزرک  -داالنکوه        -کرکس   -آ  داغ   -مغان  -تاالب سد  نوروزلو - میرآباد 

 -البارز مرکازي -رودخانه   جااجرود  -کویر    -رجینو   -دجاجرو    -حلااه -مناااد -دینار کوه -کبیر کوه   -کولک  -قالرنگ

  -کاوه بزنگاان   -گرزمای -يمظفار   -در میان -شاسکو ه واسفدن -آرک و کرنگ -شیدا -قیصري -هلن -تنگ صیاد  - هسبزکو

-ریشامبااغ ک–افتخااري   -جنگل خواجاه -ارس سیستان -یهالل -رئیسی  -درونه -دربادام -تندوره     -بینالود  -تخت سلطان

 -سارانی -سااریگل -قرخاود -تجان رودخاناه -رودخانه   کشاف رود  -زرین کوه  -سیرخون -اهلل اکبر  -پروند   -قرچغه -هنگام

 -میشاداغ   -چهل پاا -دیمه  -هفت شهیدان کرایی  -شالو و مونگشت -کرخه -دز –شیمبار و حوزه دریاچه سدکارون  -سالوک

 -تناگ بساتانک  -شایله -کاوه پاوزک -گانادو کاوه بیارک  -پاااارور  -تاوران -آباادسارخ  -انگاوران -هاورالعظیم  -میانگران

 -بادر و پریشاان -بیجاار -پلناگ دره   -باشاگل -ماله گالاه -میان جنگل فسا -ارژن و پریشان -هرمد -بهرام گور -آبشارمارگون

  -چااه کوماه  -کاوه جوپاار-ماارز   –کاوه شایر  -سنگ ماس -دهج   -بحر آسمان   –بیدوئیه -کوساالن و شاهو   -عبدالرزا   

کاوه دیال  –کوه خامین   -سولک -کوه خیزو سرخ -دنااااا  -بوزین و مرخیل   -بیستون -قالجه  -آسیاب کوهبنان کوه-سعدي

سایاهرود   -بوجاا    -گشات رودخاا ن و سایاه مزگای    -سیاه کشیم   -لیسار -جهان نما -لوه  -زاو-سیوک   -دناي شرقی –

  -باوال   -آبشاار شایرگاه–هراز  هزارجریاب  –چهارباغ  -اساس -واز -سفیدکوه   -هاشترانکو    -سروالت و جواهر دشت  -رودبار

حاراي  -سارا  -جزایار فاارور -گناو  -حرا -هفتادقله -الوند-رودخانه هراز  -رودخانه سردآبرود  -رودخانه چالوس  -شش رودبار

  -طاارم-پرزوئیاه   -کاوه بااز    -کوه همااگ -کوه کشار   -حراي خوران -رود گز حرا -حرا ) گابریک و جاسک( -تیاب و میناب

 باااغ شااادي -ساایاه کااوه -کااوه باااف  –کالمنااد  -ملوسااان -آلمااوبالغ- -)نشاار( شااراء -گلپرآباااد -خااانگرمز -لشااکردر

توان آن را با توجه باه ساایر معیارهاا، شود. که میبراي ترمیم جمعیت جانوري اختصاص داده می منطقه شکارممنوع همچنین

 . به عنوان یکی از مناط  چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران تعیین کرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9
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  :11مناطق شکار ممنوع

در زیستگاه هایی با ویژگی هاي بارز که جمعیت جانوري آنها به دلیل شکار بی رویه رو به کاهش است و از این 

 سال، شکار ممنوع می شود.  5تا  3رو به حمایت نیاز دارند، براي و به مدتی محدود  طور معمول 

  مهارلو )فارس( –بزمان )سیستان و بلوچستان(  –منطقه الر )تهران( 

 
 . نقشه پراکندگی مناط  حفاظت شده ایران29شکل

 15گاه زیست کره ذخیره

متخصصین و کارشناسان ارشد محیط زیست بر ایده نوینی تحت عنوان ذخیره گاه زیست کره به  1961در دهه  

 یگیري شد. گاه زیست کره در یونسکو به جدیت پتواف  رسیدند و از همان سالها ایجاد و تاسیس ذخیره

 
 . فالمینگوهاي مهاجر تاالب میانکاله29عکس

وجه تمایز ذخیره گاه هاي زیست کره از دیگر طبقات حفاظت شده، روش برنامه ریزي و مادیریت مناساب 

آنهاست که بر پایه استفاده هاي چند منظوره و سپردن نقش اساسی و سازنده به جوامع محلی استوار است. در 

ا، توجه به ارتباط متقابل انسان و منابع طبیعی و استفاده پایدار، زمینه حفاظت و حمایت از این برنامه ریزي ه

منابع ژنتیکی گیاهی و جانوري، پژوهش، نظارت و کنترل پیوسته زیست محیطی را فراهم می ساازد.  در حاال 

یشاگام و ماوثر در کشور جهان تاسیس و ایران از جمله کشاورهاي پ 117گاه زیست کره در ذخیره 553حاضر 

                                                 

44 Prohibited Hunting 

45 Biosphere Reserves 
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تحق  برنامه هاي انسان و کره مسکون سازمان یونسکو محسوب می شاود و باه عناوان یکای از اعضااي فعاال 

ذخیاره گااه زیسات کاره  تاوران، کاویر،  11کمیسیون ملی انسان و کره مسکون یونسکو در حال حاضر داراي 

  میه می باشد.و پریشان، گنو، حرا ،دنا و دریاچه ارو گلستان، میانکاله، ارژن

 
 . نقشه ذخایر زیست کره زمین31شکل
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 فصل دوم

 ی تهدید کننده کوهستانعوامل عمده

 هاانسان و آلودگی

هاي کم و آیند، مبین پدیدهواژه آلودگی نظیر تمام اصطالحاتی که به طور ناگهانی به صورت موضوع روز در می

...(  آید که در یک محیط )هوا، آبی، خاکیی به وجود میافتند. زمانی آلودگاي است که اتفا  میبیش گسترده

واد خارجی )به جز ترکیب طبیعی آن محیط( وجود داشته باشد و یا این که تغییرات مهمی در عناصر تشکیل م

 اي به دنبال داشته باشد. محیط به وقوع بپیوندد و این تغییرات اثرات زیان بخش و ناراحت کننده دهندۀ آن

 
 عالیت هاي معدنی در دامنه دماوند. ف31عکس

شود که از آستانة تحمل تجاوز نماید. تعیین آستانة تحمل خود زمانی یک کنش به عنوان آلوده کننده تلقی می

امري مشکل است زیرا بسته به این که آستانه تحمل در مورد گیاهان، جانوران و یا انسان درنظار گرفتاه شاده 

ها حتای در ماورد یاک باشد. آستانة تحمل آلودگیل آن بسیار متفاوت میباشد، شدت کنش و مدت زمان تحم

فرد برحسب سن یا ترکیب ژنتیکی فرد و نیز بر حسب سن یا ترکیب ژنتیکی فرد و نیز بر حسب شرایط زندگی 

کند و از طرف دیگر این امکان وجود دارد که سایر شارایط محیطای در تعیاین آساتانة تحمال قبلی تغییر می

 یند. ها دخالت نمایآلودگ

 ه دار و بدون آستانه تقسیم نمود:ستانآتوان به دو گروه اصلی می از نظر نحوۀ تأثیر راها انواع آلودگی

بدون آستانه آنهایی هستند که به هر صورت وجود آنها حتی به مقدار اندک در هر محیط باعاث ضارر و زیاان 

 شود مثل وجود مواد رادیواکتیو در هر مکان.می

 
 . نماد رادیواکتیو31شکل
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هاي آستانه دار آن دسته از عواملی هستند که در مقادیر کم تأثیر مضر چندانی براي موجود زنده ندارند آالینده

 کند و مضر خواهد بود. ها، تأثیر سوء ناشی از آنها افزایش پیدا میولی به تدریج و با افزایش مقدار آن

 
 . دي اکسید کربن32شکل

 م نمود:به دو بخش مجزا تقسی به طور کلیتوان لی آلودگی را نیز میمنبع اص

هاي انسان به هاي غیرطبیعی که مستقیماً در اثر دخالتو دوم آلودگی طبیعی دارند هایی که منشاءآلودگیاول  

ها و یاا هاي آتشفشانتوان به خار  شدن ترکیبات گوگردي از دهانهآیند. در حالت اول براي مثال میوجود می

هاي طبیعای در یاک متصاعد شدن متان و گازهاي گوگردي از برخی مناط  با تالقی اشاره نمود. اغلب آلودگی

 .شوندضرر میشوند و به تدریج رقی  شده و بینقطه متمرکز نمی

غلاب باه صاورت ترکیباات اهاي فسایلی( که منشاء انسانی دارند )مثل مصرف سوخت هاي غیرطبیعیآلودگی 

شوند و مدت زمان بیشتري الزم است تا اثر زیاان باار آنهاا از یایی هستند که از طری  طبیعی تجزیه نمیشیم

 میان برود. 

 فشردگی، کوبیدگی و سایر صدمات فیزیکی بر پوشش گیاهی  -4

روند. هاي عمده از مناط  حفاظت شده کوهستانی به شمار میروي و کوهنوردي از جمله استفادهگردش، پیاده

هاي بسیار نادري هستند کاه در ها داراي گونهاند. برخی از آناي تشکیل شدههاي شکنندهها از اکوسیستمهکو

-گیرد. برخی از کوهها بسیار کند صورت میبینند. بازسازي طبیعی در کوهاثر لگدمال شدن به سرعت صدمه می

خاکسترهاي آتشفشانی که نسابت باه اثارات پذیري هستند مانند توربزارها و هاي بسیار آسییبها داراي خاک

 کوبیدگی بسیار حساس هستند. 
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 . کوبیدگی و جاده سازي زمین به عنوان یک آلودگی غیر طبیعی31عکس

گونه گردد. اثرات این نوع صدمات فیزیکی در اینهاي طبیعی و فرسایش میکوبیدگی خاک باعث تغییر زهکش

براي کاهش فشردگی و کوبیدگی خاک عموماً دشوتار باوده، حفاظ و  باشد. مدیریتمناط  غیرقابل برگشت می

باشاد و نیااز باه نیاروي نگهداري یا احیاء آن بویژه در مناط  دوردست و یا مناط  مرتفع بسیار پرهزیناه مای

 انسانی زیادي دارد. 

-هستند. زمینههاي زمستانی داراي امکانات تفرجگاهی مانند اسکی برخی از مناط  حفاظت شده  براي ورزش

کند. استقرار ساختارهاي نامناسب، ها وارد میهاي الزم براي توسعه این نوع تفر  صدمات شدیدي به زیستگاه

وارند. تخریب خاک ممکن است زمینه را براي تهاجم و استقرار هاي آبی و فرسایش خاک نمونهآلودگی جریان

 هاي غیر بومی فراهم کند. گونه

 نرم ییمایپراه

 يمانده رو یخاک باق، 46هارلو امیلیدکتر و 1977است. در سال  یلگدکوب ،یتفرج ياز استفاده یناش بیآس نیترشیب

گرم[  26اونس ]حدود  کیاز  شتریب یرا جمع کرد. او خاک را خشک و وزن کرد که کم یسنت نیپوت کیدر ردّ  ریمس

متر[ است، دکتر هارلو حساب کرد که  یسانت 75د فوت ]حدو مین ومتوسط، دو  يبردارگام کیکه  نیبود. با فرض ا

 54پوند ]حدود  121حدود  شیموجب فرسا تواندیم کندیم يروادهیمتر[ پ 1611]حدود  لیما کیکه  یکس

 شود. ییرو ریپذبی[ از خاک آسلوگرمیک

خاک و پوشش  به يترکم بیو آس ردیشود که کفش ِگل را به خودنگ یکفش، سبب م يرهیبودن طرح ز ترعم کم

 رود،یبه کار م نیتمر ای دنیدو يکه برا یورزش يهااز کفش ،یعموم يرهایدر مس يروادهیپ يوارد شود. برا یاهیگ

. شوندیزودتر خشک م یچرم يهاو نسبت به کفش کنند،یتر خسته مها سبک هستند و کمکفش نی. ادیاستفاده کن

 شتری. بدیاستفاده کن يروادهیفو  سبک پ ایسبک  يهاباشد، از کفش داشته يشتریب "تیحما" تانیپا دیخواهیاگر م

 عم  دارند.کم يهارهیگونه کفش، ز نیا يهامدل

 
 . نمایی از رد زیر کفش، در راهپیمایی32عکس

                                                 

46 W.Harlow 
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 :گذاردیکه ردّ نم یکفش يهایژگیو

 .خوردیبه پا م د،یآ رونیمحض آن که از جعبه ب به

 آب دارد. يهدفع کنند ایضد آب  يهیرو

 سنگ[ دارد. ي]رو "چسبنده"عم  کم يرهیز

 دارد.پا دار و محافظ قوس  ییقوزک محکم و ال محافظ

 :دیتر بپوشراحت یکفش

چادرگااه  يژهیاراحات و يهااو کفش دیاتان را درآورعر  کرده يهااست، کفش کوه شتریآمد برفت و چادرگاه که  در

 ياپارچاه يهااکفش ای ،ینرم دارد. کفش دو، سندل ورزش يرهیمطلوب، سبک است و ز یکفش چادرگاه کی. دیبپوش

ماورد اساتفاده قارار  تواننادیها هم ماگذر از رودخانه يو برا شوندیتا م یها به راحتاند. آنکار مناسب نیا يبرا  ،یقا

 .رندیگ

 
 . کمپینگ33شکل

 های فیزیکی به محیط زیست: در مورد آسیب 17ل شیوه ی رفتاریِ ردّی نگذاریدواص

بر روي سط  هاي سخت شامل راه هاي پاکوب، چادرگاه هاي پیشین، سنگ و صخره، علف هاي خشک، *  

 .گام بگذارید و چادر بزنید و برف

 "کنار رودخانه اي"بوم هاي  چادرها را دست کم دویست متر دور تر از دریاچه ها و رودها بزنید تا زیست* 

 .آسیب نبینند

  .که گیاه ندارد متمرکز کنیدو در نقطه اي  در منطقه هاي دست نخورده، چادرگاه را کوچک* 

 چادرگاه هاي خوب پیدا می شوند، نه آن که ساخته شوند. * 

  .روي استفاده از پاکوب ها و چادرگاه هاي موجود متمرکز شوید* 

  .ستدر یک ردیف و در وسط پاکوب راه بروید، حتی اگر گِلی یا خیس ا* 

  .از نقاطی که تاثیر ِ]حضور انسان[ در حال پدید آمدن است، دوري کنید* 

)در صورت امکان، روزي یک بار(. از راه رفتن چندباره روي یک محادوده چادرگاه را پیوسته جابجا کنید * 

  .خودداري کنید

                                                 

47 Leave No Trace 
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کنید، نقطه هاي لخت را . علف هاي خمیده را راست هنگام ترک چادرگاه، هیچ اثري از خود باقی نگذارید* 

  .با شاخ و برگ بپوشانید، و تمام آشغال ها را با خود ببرید

 
 . طرحی از اصول ردي نگذاریم34شکل

 خاک 

دهد. وجود و تغذیه موجودات زنده به آن وابسته است. خاک خاک الیه بسیار نازکی از کره زمین را تشکیل می

د آلی و آب و هوا و میکروارگانیسم تشکیل شاده اسات. در قسامت از مواد متنوعی نظیر مواد معدنی جامد، موا

ها را به خااک تبادیل نماوده شناسی، صخرهها و سایر تغییرات فیزیکی دوران مختلف زمینمعدنی ان فرسایش

ها و هاي گیاهی و حیوانی در پی عمل تخریب، حتی شامل باکترياست. قسمت آلی موجود در خاک از بازمانده

درصاد  5شود. یم خاک نمونه که تولید محصول بنماید حدوداً حااوي موجوداتی نظیر کرم خاکی می ها وقارچ

 درصد مواد معدنی است.  95مواد آلی و 

 
 . اهمیت خاک33عکس

رساد. مقاداري از آب خااک توساط خاک براي پرورش گیاهان احتیا  به آب دارد. این آب از خاک به گیاه می

شاود. قادرت از دسات دادن آب از طارف زماین یا تعری  گیاهان به اتمسفر وارد میتعری  مستقیم و زمین و 

بستگی به وسعت، مقدار اندازۀ خلل و فر  خاک و باالخره ساختار زمین منطقه دارد. عالوه بر آب، خاک خاوب 

اي از هوا است. در حالی که زماین منطقاه خشاک نسابت درصاد حجمای اکسایژن داراي نسبت قابل مالحظه

تري دارد. هواي خاک نسبت به هواي اتمسفر، از اکسیژن کمتري برخوردار است. ولی نسبت درصد حجمای کم

2Co  2آن نسبت به اتمسفر فزونی دارد. از تخریب مواد آلی بر میزانCO تواند به طر  مختلاف از افزوده که می
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-هایی شیمیایی، رسوبسلسله واکنشتر رسوخ و بعد از یک ها در آن حل شده به اعما  پایینجمله بارش باران

 هاي زمین را ایجاد نماید. که از نظر ژئو شیمیایی بسیار مهم و حائز اهمیت است. 

 اهمیت خاک

ها عالوه بر نقشی که در تداوم حیات به عهده دارند در تکامل و حتی در پیدایش حیات نیز تأثیر عمده به خاک

اند. همچناین هاي فیزیکی و شیمیایی خاک وف  دادهرا با ویژگی اند. این گیاهان هستند که خودجاي گذاشته

 اند مراحل اولیه شیمیایی قبل از حیات را یاري دهند. این صفات توانسته

هاي دیگري نیز که شااید در پیادایش و تکامال ها عالوه بر صفات تغلیظ و تشوی  به پلیمر شدن، فعالیتخاک

هاي آلی از تجزیه شدن توسط پرتو ( حفاظت ملکول1اند. از جمله م دادهحیات اهمیت شایانی داشته است، انجا

( پایین نگاهداشتن پتانسیل اسامزي 3هاي فلزي حد واسط، ها و یون( در اختیار قرار دادن فسفات2فرابنفش، 

( 5ان، و هاي اصلی در نسبتی مشابه با ترکیبات گیاهان و جاانور( تأمین قابلیت جذب نسبتاً زیاد کاتیون4آب، 

 ها، است. تأمین محلول غنی در کاتیون

ها و شاید علت این است که ها دارند تا آنیونموجودات زنده معموالً احتیا  به میزان و تنوع بیشتري از کاتیون

هاا و هاي دیگار باه نسابت مسااوي آنیاوناتیون آغاز شد. تمام محلولات در ابتدا در یک محلول غنی از کحی

 در خود جذب دارند. ها را کاتیون

( و ترتیب فراوانی آنهاا Ca > K > Na = Mg) کاتیونی در بسیاري از گیاهان و جانوران ترتیب فراوانی ترکیبات

باید توجه نمود که غلظت نمک در مایعاات بادن خیلای نزدیکتار باه  .( است Cas > Mg > N = Naدر خاک )

 غلظت آن در محلول خاک تا به آب دریا است. 

 خاک آلودگی

هاي اجزاء متشکله خاک به طوري که استفاده از آن ناممکن گردد، آلودگی خاک نامیده هرگونه تغییر در ویژگی

شود. اخیراً خار  کردن ضایعات به طری  ایمنی از محیط زیست انسان براي ادامه تمدن به عنوان ضارورت می

سذیعاً به چرخه طبیعی خود برگردانده شوند.  شناخته شده است. براي به حداقل رساندن آلودگی، ضایعات باید

گاردد. قابلیات خااک باراي جاذب ساطحی، تباادل، خاک یک واسطه برگشت مجدد این ضایعات محسوب می

اکسیدکنندگی و رسوب دادن مواد، به همان اندازه که براي رفع دفع آلوده با ارزش است، براي تغذیاه گیاهاان 

 نیز اهمیت دارد. 

هاي طبیعی خود است. کربن نیتروژن و ز یک نظر به معنی انحراف عناصر شیمیایی از چرخهآلودگی شیمیایی ا

اند. شوند در حقیقت از چرخة خاک و گیاه خار  شدهها شهرها به آبهاي روان منتقل میهایی از از زبالهفسفات

گردد، زیارا هاوا و آب اد میها استفاده شود، آلودگی ایجهنگامی که از هوا و آب به عنوان محل تخلیة فاضالب

هاي طبیعی خود باز گردانند. از سوي دیگر ذرات خاک با وسعت توانند به آهستگی اجزاي زباله را به چرخهمی

اثار کنناد. هاا را بایتوانند آلوده کنندههاي کاتالیزوري خود همراه با آب و اکسیژن موجود میسطوح و فعالیت

گردانند و در هاي طبیعی خود باز میکنند و اجزاي آنها را به چرخهاً تجزیه میخاکها زباله و پس مانده را سریع
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دهناد.  مصارف آب، نتیجه اختالل و به هم خوردگی محیطی حاصل از فعالیت انسان را به حداقل کااهش مای

 هاي طبیعی است. چوب، فلزات، و سوخت توسط انسان نیز انحراف از چرخه

 آلودگی فلزات

ترین نقش را در توسعه تمدن یدترین مواد و اولین عناصري که توسط انسان شناخاه شدند و مهمفلزات جزو مف

تارین مشاکل بشار یعنای کمباود انارژي، حلی، براي حمل مبرماند. امروزه یک فلز نظیر اورانیوم، راهایفا کرده

نای هساتند در معارض هایی که از نظر ذخایر فلازي غشود که سنگشناخته شده است. حفر معادن موجب می

سازي اغلب موجب به وجود آمدن مقادیر کمی از محصوالت فرعی فلزات شدید هوا قرار گیرند. گداختن و خالص

دهد که منجر به وارد شدن زیان به زدگی رخ میشوند. در طول استفاده از فلزات، خوردگی، سائیدگی و زنگمی

-مواد حاوي فلز منجر به آزاد شدن مستقیم فلز به محایط مایگردد. در بسیاري از موارد استفاده از محیط می

 شود. 

-هاي سطحی و زیرزمینی منتهی میهاي فلزي سرانجام به آبعلیرغم منابعی با وسعت زیاد، اغلب آلوده کننده

رساند. عاالوه باشند که به راحتی ه آبهااي طبیعای مایشوند. ضایعات فلزي بسیاري از اعمال صنعتی مایع می

-آیند یا به وسیله نشت کردن به سط  زمین میمقادیر زیادي از فلزات به هوا رها شده، و نهایتاً فرود می براین

هااي حاصال از شاوند. محلاولرسند. فلزاتی که به صورت ضایعات جامدند به وسیله صاف کردن از آب جدا می

شاورزي و ضایعات حفاري معادن و پیوندند. یقایاي کترکیبات فلزي سرانجام به آبهاي سطحی و غیرسطحی می

اند. پایداري فلزات در محیط شوند سهیمهاي خانگی نیز در مقادیر فلزاتی که در آبهاي سطحی یافت میفاضالب

هااي آلای از طریا  شایمیایی یاا توانند مانند آلاوده کننادهکند. فلزات نمیمشکالت به خصوصی را ایجاد می

توانند تغییر یابند اما فلازات ناامرغوب همچناان شوند. ترکیبات فلزي میفرآیندهاي زیستی در طبیعت تجزیه 

-گیرد. پایداري فلزات اجاازه مایتر مثل جیوه صورت میهایی در فلزات سمیمانند. این چنین واکنشباقی می

 دهد که در فواصل قابل توجه توسط آب یا هوا منتقل شوند. یکی از نتایج مهام پایاداري آنهاا وساعت زیساتی

تواناد باه باشد. در نتیجه این فرآیند سطوح فلزات در اعضاي باالتر در زنجیاره مایفلزات در زنجیره غذایی می

شوند، برسند. نتیجتاً موجب به مخاطره افتادن سالمتی مقادیر تا چندین برابر آنهایی که در آب یا هوا یافت می

ایراد اصلی فلزات سنگین این میباشاد کاه شود. ند، میکنگیاهان و جانورانی که از این مواد غذایی استفاده می

در بدن متابولیزه نمیگردند. در واقع فلزات سنگین پس از ورود به بدن دیگر از بدن دفاع نشاده و در بافتهااي 

بدن انباشته میگردند. همین امر موجب بروز بیماریها و عوارض متعددي در بدن میشود. آنها رشاد و گساترش 

سی، باکتریایی و قارچی را نیز افزایش میدهند. فلزات سنگین همچنین جایگزین دیگار اماالح و عفونتهاي ویرو

مواد معدنی مورد نیاز در بدن میگردند. براي مثال فلزات سنگین در بافتهاي عرو ، عضالت، استخوانها و مفاصل 

از دیگر مضرات این  هد شد.رسوب میکنند و یا در صورت کمبود روي در مواد غذایی کادمیوم جایگزین آن خوا

 فلزات میتوان به موارد زیر اشاره نمود: 

بر هم  -فقر مواد مغذي  -انواع سرطان ها  -اختالالت عصبی )پارکینسون، آلزایمر، افسردگی، اسکیزوفرنی( 

آسیب به کبد، کلیه ها و  -عروقی -اختالالت تنفسی و قلبی -سقط جنین  -چاقی  -خوردن تعادل هورمونها 
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اختالل در  -کاهش آستانه تحمل بدن  -عفونتهاي ویروسی مزمن -اختالالت غدد درونریز -آلرژي و آسم  -غز م

سردرد و  -تهوع و استفراغ  -خستگی  -کم خونی  -ناباروري  -تغییر در سوخت و ساز  -عملکرد آنزیمها 

 -اختالالت پوستی -درسپیري زو -تخریب ژنها  -تضعیف سیستم ایمنی بدن  -تحریک پذیري  -سرگیجه 

 .مرگ –بی خوابی  -پوکی استخوان  -ریزش مو  -التهاب مفاصل  -بی اشتهایی  -کاهش حافظه 

  ریخت و پاش پسماند  -6

باشاند. منااط  ماناد و ضاایعات مایها عامل اصلی تولید مواد زاید، پسبازدیدکنندگان و جوامع ساکن در کوه

هاا کمتار از با یکدیگر متفاوت هستند. اما بطور کلی ظرفیت همه انکوهستانی از نظر ظرفیت جذب مواد زاید 

گیارد، در هاي مناط  گرم و بارور، تجزیه و اکسیداسیون با سرعت انجام مایها است. در کوهزیستسایر محیط

-حالی که در مناط  سردسیر که باروري محدودي دارند مواد پالستیکی تقریباً براي همیشه پایادار بااقی مای

 نند. بعضی از قلل شناخته شده و معروف از این نظر مسائل غیرقابل حلی دارند.ما

  
 کمپین هر روز یک زباله برداریم –. زباله هاي کوه نوردان 35و  34عکس

هاي غیربومی فراهم کناد. دفان ماواد زائاد ازت داخل اوره و موادغذایی ممکن است زمینه را براي تهاجم گونه

آل ان است که مواد زائد هاي آبی سطحی گردد. حالت ایدههاي زیرزمینی و جریانگی آبممکن است باعث آلود

جامد از منطقه خار  شده و مواد زائد مایع نیز به طریقی دفع گردد تا حداقل صدمات را وارد کند. امروزه قلال 

 ظر زائد داراي مشکالت جدي هستند.ها از نهاي معروف و مسیرهاي دسترسیی آنکوه

 
 مرتفع در هیمالیا يتجمع زباله ها در کمپ ها. 36عکس



 حفظ محیط کوهستانمبانی جزوه آموزشی 

77 

 

            
تا  بهترین راه حل: خرو  مواد زائد از محیط کوهستان. 38عکس رسم ناخوشایند به جا گذاري پالکاردها در کوهستان. 37عکس

  محل مناسب دفع پسماند.

 :از دور ریختنی ها برخی تعاریف

 :زایدات غذایی  

 ذیر زباله که  معموالً از زایدات گیاهی، تهیه و طب  و یا انبار کردن مواد غذایی بدست میبه قسمت فسادپ  

کمیت پسماندهاي غذایی در طول سال متغیر بوده و در فصول گرم سال که مصرف میاوه  .گردد آید اطال  می

  رسد. وسبزي بیشتر است به حداکثر می

 
 طبیعت. نمادي از زباله هاي بازگشت پذیر به 35شکل

که در مدت زمان نسبتا کوتاهی توسط میکروارگانیزم ها تجزیه شده و به طبیعت بازگردانده مای  يبه مواد

 .گفته می شود 48ا مواد زیست فرو پاششوند اصطالح

  
 انواع قوطی هاي زیست فروپاش. 41و  39عکس

                                                 

48 iodegradableB 
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 :آشغال  

 -پالساتیک -ها معموالً شامل: کاغذ بالهشود. آشغال در ز فسادناپذیر زباله بجز خاکستر گفته می به قسمت

  شود. قطعات فلزي، شیشه، چوب و موادي از این قبیل می

 مفهوم بزرگنمایی بیولوژیکی 

ي در طول زمان رخ می دهد. ماواد است کهتجمع آالینده هاي شیمیایی در زنجیره مواد غذایی  49بزرگنمایی بیولوژیک

و باعث اختالل در فرآیندهاي طبیعی زیسات  تجمع پیدا کردهچربی هاي  و یا دیگر مواد شیمیایی در بافت DDTمانند 

ارگانیسام آلاوده در طعماه خاود  در . هنگامی که یک حیوان درنده آالیناده شایمیایی ذخیاره شادهی می شوندمحیط

 قطب شامال يها طیدر محپیدا می کند. تجمع ي سموم موجود در بدن موجود شکارچی  دریافت می کند. تقریبا همه

از سارد دارناد  تیانها یبمحیط با  بارزهم يبدن برا يباال یچربنیاز به  ی کهقطب يمانند نهنگ و خرس ها یانیشکارچ

 این پدیده تاثیر می پذیرند.

 
 . مدل مفهومی بزرگنمایی بیولوژیک36شکل

                                                 

49 Biomagnification 
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 مختلف درطبیعت  جدول مدت زمان تجزیه مواد. 5جدول

 ری هاطبا: 

زافزون تجهیزات  الکترونیکی در کوهنوردي، مساله تامین انرژي و شارژ استفاده اجتناب ناپذیر و رو

ري ها را مطرح کرده و آنرا به یکی از بخش هاي قابل توجه برنامه هاي کوهنوردي مبدل تانواع با

بی سیم  –چراغ هاي روشنایی  –نموده است. وسایلی همانند انواع دوربین هاي عکاسی و فیلمبرداري 

واره اي و حتی سیستم هاي کامپیوتري مانند انواع لپ تاب، که در صورت استفاده تلفن هاي ماه –

نوردان مدت زمان طوالنی را همداوم خصوصا در شرایط آب و هوایی سرد کوهستان و یا مواقعی که کو

 در برنامه هاي کوهنوردي به سر میبرند لزوم شارژمجدد و تامین انرژي آنها را دوچندان می شود.

 اي محتوي مواد سمی مانند کادمیوم ، سرب ، نیکل ،جیوه ، روي و غیره هستند.ري هطبا

 
 . باطري هاي انباشته تبدیل شده به زباله41عکس
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برخی از این عناصر از طری  دستگاه تنفسی وارد بدن میشود و برخی دیگر از طری  زنجیره غاذایی جاذب 

انسان از طری  زنجیره غذایی و بلع مستقیم ، در معرض بدن می شود که میزان جذب بستگی به نوع فلز دارد . 

و سرب مشاکالتی از   این مواد سمی قرار میگیرد. به طور مثال ورود کادمیوم به بدن باعث بیماري ایتاي ایتاي

ري هااي مصارف شاده بعناوان پساماند هااي خطرنااک طقبیل  کم خونی می شود. در کشورهاي پیشرفته باا

ري هاي مصارف طن دلیل آژانس هاي حفاظت محیط زیست آمریکا نیز به بازیافت بامحسوب میشوند و به همی

شده توجه کرده و آنها را بعنوان زائدات خطرناک دسته بندي کرده است. در اروپا نیز چندین آیین نامه در مورد 

 –تري هاي نیکل ري هاي مصرف شده براي کنترل آنها آورده شده است. باطتولید،بهره برداري،بازیافت و دفع با

 باشند. ري هاي پر مصرف میطکادمیوم، لیتیوم ،الکالین، اکسید جیوه ،اکسید نقره و روي نمونه هایی از با

 ری ها:طراهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از آلودگی با

 استفاده از باتري هاي که براي محیط زیست خطر کمتري دارد. -1

 ارژ هستند.استفاده از  باتري هایی که قابل ش-2

 استفاده از انرژي خورشیدي. -3

  
 به عنوان تولید کنندگان انرژي هاي پاک صفحه هاي خورشیدي. 37عکس

 مزایای استفاده از انرژی خورشیدی:

  وزن کم و در نتیجه قابلیت حمل آسان 

  عدم تولید انواع آلودگی 

 کارامد بودن صفحه هاي خورشیدي 

میتوان نقطه عطفی در بهره گیري از انرژي هاي پاک دانست. وزن کم و  بوجود آمدن صفحه هاي خورشیدي را

عدم تولید انواع آلودگی و کارامد بودن صفحه هاي خورشیدي انها را به یکی از  –در نتیجه قابلیت حمل آسان 

ز اینگونه وسایل نوین و مهم تولید انرژي الکتریکی در بسیاري از نقاط جهان تبدیل نموده است. امروزه انواعی ا

صفحات به بازار عرضه شده اند که براحتی توسط یک نفر قابل حمل بوده و آنها را می توان به صورت ثابت در 

کمپ ها و یا حتی در هنگام حرکت بر روي کوله پشتی نصب نمود. انرژي دریافتی از نور خورشید به صورت 
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ري هاي ویژه ي  این صفحات ، با ولتاژ هاي تر باانرژي الکتریکی، به صورت مستقیم و یا بعد از ذخیره سازي د

                                                                                                                                             متفاوت قابل استفاده می باشد.  

 یك صفحه خورشیدی چگونه کار می کند؟

لیکون کامال خالص باشد سط  آن محل ایده آلی براي انتقال الکترونها می باشد. اگر یک اتم سیلیکون با اگر سی

الکترون از اتم دیگر دریافت کرده و یک پیوند قوي ایجاد  4یک اتم دیگر سیلیکون برخورد کند هر کدام از آنها 

چون اتم ها به آرایش پایدار رسیده اند.  می کنند. در این حالت هیچگونه بار مثبت یا منفی بوجود نمی آید

براي بدست آمدن یک تکه سیلیکون خالص که در صفحه ها خورشیدي استفاده می شود ، اتم هاي سیلیکون 

 رتیب سالها باهم ترکیب می شوند.بهمین ت

باران هنگامی که سیلیکون نور خورشید را جذب می کند، اتمهاي سیلیکون توسط فوتونهاي نور خورشید بمب  

می شوند و با آزاد شدن الکترون ها الکتریسیته بوجود می آید. اگرچه انرژي بدسات آماده توساط یاک سالول 

خورشیدي چندان زیاد نیست ولی هنگامی که تمامی الکترون هاي آزاد از سط  صفحه خورشیدي جماع آوري 

 آید.کی بوجود می می شوند، الکتریسیته الزم براي بکار انداختن وسایل الکتری

 
 استفاده از صفحه هاي خورشیدي در برنامه هاي اکسپدیشن. 42عکس

    
 طرح هاي نوین استفاده از انرژي خورشیدي در کوهنوردي. 38شکل   انواع صفحه ها قابل انعطاف خورشیدي. 43عکس

 پالستیك ها:

 ظروف یکبار مصرف -

شود.  بندي استفاده میک در صنایع بسته میلیون تن پالستی 11براساس آمار در حال حاضر ساالنه حدود 

 هاي صاحب فناوري تولیدسال طول میکشد. در کشور 511تا  311موادي که تجزیه آنها در خاک بین 
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طور  شود. نشاسته به زمینی و گندم براي این منظور استفاده میهاي گیاهی از نشاسته ذرت، سیب پلیمر

پذیري بیشتري هاي گیاهی از انعطاف صیت هیدروفیلی دارد. پلیمرطبیعی یک پلیمر گیاهی ضعیف است که خا

درجه  65استایرن که استفاده از آن در دماي باالتر از  اند، بر خالف پلیبرخوردارند، در مایکروفر قابل استفاده 

 کنند.گراد را به راحتی تحمل می  درجه سانتی 111تا  91مجاز نیست، دماي 

           
زباله هاي ظروف یکبار مصرف. 44عکس  

کشد که بستگی به دما، رطوبت و فشاار خااک دارد. ماه طول می  6تا  3ها در خاک حداکثر تجزیه این پلیمر 

اي دارد و از ها هنگام اساتفاده از ایان ظاروف اهمیات ویاژه  عالوه بر حفظ محیط زیست، حفظ سالمت انسان

 شود.یعی دارند، هیچ ماده سمی و مضري از آنها آزاد نمی ها منشا گیاهی و طبآنجایی که این پلیمر

 
 . زنجیره اتمی پلیمرها38شکل

زمانی که ظرف استایرن با مواد غذایی گرم و داغ و به ویژه چرب تماس پیدا می کناد ، اساتایرن آزاد آن وارد  

ن آزاد از ظرف و ورود آن ماده غذایی می شود. البته باید توجه داشت که آب جوش نیز باعث جدا شدن استایر

به آب می شود اما تماس این ظروف با غذاي چرب و داغ باعث ورود تمامی استایرن هاي آزاد موجود در ظارف 

به ماده غذایی می شود و افرادي که به طور مستمر از غذاهاي درون ایان ظاروف اساتفاده مای کنناد ، دچاار 

 بیماري هاي خطرناکی از جمله سرطان می شوند . 

ظروف در طبیعت با   اگرچه تجزیه اینگونه  به تازگی فن آوري تولید ظروف گیاهی در کشور بوجود آمده است.

کی در محایط بایست از رهاسازي هر گونه مواد پالساتی سرعت بیشتري صورت می پذیرد ولی تا حد ممکن می

 زیست اجتناب نمود.

 
 . ظروف یکبار مصرف گیاهی تجزیه پذیر45عکس
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 های تیره رنگ:پالستیك 

استفاده از اینگونه پالستیک ها امروزه بسیار فراگیر شده است  و متاسفانه گاهاً مواد غذایی به شکل مستقیم در 

به دلیل اینکه پلیمرهاى رنگى داراى رنگ یکنواختى نیستند برخورد با پالستیک هاي تیره رنگ قرار میگیرند.  

نتیجه کارخانه هاى سازنده براى به دست آوردن یک رنگ ثابت از  پس از بازیافت رنگ تیره پیدا مى کنند در

دوده استفاده کرده سپس مواد پلیمرى مذاب را به صورت فیلم درآورده و به کیسه پالستیکى تبدیل مى کنند، 

 که ما از آنها به صورت کیسه هاى زباله مشکى استفاده مى کنیم.

 
 . یک پالستیک تیره رنگ46عکس

کاربرد ناصحی  دوده تماس دست با این کیسه ها باعث جذب ذرات دوده از راه دست مى شاود.  گاهى به دلیل

بنابراین در حال حاضر کارخانه هاى صنایع غذایى مجاز نیستند مواد بازیافتى را براى نگهدارى و بساته بنادى 

یکى در ایاران اسات. گفتناى مواد غذایى به کار ببرند. دلیل اصلى آن نیز عدم رعایت اصول بازیافت مواد پالست

است براى تولید کیسه هاى پالستیکى شفاف از مواد اولیه بکر استفاده مى شود در حالى که اکثریت پالستیک 

  هاى مشکى موجود در بازار از مواد بازیافتى تهیه مى شود.

  راهکار های مدیریت پسماند جامد

پذیر  شود. موادي که معموالً بازیافتباره گفته میسازي مواد براي بهره برداري دوبه آماده  :52ازیافتب -1

باشند عبارتند از آهن آالت، قراضه آهن، پالستیک، شیشه، کاغاذ، مقاوا، برخای ماواد شایمیایی و می

یکی از مهمترین موارد در بحث بازیافات تفکیاک از مبادا  شود.آشغال که به کود کمپوست تبدیل می

 پسماند است.

     
 . مواد بازیافتی در یک مرکز بازیافت47عکس   دیریت پسماند. عالمت م39شکل

                                                 

50 Recycle 
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 . سطل هاي تفکیک زباله از مبداء48عکس

 مزایاي تفکیک از مبداء پسماند:

 رعایت اصول بهداشتی 

 شده از مواد بازیافتی سالمت کاالهاي تولید 

 آوري و ساماندهی زبالههاي جمعحذف بخش زیادي از هزینه  

   
 برخی از روش هاي تفکیک زباله در کشور سوئیس. 51و  49عکس 
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یکی از بهترین روش هاي اجرایی براي مدیریت پسماندهاي صنعتی، کااهش ماواد  :54کاهش از مبداء -2

زائد در مبدا تولید است که ضمن کوتاه نمودن مسیر کنترل پسماند ،از مصارف بایش از حاد مناابع و 

د پالستیکی، نایلون ها عمده موادي هستند که می توانند مواد اولیه نیز جلوگیري می نماید . کاغذ، موا

  از مبدا کاهش یابند.

  
 . طرح هایی براي کاهش تولید زباله41و  41شکل

در روزهااي پایاانی هازار تان  12-11تن زباله تولید می شود و این مقدار باه  7511در کالنشهر تهران روزانه 

 سال!!

 ستیکی در تهران تولید می شود!!تن پسماندهاي پال 1111در شبانه روز 

اگر هر خانواده خود را موظف کند تا در طول هفته فقط یک کیسه نایلونی کمتر استفاده کند، آن وقت چیازي 

  شود!!میلیون کیسه پالستیکی در سال خود به خود از این چرخه حذف می 816حدود 

 56استفاده مجدد از وسایل  -9

 
 از دور ریختنی ها . طرحی براي استفاده مجدد49عکس

                                                 

51 Reduce 
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 آلودگی آب

تبخیار( و از  آب از اقیانوس به اتمسفر )باه صاورتگیرد، کلیة حرکات چرخة آب که از انرژي خورشید نیرو می

 ها و جویبارها و جریان آبهاي زیرزمینی در خود دارد.آنجا دوباره به اقیانوس را به شکل رواناب رودخانه

 
 ک منطقه حاشیه شهري. نمایی از آلودگی آب در ی51عکس

آن در  %2دخاایر آب در جهاان در اقیاانوس و  %97کناد. حادود چرخة آب تقریباً کلیة منابع آب را تأمین می

 آن در اتمسفر به صورت بخار آب جاي گرفته است  %1هاي ی  است. فقط کمتر از ها و کوهیخچال

 ذخایر آب جهان 

 درصد از کل آب مکان

 2/97 اقیانوس

 111/1 اتمسفر

 1111/1 رودخانه

 31/1 آب زیرزمینی

 119/1 دریاچه )آب شیرین(

 15/2 هاهاي یخی و یخچالکوه

 . تقسیم بندي ذخایر آب در جهان6جدول

مرحلة آب شیرین در چرخة آب وابسته به همان بخشی از آب است که در اتمسفر زمین قرار گرفتاه اسات. 

از آب خشکی فعال اسات، اماا هماین مقادار از نظار انتقاال ماواد گرچه در هر لحظه فقط بخش بسیار اندکی 

ها، انتقال و به جا گذاري رسوبات و فراهم آوردن منابع اب ها، هوازدگی سنگشیمیایی، شکل دادن به سرزمین

 اهمیت دارد. 

 مقایسه آلودگی و پاکیزگی آب:

شود، بیش از آنکه منظورمان ح میآلودگی انحراف از پاکیزگی است. وقتی موضوع آلودگی محیط زیست مطر

انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور از انحراف از یک حالت معمولی است. این ماده که به طور وسایعی در 

گاردد. حتای در غیار همه جا گسترده، حالل خوبی و به طور طبیعی هرگز به صورت کامالً خاالص یافات نمای
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محلول در آن اسات و همچناین گارد و  2Nو  2COو  O=2شامل گازهاي  ترین نواحی جغرافیایی، آب بارانآلوده

هاا و آبهااي طبیعای شاوند. آب چشامهغبار یا دیگر ذرات معل  در اتمسفر به صورت تعلی  در آب حمال مای

باشند. آب سخت شامل مقدار قابال می Fe,Ca,Mg,Naسطحی معموالً شامل ترکیبات حل شده از فلزاتی نظیر 

بات فلزات مربوط است. حتی آبهاي نوشیدنی هم از نظر شیمیائی خالص نیستند. با وجودي که توجهی از ترکی

اناد. اند اما خیلی از مواد در محلول باقی ماندههاي مضر نابود شدهذرات جامد معل  از بین برده شده و باکتري

 نمایند. عم آب را مشخص میها طدرواقع آب به صورت کامالً خالص براي نوشیدن مطبوع نیست بلکه ناخالصی

اي با غلظت کافی باراي آنکاه از ماورد اساتفاده قارار ، به معنی حالتی از آب، که هیچ ماده«53خالص»لفظ 

 گرفتن آب براي منظورهاي طبیعی جلوگیري کند، وجود نداشته باشد. 

 هاي طبیعی عبارتند از:استفاده

  زیبایی و تفریحی  -1

 ذخیره آب مصرفی عموم مردم -2

 ها(ط زیست آبی جانوران )ماهییمحی -3

 کشاورزي -4

 صنعتی -5

گاردد. مسائله هر ماده و جسمی که مانع استفاده طبیعی از آب شود، به عنوان آلودده کننده آب تلقی مای

شود، زیرا استفاده طبیعی از آب گوناگون است. آبی که باراي اي ایجاد میآلودگی آب به صور مختلف و پیچیده

 مناسب است باید آلوده نباشد.  هاي خاصبعضی استفاده

 وسعت آلودگی آب: 

انجمن حفاظت محیط زیست ایاالت متحده امریکا برآورده کرده که تقریباً یک سوم جریان آب جهان به طور 

مشخص آلوده و اصل حفظ کیفیت آب بر هم زده شده است. در این برآورد آلودگی به عنوان یک زیاان مطارح 

 کند. و فیزیکی آب لطمه وارد میشده که بر خواص شیمیایی 

 :هاي آببندي آلوده کنندهطبقه

دهد، شوند. براي مثال نوشیدن آب طعم بد میترین توجه مشخص میهاي آلودگی آب حتی با سطحینشانه

هاا و هاا و رودخاناهکنند. آب کنار دریاها و اقیانوسهاي هرز آبی در حجم زیادي از آب رشد میهاي علفتوده

هاا یابند و گوشت بعضای از آنهاي تجاري کاهش میسازند. مقدار ماهیها بوي ناخوشایندي منتشر میچهدریا

ها توان روي سط  آب به صورت جاري یا کف در کنار دریا دید. اختالفات این نشانهها را میفاسد شده روغن ان

ت باید به منابع و انواع بسیاري از آلوده کند. منشاء این مشکالو اثرات اشاره شد بر پیچیدگی مسئله داللت می

اند، که در این فصال ماورد بررسای بندي شدههاي آب به نه دسته طبقهها نسبت داده شود. آلوده کنندهکننده

 اند: هاي بعد با جزئیات بیشتري مطالعه شدهقرار گرفته فقط چند آلودۀ کنندۀ به خصوص در فصل

 هاي متقاضی اکسیژنزباله -1

                                                 

53 ePur 
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 زا عوامل بیماري -2

 مواد غذایی گیاهی -3

 ترکیبات آلی سنتز شده )مصنوعی(  -4

 نفت -5

 ها مواد شیمیایی معدنی و کانی -6

 رسوبات  -7

 مواد رادیواکتیو )پرتوزا( -8

 گرما -9

-مایها شامل بیش از یک آلوده کننده ها اجتناب ناپذیراند. زیرا بعی از زبالهها بین این مقولهبعضی تداخل

زا غذائی گیاهی و مواد مختلف دیگر باشند. براي مثال فاضالب خام داراي زباله متقاضی اکسیژن، عوامل بیماري

 باشد. می

 های آببندی آالیندهطبقه

 ای از کانون آننمونه گروه آالینده

 فاضالب خام انسانی، ضایعات کشاورزي و زباله شهري مواد آلی مرده

 انسانی فاضالب مواد بیماریزا

 استفاده از سموم کشاورزي مواد شیمیایی آلی

 کودهاي شیمیایی مواد غذایی گیاهی

 استفاده از جیوه، کادمیم، سرب و غیره در صنایع مختلف فلزات سنگین

 اسید سولفوریک حاصل از بعضی معادن و همچنین فرایندهاي صنعتی و آزاد کردن نادرست آنها اسیدها

 اي ساختمانی، رواناب کشاورزي و فرسایش طبیعیرواناب محله رسوبات

 ها و تأسیسات صنعتیآبهاي گرم تا داغ حاصل از نیروگاه گرما

 اي و نظامیآلودگی ناشی از صنایع هسته پرتوزایی

 . طبقه بندي آالینده هاي آب7جدول
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 دفع فضوالت انسانی در طبیعت:

ه به محیطی بروند که فاقد سرویسهاي بهداشتی باشد. بارها براي کسانی که به طبیعت میروند پیش آمده ک

لزوما همه روشهاي دفع فضوالت روشهاي بهداشتی نیستند. دفع مواد زائد و فضوالت رابطه مستقیمی با سالمت 

 و بهداشت  دارد. محل دفع فضوالت به موقعیت محل، تعداد اعضا گروه و فصل دارد.

 
 . یک توالت در کوهستان51عکس

 

 
 . سه روش مدیریت فضوالت انسانی در طبیعت41شکل

 بیرون بردن فضوالت انسانی

 کند که تمامی مدفوع انسانی بیرون بارده شاودهاي عمومی ]آمریکا[ حکم میمقررات در بسیاري از منطقه

 )یوسمیتی پارک(

 دفن کردن

  فضوالت انسانی

        

بیرون بردن 

 فضوالت انسانی

دفع و مدیریت 

فضوالت انسانی 

 در طبیعت
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سرپوش و طرف دیگرش هام در پیچای اینچ است که یک طرف آن  4ي پی وي سی یک لوله : ی دفعلوله

 .اندازندکنند و داخل لوله میدارند، کیسه را پشت و رو میي کاغذي بر میدارد. مدفوع را با کیسه

 
 . نماي لوله دفع فضوالت انسانی42شکل

 .ي مخصوص حمل مدفوعهاي طراحی شدهي نایلون، و کیسهپوشیده شده با کیسه های پالستیکیسطل

 
 سطل پالستیکی حمل مدفوع در طبیعت . یک52عکس

 .با درپوش بیضی محکم بسته شونده مینیومیوهای آلمحفظه

 
 بیرون بردن فضوالت در مناط  مرتفع هیماالیا از کمپ ها اصلی. 53عکس

 دفن فضوالت انسانی

 فضوالت انسانی: دلیل توصیه به دفن کردن

  ن آن است.زاي احتمالی دروبیماري واملپوشانده شدن مدفوع و ع 

 .دارددفن، حشرات را دور نگه می 

 .کنداز تماس مدفوع با جانوران و مردم جلوگیري می 

  دارد.هاي سطحی را از آلوده شدن دور میآب 
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  .تواند گیاه را بسوزاندادرار، می

سانتی متار و  61در  61نفره و بیشتر بایستی یک توالت عمومی ایجاد کنید. چاله اي به ابعاد  12در گروههاي 

 نفر و مدت یک تا دو روز مناسب خواهد بود. 21سانتی متر حفر کنید. این چاله براي  61تا  45به عم  

 
 . نماي یک توالت صحرایی در طبیعت43شکل

اطراف چاله را از خار و خاشاک پاک کرده و آنها را در یک مکان نزدیک جهت کاور نهایی نگهداري کنید. حتما  

سانتی متري سط  باال آماد روي آن را  15ز را از محل دور کنید. هنگامی که فضوالت تا ارتفاع اشیائ نوک تی

به طور کامل بپوشانید. مهمترین نکته در انتخاب محل پوشیده بودن آن و دور بودن از آبهاي ساطحی یاا زیار 

ن خشاک، دور از محال متر از منابع آبی دور، در یک مکاا 111زمینی است. محل مورد انتخاب بایستی حدود 

کمپ یا چادرها و محل پخت و پز و مسیر عبور و مرور یا جاده باشد. در زمستان امکان حفر چاله ممکن اسات 

س در دو منتظر شوید تا پسماند یا  زده ساپ سخت باشد لذا براي اینکه مطمئن شوید محیط آلوده نمی شود،

 و در آبهاي جاري استفاده نکنید.      پالستیک در بسته قرار دهید. هرگز از صابون جهت شستش

 تصفیه کردن آب

هاي میکروبی آبهاي طبیعت هم مندي به فعالیت در طبیعت افزایش پیدا کرده است، آلودگیطور که عالقههمان

اند. در حالی که مسافرت به همه نقاط دنیا افزایش پیدا کرده است، کشورهاي در حاال رشاد افزایش پیدا کرده

نوشایدن، پخاتن و غاذا درسات کاردن  اند تا یک سیستم آب قابل اطمینان که آب غیرآلوده را برايهقادر نبود

 مین نماید، و یا سیستم فاضالبی مانع آلودگی، ایجاد کنند. تا

 های مطلوب تصفیه آبمشخصات سیستم

 سیستم تصفیه آب براي نقاط طبیعی باید داراي مشخصات زیر باشد: 

 ساده و راحت ●

 سریع ●

 کوچک و کم وزن ●

 قابل اعتماد ●



 حفظ محیط کوهستانمبانی جزوه آموزشی 

92 

 

ها از سیستمی که ساده و راحت نیست و صبر هستند  خیلیاستفاده کنندگان در طبیعت معموالً جوان و بی

رسد که الوده نیست، بدون کنند. آبی که صاف است و به نظر مییا باید مدت زیادي انتظار کشید، استفاده نمی

می که کوچک و کم وزن نیست، حمل نخواهاد شاد. سیساتمی کاه قابال شود. سیستتصفیه کردن استفاده می

توان اي که مناسب کار در درون طبیعت هستند را میهاي تصفیهاطمینان نیست را نباید استفاده کرد. سیستم

در مناط  شهري کشورهایی که داراي آبی مطمئن نیستند هم استفاده کرد. البته ساکنین طوالنی مدت معموالً 

کند، که معموالً سیستمی از ترکیب فیلتر و مواد شیمیایی اسات. تصافیه تري استفاده میسیستم راحت از یک

 گیرد. آب در طبیعت از طری  استفاده از حرارت، فیلترهاي میکروارگانیسم، یا مواد شیمیایی صورت می

 51ایاثر گلخانه -9

این پدیده مساتلزم افازایش غلظات کاربن دي  وجود دارد.« اياثر گلخانه»احتماالت زیادي براي مشکلی بنام 

-هاي انسانی موجب تغییرات آب و هوایی میباشد. افزایش کربن دي اکسید در اثر فعالیتاکسید در اتمسفر می

 .دهدط  زمین را تحت اثر قرار میشود، به عبارتی درجه حرارت س

 
 . اثر گلخانه اي44شکل

به طور طبیعی از اجزائ تشکیل دهناده هاوا  2COآید زیرا ار نمیکربن دي اکسید یک آلوده کننده هوا به شم

گردد. در این چرخه کربن، گیاهاان باشد. کربن دي اکسید در اثر فعالیت گیاهان و جانوران وارد اتمسفر میمی

و هوا را با آب واکانش داده تولیاد کربوهیادرات  2COبه وسیله عمل فتوسنتز از انرژي نورانی استفاده نموده و 

هاي فسیلی و همچناین باا نمایند. انسان با قطع درختان باعث کاهش گیاهان و با سوزاندن سوختاکسیژن می

شود. که فعالیات اول موجاب کااهش تواناایی تبدیل سنگ آهک به سیمان موجب به هم زدن چرخة کربن می

اي دهند. اثار گلخاناهزایش میرا در اتمسفر اف 2COشود، و موارد بعدي مقدار می 2COطبیعت در از بین بردن 

باشاد، بیشاتر کنناد، مایاتمسفر و تشعشعاتی که زمین را ترک می 2COنتیجة تأثیر متقابل بین افزایش مقدار 

رسند.  تقریباً یاک ساوم از تشعشعات خورشیدي تابیده شده شامل بسیاري از طول موجها، به سط  زمین نمی

شود. بیشتر دو سوم باقیمانده توسط ماواردي مثال فضا منعکس می رسد، دوباره بهنوري که به سط  زمین می

شود. این نور جذب شده به شکل تشعشعات مادون قرمز با طول مو  بلند یاا ها، سیمان و غیره جذب میصخره

                                                 

54 Greenhouse Effect 
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اتمسفر جذب، و  2COهاي بلند توسط شوند. نور با این طول مو شود( منتشر میگرما )وقتی که زمین سرد می

به طور مؤثر به عنوان یک  2COگردد. رم شدن و ازاد کردن گرما و در نتیجه افزایش دماي اتمسفر میموجب گ

کند. به نور مرئی اجازه ورود از یک جهت، اما از عبور نورهایی با طاول ماو  بلناد در صافی یک طرفه عمل می

بخار آب اتمسفري نیز به عنوان  نشان داده شده است. 7-2نماید. این رفتار در شکل جهت مخالف جلوگیري می

نماید اي در اثر فعالیت انسان تغییر نمیکند، اما غلظت آب به طور قابل مالحظهعمل می 2COیک صافی مشابه 

منجار باه افازایش  2COماند. به طور صافی عمل نمودن یک طرفاه بنابراین سهم ان در دماي اتمسفر ثابت می

شد که دماي زیاد درون گلخانه اي است، زمانی تصور میبه علت اثر گلخانه شود، و ایندماي اتمسفر و زمین می

اناد کاه درون یاک گلخاناه، عامال اصالی در اثر صافی عمل نمودن یک طرف شیشه است. اما اماروزه دریافتاه

 جلوگیري از سرد شدن همان همرفتی )انتقال جریان هوا به طرف باال یا پایین در اثر حرارت( است. 

نتیجه دو  c 1 6/3بینی کرد، یک افزایش درجه حرارت در حدود ، محاسباتی انجام گرفت که پیش1951 در دهه

میلیاون مایال مکعاب آب  7هاي موجود در زمین معاادل باشد. قطعات یخیاتمسفر می 2COبرابر شدن مقدار 

یش خواهاد یافات و ایان فاوت افازا 251تا  211ها به دارند. که اگر تمام آن ذوب شود، عم  متوسط اقیانوس

 1941تاا  1885هااي بسیاري از مناطقف ساحلی، شامل شهرها و بنادر، را به زیر آب خواهاد بارد. باین ساال

 افزایش یافته است. C 1 6%هاي سرتاسر زمین به اندازه متوسط

 شود.  ربن میهاي فسیلی موجب به هم زدن چرخة ک انسان با قطع درختان باعث کاهش گیاهان و با سوزاندن سوخت

 CO 2فعالیت اول موجب کاهش توانایی طبیعت در از بین بردن  •

  دهند را در اتمسفر افزایش میCO 2موارد بعدي مقدار  •

 اثر گلخانه اي بیش از حد طبیعی باعث بوجود آمدن پدیده هاي مخرب زیر می شود:

 55گرمایش جهانیالف( 

 56ب( تغییر اقلیم

 گرمایش جهانیالف( 

 هااانوسیو اق نیساط  زما يدماا نیانگیام شیاست که منجار باه افازا يادهینام پد نیزم شیگرما ای نیشدن زمگرم

تار شاده کاه گرم وسي سلسی درجه 74/1حدود  یعیرطبیبه طور غ نی زمیسال گذشته، کره 111 یط .استدهیگرد

 نیتارگرم ساتم،یقارن ب یانیاپا يهااز دانشمندان معتقدند کاه دهاه یبرخ است.موضوع دانشمندان را نگران کرده نیا

جهاان تنهاا از ساال  يهاسال نیترمورد از گرم 11از آن است که  یها حاکاست. گزارشبوده ریسال اخ 411 يهاسال

 است.بوده سابقهیسال گذشته ب 151در  زانیم نیکه ا استدهیبه ثبت رس 2117تا سال  1991

                                                 

55 Global Warming 
56 Climate Change 
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 . گرمایش زمین45شکل

 از .کنادیکمک ما نی زمیشدن کرهمؤثّر است و به گرم اریمشکل بس نیا جادیدر ا یصنعت يهاتیّالفعّ رسدیبه نظر م 

کاه تاا ساال  شودیم ینیبشیادامه دارد. پ زیاست و تاکنون نآغاز شده نزمی ٔ  کره يهوا يدما يریگاندازه 1881سال 

 2111در ساال  ن،ی زمایشدن کرهرمگ شودیگفته م نیهمچن باشد.« شدنگرم» یسابقهیشاهد رکورد ب نیزم 2114

از  يسار کیا ده،یاپد نیاا لیاماورد دال در خواهد شد. اکوحشتن يهاسوزان و توفان يگرما د،یشد یباعث خشکسال

و  یآتشفشاان يهااتیّفعّال رینظ ییندهایفرا گرید یاست و برخ یمبتن ندیفرا نیبر ا ياگلخانه يگازها ریبر تأث هايتئور

از دانشامندان باا  ياریبسا یدهیاعق باه. داننادیم دهیپد نیا لیرا دل يدیخورش يهاتیّفعّال نیو همچن ییگرما نیزم

هاا، جنگل بیااز تخر يریسابز و جلاوگ يسط  فضا شیافزا ،يسوخت و انرژ نهیمصرف به ،یعموم يهایآگاه شیافزا

 یو اثرات منفا دهیپد نیا توانیم دیمانند باد و خورش یلیفس يهاسوخت نیگزیجا يهايمواد و استفاده از انرژ افتیباز

 193شاد  لیتشاک 2111کاه در مااه دساامبر  کیاکانکون مکز ییوهوانشست آب در .کنترل کرد ابشر ر یآن بر زندگ

در حاال توساعه در  يرا به منظور کمک به کشورها يدالر اردیلیم 111 یگرفتند تا صندوق میکننده تصمکشور شرکت

 نیزما  یتاارساال  نیتارگرم یهواشناسا یبه گزارش سازمان جهان 2111سال  کنند. سیتأس نیزم شیمبارزه با گرما

 است.شده نییتع

 ب( تغییر اقلیم:

یعنی هر تغییر مشخص در الگوهااي ماورد انتظاار باراي وضاعیت میاانگین آب و  تغییر اقلیم و یا هوایی و تغییرات آب

 اقلیم جهانی، رخ بدهد.  هوایی، که در طوالنی مدت در یک منطقه خاص یا براي کل

 
 . تغییر اقلیم46شکل
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هاي ي تغییرات غیر عادي در اقلیم درون اتمسفر زمین و پای آمادهاي ناشای از آن در قسامتتغییر اقلیم نشان دهنده

هاي قطبی مدت این تغییرات از ده سال تاا چناد میلیاون ساال تغییار باشد . براي مثال در ی ي زمین میمختلف کره

اغلب باه تغییراتای کاه در اقلایم  "تغییر اقلیم ". بخصوص در کاربرد اخیر، در مقوله سیاست محیطی، اصطالح کندمی

اي است که در نتیجه فاکتورهایی همچاون فراینادهاي دیناامیکی تغییر اقلیم پدیده گردددهد اطال  میکنونی رخ می

دهد. عوامل خارجی تاأثیر یا فعالیتهاي انسانی رخ می زمین و یا عوامل بیرونی همچون تغییرات در شدت تابش آفتاب و

نامند و شامل فرایندهایی همچون نوسانات در شدت نور خورشید، انحاراف در گذار بر اقلیم را اغلب نیروهاي اقلیمی می

و باشاد شود. بازخوردهااي ناشای از تغییار اقلایم متغیار میاي میمسیر حرکت زمین و افزایش غلظت گازهاي گلخانه

هاي اقلیمی با تاأخیر ممکن است سبب افزایش یا کاهش این عوامل درونی شوند. بسیاري از تغییرات درونی در سیستم

هاا باا تاأخیر کناد و باه وروديي زمین بسیار بزرگ است و به کندي حرکات میدهند. زیرا سیستم اقلیمی کرهرخ می

هااي ها یا خشک شدن حاشایه زمینش آرام سط  دریاچهدهد. براي مثال یک سال خشکسالی تنها سبب کاهپاس  می

گردد. در سالهاي بعدي این شرایط ممکن است با کاهش بارش منجر شود که احتماالً به یک سال خشاک تار هموار می

رسد، کل سیستم ممکن است به صورت دیگر تغییار سال فرا می  xي بحرانی بعد ازگردد. وقتی که نقطهدیگر منجر می

است که باه  شود . این نمونه از تغییر اقلیم سریع و برگشت پذیراین حالت در هر صورت به توقف بارش منجر میکند و 

 هد.دصورت تاخیري رخ می

درجاه  15باشد. میزان متوسط حرارت سطحی کره زماین  االنه بطور منظم میزان حرارت کره زمین رو به افزایش میس

هد ژئولوژیکی و شواهدهاي علمای دیگار حااکی از آن اسات کاه میازان حارارت سانتیگراد میباشد. در صورتی که شوا

اما دانشمندان بر ایان معتقدناد کاه تاوازن  و. درجه سانتیگراد بوده است 27و حداکثر آن  7سطحی کره زمین حداقل 

گاون کاردن د و این وضاعیت باعاث دگرطبیعی توسط انسانها و آن هم بدلیل رفع نیاز بشري ایجاد حرارت کاذب میکن

    . باشد و نظم در اقلیم می تباث

کلی وضعیت نابسامان و سختی در انتظار خواهد بود. در مناط  ساحلی بارانهاي شدید و سیل آسا و در نواحی  ه لحاظب

 . مرکزي خشکسالی حاکمیت خود را ادامه خواهد داد

 
 . تغییر اقلیم و خشکسالی46شکل
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  احتمالی چیست ؟ تاثیرات

  میزان منابع آب شیرین اهش در*ک

  هش در میزان تولید مواد غذائی*کا

 د.ایش میزان مرگ و میر در کشورهاي فقیر که روشهاي علمی مبارزه با تغییرات اقلیمی را اتخاذ ننموده ان*افز

 د.گ و میر گیاهان و حیواناتی که با شرایط جدید عدم سازگاري داشته باشن*مر

 میزان مرگ ومیر میلیونی توسط ماالریا و سوء تغذیه به باالترین حد خود می (WHO) سالمت  گزارش انجمن بین المللی *طب

 د.رس

 ستفاده از هیزم و هیمها -1

کنند امري رایاج استفاده از چوب براي پخت و پز، گرما یا برپایی آتش براي آنهایی که در کوهستان زندگی می

ربه تفریحی بازدیدکنندگان را نیز تشکیل دهاد. باه عاالوه بخشی از تج تواندبوده و سنت دیرپایی است. اما می

ممکن است تنها منبع سوخت قابل دسترس نیز به شمار آید. در بسیاري از جاها افازایش اردوهاا و یاا بیتوتاه 

 ها وارد کرده است.جدي بر آن کردن در کنار درختان صدمات 

 
 . استفاده از چون براي آتش54عکس

یکه با دقت مورد استفاده قرار گیرند منابع تجدیدپاذیري هساتند. باه هماین دلیال چوبهاي هیزمی در صورت

تواند بطور مستمر تضمین حفاظت از اجتماعات جنگلی و درختزارها عالوه بر حفظ خاک مناط  کوهستانی می

 سوخت مورد نیاز را نیز فراهم آورد. 

 توصیه ها:

هاي افتاده و مرده استفاده کرد. قطع درختان و د از چوببراي تأمین سوخت در مناط  کوهستانی تنها بای -

 هاي سبز باید ممنوع گردد. درختچه

 هاي هیزمی بجاي نبر از اره استفاده شود. بخاطر حفاظت چوب، بهتر است براي قطع چوب -

ب و هیزم هاي بومی باید بطور جدي و فعاالنه مورد ترغیب قرار گیرد. به عالوه براي تأمین چوکاشت گونه -

هااي هیزمای در صاورت امکاان بایاد باید مالیات وضع شود. فراهم اوري بودجه و بنیاد مالی براي کاشت گونه

 مدنظر قرار گیرد. 



 حفظ محیط کوهستانمبانی جزوه آموزشی 

97 

 

هاي پخت و پز نظیر چراغ نفتی، اجا ، انرژي خورشایدي ها براي گرمازایی یا شیوهاستفاده از سایر گزینه -

پذیر نبود باید استفاده از گونه امکانقرار گیرد. زمانی که استفاده از این رسانی روستایی باید مورد ترغیبیا بر 

هاي کاراتر در داخل یا مجاورت مناط  حفظ شده کوهستانی مورد حمایت و تشوی  قرار گیرد. استفاده از اجا 

 کند.کوهستانی را بیشتر تضمین میها نیازهاي چوبی را کاهش داده و پوشش گیاهی مناط  این گزینه

 حریق -5

هااي تاري هساتند. باا ایان وجاود اکوسیساتمهاي حسااسها، اکوسیستمها در برابر حری  نسبت به جلگهکوه

ساوزنی بارگ  جنگال هاايها از کوهستانی از نظر حساسیت به حری  نیز به شدت متفاوت هستند و دامنه آن

ي تاسوک در نیوزلند کاه باراي بقااء و شوند تا علفزارهاحساس تاسمانی که با یک جرقه آتش به کلی نابود می

 حفظ خود نیاز به آتش دارند متفاوت است.

 
 . حری  در پوشش جنگلی55عکس

هاي سان برناردینو در ایااالت متحاده. در هاي طبیعی بسیار باال است مانند کوهها وقوع حری در برخی از کوه 

ها مناابع هاي تایوان. بعضی از کوهست مانند کوههاي طبیعی کم اها احتمال وقوع حری حالی که در برخی کوه

ها هم قابل ها غیرقابل اشتعال است. چنانچه پوشش گیاهی کوهنرا  زیادي دارند ولی پوشش گیاهی آقابل احت

هاا ممکان اسات رژیام اشتعال باشد و هم نسبت به حری  حساس باشد در این صورت جوامع ساکن و توریست

 نوع زیستی را به مخاطره بیندازند. حری  را تغییر دهند که ت

بینای دامناه و توپوگرافی بر شرایط آب و هواي محلی و خصوصیات سرشتی حریا ، عماالً پایش ربه دلیل تأثی

هاي تجویزي و عمادي ممکان اسات ها بسیار دشوار است. به همین دلیل اطفاء حری شدت آتش در کوهستان

و هواي ویژه ممکن اسات تماام منطقاه حفاظات شاده در اثار  بسیار دشوار و خطرناک باشد. تحت شرایط آب

هزار هکتاار از  141هاي مهیب و غیرقابل مهار در ظرف چند ساعت بسوزد و از بین برود )به عنوان مثال حری 

زمانی که منااط  حفاظات شاده  ساعت سوخت و از بین رفت.( 18تا  11اراضی جنوب غربی استرالیا در مدت 

اند و سپس گیاهان و جانوران بومی دوباره راضی احاطه شده باشند که قبالً پاک تراشی شدهکوهستانی بوسیله ا

 هاي بومی خار  از منطقه سوخته شده( مستقر شده باشند امکان ایجاد حری  غیرممکن است. در آن )گونه

طقه کوهساتانی آل براي آتش سوزي رژیمی است که حفظ و نگهداري همه عناصر تنوع زیستی در منرژیم ایده

ریزي شده و منظم نیااز دارد. بادهااي کند. این نوع رژیم به حری  و اطفاء آن به صورت برنامهپذیر میرا امکان
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 سازند.هاي تند اطفاء حری  را بسیار دشوار میهاي هوایی باال رونده در شیببلند و جریان

 توصیه ها: 

هایی مجاز باشد کاه هیچگوناه خطاري ب شود یا تنها در دورههاي باز بطور کلی باید اجتنااز ایجاد حری  -

 وجود ندارد و سپس آنرا در محل حری  کنترل و محدود کرد. 

 هاي هیزمی استفاده شود. در مناط  دور افتاده کوهستانی تنها باید از اجا  -

بینای آب و هاوا و شامکانات، قوانین حری ، پای رقابل مهار و وحشی به شرایط محلی،هاي غیاطفاء حری  -

 ها از همه مهمتر است. منابع موجود بستگی دارد و عوامل فو  از اولویت باالیی برخوردارند. اما زندگی انسان

-هاي ویژه و اکوسیساتمهاي بیولوژیکی هرجا که امکان داشت زیستگاهبه عنوان یک اصل کلی در اولویت -

 فاظت شوند. هاي بسیار حساس به حری  باید به طری  مختلف ح

هااي مادیریت بسایار باشند طرحهاي حساس به آتش میاي که داراي اکوسیستمدر مناط  حفاظت شده -

هاا ها باید از طری  دانش محلی از نظر اکولوژي و پویایی اکوسیساتمضروري هستند. حساسیت این اکوسیستم

بر، حری  عمادي، ي مانند ایجاد آتشمشخص شوند. مناطقی که داراي حساسیت باالیی هستند از طری  تدابیر

 هاي بزرگ از طری  پیشگیري و رفع عوامل حری  قابل کنترل هستند. پیشدستی بر بروز حری 

 بینی شود. هاي الزم، تجهیزات و بودجه کافی پیشبراي مدیریت و اطفاء باید آموزش -

  
 آتش آتش سوزي جنگل هاي گلستان و تاثیر باد در گسترش. 57و  56عکس 

 شکار -2

ها محدود به این منااط  مناط  حفاظت شده کوهستانی اغلب داراي حیات وحشی هستند که دامنه انتشار آن

-اند که زمانی در اراضی جلگههایی فراهم آوردهاست. به عالوه این مناط  براي بسیاري دیگر از جانوران پناهگاه

 د یا در معرض خطر انقراض قرار دارند.انشدند ولی امروزه یا کمیاب شدهاي همه جا دیده می

 
 . شکار58عکس
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توانند -)شکار تفریحی( جذابیت داشته و می ها هنوز براي شکارچیان و عالقمندان به تروفهگونهبسیاري از این 

هاي شاکار شاده بتوانناد جتماعات محلی منشاء درآمدهاي قابل توجهی به شمار ایند. در صورتیکه گونهبراي ا

رود. اماا در صاورتیکه نتاوان جدید شوند و حیات وحش پایدار بماند شکار فعالیتی مجاز به شامار مایدوباره ت

ها از نظر حقو  شکار داراي فرهنگ پایداري شکار را تضمین نمود باید ممنوع گردد. مردم سنتی ساکن در کوه

 و سابقه طوالنی هستند. 

هاي غیربومی و بیگانه هاي بزرگی از گونهوایی( جمعیتدر برخی از کشورهاي کوهستانی )مانند نیوزلند، ها

نظیر گوزن، شاموا، تار، گراز، بز کوهی و خرگوش وجود دارد که موجودیت مناط  حفاظت شده را مورد تهدیاد 

هاا موجاب ناابودي رویاه آنها فاقد دشمنان و پرداتورهاي طبیعی بوده و چراي بایاند، زیرا این گونهقرار داده

 گردد. اند میخوار تکامل یافتهخوار و سرشاخههی منطقه که در غیبت پستانداران علفپوشش گیا

تواناد روش کنتارل بسایار مناسابی هاي غیربومی توسط جوامع محلی یا بازدیدکنندگان میشکار این گونه

سااز تشادید زمیناهتواند منشاء در آمد قابل توجهی نیز براي مردم باشد که خود ها باشد. به عالوه میبراي آن

ها خواران( آنهاي بومی وحشی زمانی که پرداتورهاي )شکارچیان و طعمهها است. حتی در مورد گونهکنترل آن

کند ممکن است براي جلوگیري از وارد کردن ها از ظرفیت برد منطقه تجاوز مییابد و تعداد این گونهکاهش می

 ي ویژه( ضروري بشد. مال رژیمی براي شکار )پروانهها برداشت کنترل شده و اعصدمات به زیستگاه

هاي بومی ممنوع گردد مگر در مواقعی که برداشت پایدار بوسایله جواماع آل آن است که شکار گونهحالت ایده

هاي غیربومی مورد محلی تضمین گردد و یا براي مساعدت به کنترل سازمان مسئول مدیریت منطقه شکارگونه

 ترغیب قرار گیرد. 

 توصیه ها:

نشین ساکن به هاي بومی باید در مناط  حفاظت شده ممنوع گردد جز در مواردي که مردم کوهشکارگونه -

طور سنتی داراي ح  شکار باشند. شکار باید تحت نظارت پیوسته و با مجوز صاورت گیارد تاا ساط  برداشات 

یعی خود را از دست داده باشند شاکار کنتارل ها، پرداتورهاي طبپایدار باقی بماند. در موارد محدودي که گونه

 ها نیز مجاز است. شده براي جلوگیري از وارد شدن صدمه به زیستگاه

اند مطاب  با ماوازین و شارایط منادر  در هاي غیربومی و معرفی شده که تبدیل به آفات شدهشکار گونه -

 د.د مورد حمایت و ترغیب قرار گیرطرح مدیریت بای

 شاره به بحث غیر اخالقی بودن شکار:تصاویري جهت ا

    
 . شکار، یک پدیده غیر اخالقی61. 61.  59شکل 
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 :57لیست قرمز

ترین بوجود آمد جاامع 1963هاي در معرض خطر سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی که در سال لیست قرمز گونه

 (IUCN) 58المللای حفاظات از طبیعاتبین هاتحادیا لیست وضعیت نگهداري از منابع طبیعی گیاهی و جاانوري اسات.

این لیسات بار روي ضاوابط دقیقای جهات ارزیاابی خطار  ها است.ترین سازمان اعالم نظر در مورد وضعیت گونهمعتبر

هادف  شود.ها در تمام مناط  دنیا میانقراض هزاران گونه و زیر گونه استوار شده است. این ضوابط مربوط به همه گونه

المللای باه موضاوع حفاظات از مناابع گیران و همچناین اجتماعاات بینلیست جلب توجه مردم، تصمیماز تدوین این 

هاا ترین ارزیاباصلی هاي گیاهی و جانوري جلوگیري شود.طبیعی است تا از  این طری  از روند رو به رشد انقراض گونه

، موسسه مطالعه بر زندگی حیوانات، مرکز جهانی ها در دنیا، انجمن مطالعه بر زندگی حیوانات لندنگران گونهو سنجش

هاي  ساازمان جهاانی حفاظات از هاي تخصصی که با کمیسایون بقااي گوناهنظارت بر منابع طبیعی و بسیاري از گروه

هاي در ها حادود نیمای از گوناههاي این سازمان و گروهکنند هستند. به طور کلی تا کنون ارزیابمنابع طبیعی کار می

و ارزیابی آنهاا در صاورت  هاي هر گونهبدست آوردن دسته IUCNیکی دیگر از اهداف  اند.قراض را گزارش کردهخطر ان

هازار گوناه زناده باراي در  در  7، بیش از  2116ها در سال سال است. در باز بینی گونه 11سال و یا هر  5امکان هر 

 نشده بودند. سنجیده 1996ها تا سال لیست قرمز شناسایی شد. این گونه

 
 المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعیسازمان بین. نماد لیست قرمز 46شکل

EX59: گیرند. ببر ایرانی یا ببر مازندران هاي که کامال منقرض شده و در طبیعت وجود ندارند در این دسته قرار میگونه

بر در مازندران که افراد محلی باه آن شایر سارخ کرده از این گونه است. آخرین بهاي مازندران زندگی میکه در جنگل

 .ه.ش در جنگل به دست یک شکارچی محلی شکار شد 1338گفتند در سال می

EW61: تاوان ها و مراکاز تحقیقااتی میکنند و فقط به صورت محدود در باغ وحشهاي که در طبیعت زندگی نمیگونه

 .یافت

CE61 :پشات عقاابی کاه در قشام یافات خیم در حال انقاراض هساتند. الکها به صورت بحرانی و به شدت واین گونه

 د.آیشوند جزو این گروه به حساب میمی

                                                 

57 Red List 

58 International Union for Conservation of Nature 

59 Extinct 

60 Extinct in the Wild 
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EN62:  هاي این طبقه به دلیل کمی جمعیات، آسایب پاذیري شناسند. گونهمی «در حال انقراض»این گروه را به عنوان

اخیارا در ها در معرض نابودي هستند. یوز ایرانی هبه دلیل تغییر در محیط زندگی و یا شکار غیر مجاز بیشتر از سایر گون

 .برداري شده را در این طبقه قرار داده استهاي نمونهدرصد از گونه 41حدود IUCNت. این طبقه قرار گرفته اس

VU63 : ها کم اسات شوند. تعداد این گونهمعرفی می "هاي در معرض آسیبگونه"حیوانات و گیاهان این طبقه به عنوان

 .گونه در این طبقه جاي دارند 8565اساس آمار لیست قرمز سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی  و بر

NT64:  ر.داقرار ندارند. مانند روباه یالدر آستانه تهدید قرار دارند ولی هنوز در معرض آسیب 

LC65 :در طبقه دیگري جاي داد و ایان توان هاي این طبقه را نمیشود. گونهبا نگرانی و حساسیت کمتر به آنها نگاه می

 .به معناي کمی اطالعات از آنها نیست

DD66 :هاي گیاهی و جانوري که اطالعات کمی نسبت به آنها وجود داشته باشد مثل کبوتر کوهی و میماون پاوزه گونه

 .دهنددراز کوچک و... را در این گروه قرار می

EN67ت.ها صورت نگرفته اس:  ارزیابی در مورد این گونه 

 آلودگی صوتی: -7

امد نوسانات ت صوتی با فرکانس )بسشود که اگر شدنامیده می« 68دسی بل»صوت تراز شدت گیري واحد اندازه

 شود. ( را درنظر بگیریم برابر با یک دسی بل می69سیکل در ثانیه )هرتز 1111در ثانیه( 

                                                                                                                                                           

61 Critically endangered 

62 Endangered 

63 Vulnerable 

64 Near Threatened 

65 Least Concern 

66 Data Deficient 

67 valuatedNot E 

68 Decibel (dB) 

69 Hertz (Hz) 
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 . آلودگی صوتی47شکل

( dBبال را دسای بال ) یک دهم شود کهیک بل شدیدتر میبرابر شود. صوت به اندازۀ  11چنانچه شدت صوت 

باشد که گوش به قادر به در آن است. شادت صاوتی نامند. و این نسبت حداقل تغییرات در شدت صوت میمی

 است. « 71دردآور صوتی»دسی بل حدود  121برابر با 

 حد مجاز انتشار آلودگی صوتی: 

 65دسی بل، در مراکز داد و ستد در روز  71آلودگی در حدود  در اماکن عمومی و کارخانجات حد مجاز انتشار

 61ها حد مجاز آلودگی صوتی در روز در مناط  کوهستانی و فروشگاهباشد، دسی بل می 51دسی بل و در شب 

دسای  45ها و بیمارستانها حد مجاز میزان آلودگی صوتی روزهاا در آسایشگاه ،دسی بل 45دسی بل و در شب 

شود.( باه صب  درنظر گرفته می 6الی  22ساعت معموالً از ساعت  8دسی بل )طول مدت شب  31ها بل و شب

زان مزاحمت هاي دسی بل چه کم و چه زیاد بتوانند دقیقاً میهر حال هنوز کامالً مشخص نشده است که اندازه

 صدا را نمایان سازند.

                                                 

70  uman painH 
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 ها(پراکنش گیاهان و جانوران بیماریزا )پاتوژن -8

هاا ها و دشتتوانند به سرعت به کوهاریزا در صورت استقرار در مناط  کوهستانی از ان جهت که میعوامل بیم

هاا باه اجتماعاات اي بوجود آورند. ممکن است برخای آنانتشار پیدا کنند ممکن است مسائل جدي و گسترده

 گیاهان و جانوري صدمات مستمري وارد کنند.

 
 . یک توده باکتري59عکس

غیرقابل برگشتی در زیستگاه بوجود آورند و یا حتی موجب ناراحتی جوامع انسانی گردند. بدیهی است تغییرات  

ها حساسیت متفاوتی دارند و باید براي مقابلاه باا مناط  کوهستانی مختلف نسبت به صدمات حاصل از پاتوژن

ل شادند چاه در داخال منااط  هاي آلودگی تشاکیها اقدامات الزم در محل انجام گیرد. هر جایی که کانونآن

 هاي سخت و دقیقی به مورد اجرا گذاشته شوند.حفاظت شده کوهستانی یا در مجاورت آنها باید دستورالعمل

 توصیه ها:

ها امري ها، وسایل و ماشینها، لباسرود: پاکسازي چکمهرعایت بهداشت همیشه عامل مهمی به شمار می -

 ضروري است. 

کان در داخل یا خار  از اراضی کمتر رفت و آمد کنناد، ورود باه منااطقی کاه از نظار االممردم باید حتی -

اناد هاي آبریزي که هنوز دست نخورده باقی ماناده نشادهحفاظتی داراي ارزش باالیی هستند یا به داخل حوزه

 باید محدود گردد. 

هاا، رسی و تسهیالت )نظیر جادهبراي به حداقل رساندن خطر انتشار بیشتر عوامل بیماریزا مسیرهاي دست -

-ریزي و حفظ و نگهداري شوند )نظیر خشک نگه داشتن سطوح پیادههاي اردو غیره( باید طرحروها، محلپیاده

 ها و آبهاي جاري و غیره(. ها بدور از روانابروها، احداث اردوگاه

وري است  ولای شناساایی آن باه هاي آلوده و انتشار آلودگی ضرنظارت پیوسته و تهیه دقی  نقشه کانون -

 علت دشواري ممکن است چندان آسان نباشد.
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 گردشگری و محیط زیست: -3

    
 در طبیعت گردي ظرفیت قابل تحمل. 49و  48شکل 

مقاصد گردشگري از یک سو چشم انتظار ورود گردشگران هستند و از دیگر سو نگران آثار منفی زیست محیطی 

سازد که مقصد موردنظر ما تا ن گردشگري در مقاصد را گاه با این سؤال مواجه میحضور آنان. این دغدغه مدیرا

هاي اخیر به ادبیات تواند پذیراي گردشگران باشد. این سؤال ما را به مفهومی کلیدي که طی دههچه اندازه می

 سازد. شود رهنمون مییاد می« 71ظرفیت قابل تحمل»گردشگري وارد شده است و از آن به 

تفاده از مناط  کوهستانی بوسیله جوامع ساکن و بازدیدکنندگان اغلب جهت و شدت فراینادهاي طبیعای را اس

تغییر داده است. مسئولین و مدیران مناط  حفاظت شده باید بفهمند تا چاه حاد از ایان تغییارات باا اهاداف 

یرات قابل قبول هستند. تعیین تواند سازگاري داشته باشد و در واقع تا چه حدودي این تغیمدیریت مناط  می

دامنه و حدود این تغییرات نیاز به پژوهش دارد. یکی از عوامل مؤثر در این حد و حدود، ظرفیت بارد یاا قابال 

 تحمل منطقه است. 

ظرفیت برد نشان دهنده آن است که محیط زیست بدون اینکه آسیب غیر قابل برگشتی ببیند تا چه حاد مای 

 مناط  طبیعی را تحمل کند.تواند بهره برداري از 

 گردشگران و محیط طبیعی مقصد

دهند و آثاري کاه از حضاور اگرچه انچه فعالین بخش خصوصی در عرضه کاالها و خدمات گردشگري انجام می

شود در واقع نتیجه حضور گردشگران در محیط مقصد است و بدین ترتیاب گویاا لین فعالین به محیط وارد می

ان فعالین سمت عرضه و خود گردشگران تمایز و تفاوتی قائل شویم، اکا اگر گردشگر را به ضرورتی ندارد که می

هااي حمال و نقال و هاا، اساباباش در اقامتگااهعنوان عنصري مستقل تلقی نمائیم که عالوه بر حضور جمعی

مناسبت نیست اه بییابد آنگهاي غذایی خود نیز جداگانه به محیط وارد شده و با آن تعامل میامکانات سرویس

 آثار زیست محیطی حضور گردشگران را نیز هرچند به اجمال مورد توجه قرار دهیم. 

                                                 

71 Carrying Capacity 
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 . یک پارک طبیعت گردي61عکس

برند، این مهم در خصوص گردشگرانی با پردازند و از آن لذت میگردشگران در محیط طبیعی مقصد به تفر  می

گیرد. از جنبة منفای ت. از حضور آنان طبیعت تحت تأثیر قرار میتر استر و پررنگانگیزه طبیعت گردي روشن

ها و یا مراتع و جنگل -شوند )سواحل دریابه خصوص هنگامی که گردشگرزان انبوه به سوي مقصدي رهسپار می

با  رود پشت سر آنها کوهی از زباله و تصویري ناخوشایند از مناظر بهم ریخته پدیدار شود. آنهادشتها( انتظار می

-رسانند، به النههاي نورسته و پوشش گیاهی مسیر آسیب میهاي جوان، نهالگذر در میان جنگلها به سرشاخه

ها و روشن رساند. گرد هم آمدن آنکنند و سرو صداي ایشان جانوران را آزار میهاي پرندگان دست اندازي می

شود که باه ر مراتع در جنگلها منجر میهاي گستردهدسوزيکردن آتش و حوادث ناگوار عظیمی همچون آتش

سادگی و براي سالها قابل جبران نیستند. اما این تصاویر نامساعد برخالف انتظار همیشاگی نیساتند و آهساته 

آهسته با طرح موضوعات مهمی چون اکوتوریسم، گردشاگري متعهداناه و مسائوالنه و گردشاگري کام ضارر و 

هااي ساالم و کام ضارر باازد و شاکلاي در سراسر جهان رنگ مایهگردشگري پایدار در میان گردشگران حرف

کوشاند تاا خاود گیرد. عالوه براین گردشگران متعهد ه فقط میگردشگري براي محیط طبیعی جاي آنها را می

آسیب رسانی کمتري به محیط داشته باشند، بلکه نسبت به شرایط محیطی چنان حساس هساتند کاه هرگااه 

کوشند. مگر نه ایان اسات کاه سالمت محیط ا تهدید نماید در جهت رفع آن مجدانه می رویدادهاي ناخوشایند

هاي کوهستانی همه ساله همت کرده و باه باه راه اناداختن هاي متعددي از گردشگران عالقمند به محیطگروه

اناد. اماروزه هپردازند که گردشگران بی توجه عامل ایجااد آن باودهایی میتورهاي گروهی به پاکسازي از زباله

هاي گردشگري متعهدانه که به تالش در جهت حفاظت از محیط زیست مقاصد گردشگري اعام از تعداد انجمن

ها با به راه انداختن تورهاي سفر طبیعت پردازند چندان اندک نیست. برخی از این انجمنگیاهان و جانوري می

ساازند، بخاش هاي آن آشنا مایپذیريي و اسیبگردي ضمن اینکه گردشگران را با زوایاي جذاب طبیعت گرد

هاي در حال انقراض حیاات وحاش یاا اي از منابع مادي حاصل از برگزاري این تورها را صرف نجات گونهعمده

کنند. این چنین است که حضور گردشگران تر میهاي احیاي محیط طبیعی مقاصد توسعه نیافتهحمایت از طرح

تواند عاملی براي آسیب رسانی باه محایط ن تیی دو دم است که از یک سو میدر مقاصد گردشگري نیز همچو

رود بشاریت را در هاي اخیر، به عنصري مبدل شده که امیاد مایتلقی شود و از سوي دیگر و بخصوص در سال

 حل مضالت زیست محیطی برخی مقاصد گردشگري یاري رساند.
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 ی پایدار کوهستانتوسعه

است که بر اساس مشارکت  ياژهیو نیو قوان هااستیس ازمندین ،یکوهستان یدر نواح اردیبه توسعه پا یابیدست

 صورت گرفته باشد.  یو پژوهش دق یکامل مردمان کوهستان، دانش محل

 
 . کوه سبز انسان ساخت دوستدار محیط زیست گروه فارست فالتون در ایروان ارمنستان51شکل

 یاز مردمان کوهستان نقش تیو حما یکوهستان يهابومستیحفاظت از زکوهستان در  ژهیو نیو قوان هااستیس

 ياما تنها معدود دهندیم لیخشک جهان را تشک یاز نواح چهارمکیها حدود دارند. به رغم آن که کوه یاتیح

و مردماان آن  ریانظیبا یناواح نیاا يازهایبه ن ییکوهستان را به منظور پاسخگو ژهیو يهااستیاز کشورها س

 جادیا دستنییپا ینواح يکه برا بندندیکار م هرا ب ینیو قوان هااستیها، ساند. غالباً دولتو اجرا نموده نیدوت

مناافع و  ،يفارد يازهاایو ناه ن رندیگیرا در نظر م یکوهستان يهاطیمح ینه شکنندگ نیقوان نیا اند،دهیگرد

را باه  یوابساتگ نیشاتریکه ب يتوسط افراد ستیز طیو مح یعیمنابع طب چنانچه مردمان کوهستان را. تیاولو

و حفاظت قرار خواهند گرفت. به منظور توسعه  يبردارمورد بهره دارتریپا ياوهیشوند، به ش تیریها دارند مدآن

. جواماع دبشناسان تیرا به رسام یوضع شوند که حقو  جوامع محل ینیو قوان هااستیس دیکوهستان با داریپا

باشاند.  اریاخت يخود دارا ماتیتصم يو اجرا یمربوط به استفاده از منابع محل يهايریگمیدر تصم دیبا یمحل

 جادیا ستیز طیو مح یعیمنابع طب تیریدر مردم کوهستان به منظور مد دیبا نیو قوان هااستیحال، س نیدر ع

 .ندینما زهیانگ

 یکوهستان ینواح يبرا یتیریمناسب مد يهاوهیش افتنیکوهستان،  داریتوسعه پا يهاچالش نیتراز عمده یکی

 یاجتماع -يو اقتصاد یو تنوع و اختالفات فرهنگ یوگرافیزیف يهاتفاوت لیدل بهکشورها است.  نیمشترک ماب

 تاوانینم لیدل نیروبرو است. به هم یفراوان يهایدگیچیها و پبا چالش ینواح نیا تیریکوهستان، مد طیمح

مشاترک  اتیصابار خصو هیاحال، با تک نیها ارائه نمود. با اکوه یتمام تیریمد يرا برا یثابت و کل يالگو کی

حفاظ  یجهاان هیااتحاد. ارائه نمود یکوهستان ینواح تیریمد يرا برا ییهاهیو توص یخطوط کل توانیها مکوه

 نیوثرتراز ما یکایارائه نموده و  یشده کوهستانمناط  حفاظت نییتع يرا برا ییارهایمع زی( نIUCN) عتیطب

هاا شاده و گساترش آندر زمره مناط  حفاظت ینواح نیرا قرار دادن ا یکوهستان یحفاظت از نواح يهاروش

 .داندیم
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بوده است. سال  یکوهستان، انجام اقدامات در سط  مل داریبه توسعه پا لیدر ن يدیعامل کل ر،یاخ يهاسال در

نسبت به کوهستان داشته باشند  يشتریهم آورد تا تمرکز بکشورها فرا يبرا یمناسب تیها موقعکوه یالمللنیب

 قاا،یدر آفر یمل يهاتهیکم 2112سال  یط. دیگرد جادیمختلف ا يدر کشورها یمل تهیکم 78آن،  جهیو در نت

کوهستان از سراسار  داریتوسعه پا انیاز حام ياشبکه ها،تیفعال يسر کیبا انجام  نیالت يکایاروپا و آمر ا،یآس

دنبال  يبرا یو منسجم یدائم يبه ساختارها يدر مراحل بعد هاتهیکم نیاز ا ياریا به وجود آوردند. بسجهان ر

 شدند. لیبدکردن اهداف خود ت

 اصول و ضوابط اخالقی گردشگران برای توسعه پایدار گردشگری

هاي نقش و گروهیابد که کلیه اقشار آرزوي گردشگري زیست محیطی و گردشگري پایدار در صورتی واقعیت می

هایشان آماوزش آفرین در این صنعت و از جمله خود گردشگران احساس مسئولیت نمایند و در مورد مسئولیت

شاود توانند در این زمینه مؤثر باشند. از یک دیدگاه گردشگر یک مشتري محسوب میداده شوند که چگونه می

آیاد. سئول حفاظت مقصد گردشگري به حساب مایکه باید رضایت او جلب شود و از دیدگاه دیگر او عنصري م

موزش مخاطبین این صنعت ه منجر به آکها و ضوابط اخالقی تدوین شده به این امید در این رابطه دستورالعمل

 شود. 

 
 انجمن بین المللی طبیعت گردي. لوگوي 51شکل

گردشگري از جمله خاود  کیفیت تجربه گردشگران از یک مقصد گردشگري به همت همه اقشار فعال در صنعت

گردشگر براي محافظت از طبیعت و نگهداري از میراث فرهنگای و محایط زیسات بساتگی دارد. در اداماه باه 

 نماید. ها به تحق  اهداف باال کمک میشود که رعایت آنمواردي چند از ضوابط اخالقی گردشگران اشاره می

شویم باه مند میفرهنگی یک مقصد گردشگري بهرههاي متفاوت طبیعی و میراث ضمن این که از جنبه -1

 مدیریت ان در جهت محافظت از مقصد کمک نمائیم. 

 با استفاده از کارآمد از منابع از جمله انرژي و آب در محافظت از این منابع سهیم باشیم.  -2

و سنن و قوانین  برخورد دوستانه و میهمان نوازي اهالی محلی در مقصد گردشگري را با احترام به آداب -3

 محلی براي خود حفظ کنید. 

شاود خاودداري از هرگونه رفتاري که براي محیط طبیعی، حیات وحش و گیاهان تهدیاد محساوب مای -4

 نمائیم.

کاال و خدماتی را از صنعت گردشگري انتخاب و خریداري نمایید که بیاانگر احسااس مسائولیت عرضاه  -5

 هنگی و محیطی باشد. کنندگان آن نسبت مسائل اجتماعی، فر

آگاه کردن گردشگران ها ضوابط اخالقی ارزشمند است اما اقدام بعدي، اگر چه طراحی و توزیع دستورالعمل

 باشد تا گردشگرانی متعهد داشته باشیم.ها مینسبت به این ضوابط و آموزش ایشان در زمینه آن
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ا به نام ده فرماان گردشاگري محایط زیسات جامعه دفاتر خدمات مسافرتی ایاالت متحده امریکا ضوابطی ر

 رسد. این ضوابط به قرار زیر هستند:ها سودمند بنظر میطراحی نموده که آگاهی از آن

 در سفرهاي کاري و تفریحی ...

کاه بادون یااري جمعای باراي حفاظات و پذیري کره زمین باشید در نظر داشاته باشاید مراقب آسیب -1

 ردشگري زیبا براي استفاده آیندگان دوام نخواهد داشت. نگهداري از زمین، این مقاصد گ

هاي تاریخی و طبیعی یادگااري برداري نمائید، اما یادگاري ننویسید، آشغال نریزید و از محلتنها عکس -2

 برندارید.

براي این که سفر شما سفري پربار باشد، در مورد جغرافیا، آداب، رفتار و فرهنگ اهاالی منطقاه بازدیاد  -3

ود مطالعه نمائید. فرصت را غنیمت شمرده با مردم صحبت کنید و تالش اهاالی محلای را باراي محافظات و خ

 نگهداري از محل تشوی  نمائید.

 به حقو  و حرمت دیگران احترام بگذارید و قبل از عکس برداري اجازه بگیرید.  -4

ات را به خطر انداخته از جملاه عاا ، هرگز کاالهایی که از موادي ساخته شده که حیات گیاهان و حیوان -5

پشت دریایی را خریداري ننماید. قبل از خرید از فهرست اقالم پوست حیوانات و حیوانات خشک شده مثل الک

 ممنوعه براي وارد کردن به کشور اطالع داشته باشید.

 یاهان نشوید.گاه جانوران، گتعیین شده حرکت کنید. هرگز مخل آسایش و زیستهمیشه از مسیرهاي  -6

 هاي فعال در این زمینه اطالع حاصل کنید.هاي حمایت از محیط زیست و سازماندر مورد برنامه -7

هاي حمل و نقل مناساب روي نمائید و یا از روشیادهپدر هر فرصت ممکن براي رفتن به محل موردنظر  -8

تا در وضعیت توقف خودروها، موتور وسیله محیط زیست استفاده کنید. رانندگان وسایط نقلیه را تشوی  نمائید 

 خود را خاموش نمایند. 

ها، خطوط هواپیمایی، گردانندگان تورهاي مسافري( استفاده نمائید هایی )هتلهمیشه از خدمات سازمان -9

و مشارکت در ضایعات و مواد آالینده که در جهت محافظت از محیط زیست، کیفیت آب و هوا، مدیریت صحی  

هایی استفاده کنید که افراد یا پرسنل آموزش دیده کنند. همچنین از خدمات سازمانجتماعی تالش میمسائل ا

 اند.ط زیست را به استخدام گرفتهو آشنا با اصول حفاظت از محی
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 طبیعت پیمایی کم اثرپیمایی و اخالقیات طبیعت

 ی مناساب و کادام هاا زیانمناد هساتندرفتارهاایبراي جلوگیري یا کاستن از اثرهاي منفی، الزم است بدانیم که چاه  

 ین که کدام درست و کدام غلط است.خالصه ا

 
 . نماد کمپین ردي نگذارید52شکل

 72یدل در شیوه ي رفتاريِ ردّي نگذارهفت اص

هنگامی که گزینه ها دشوار باشند، نیاز به یک اصول راهنما داریم  یک دستور عمل رفتاري ساده براي حفاظات زماین، 

موسسااه ي ردّي »یگرمااان. هفاات اصاال زیاار، اصااول رساامی زادي هاااي خااود، و فرصاات طبیعاات پیمااایی هاااي دآ

 است.«73نگذارید

 پیشاپیش برنامه ریزي کنید و آماده باشید    -1

 .مقررات و الزمه هاي منطقه اي را که می خواهید ببینید، بشناسید 

 اده باشیدبراي شرایط آب و هوایی سخت، خطرها، و شرایط اضطراري آم. 

 سفر خود را برنامه ریزي کنید تا وقت کم نیاورید. 

 در گروه هاي کوچک به منطقه بروید. گروه هاي بزرگ را به دسته هاي چهار تا شش نفره خرد کنید. 

 غذاهاي خود را دوباره بسته بندي کنید تا دور ریزها را به حداقل برسانید. 

 نید تا مجبور به عالمت گذاري با رنگ، سانگ چاین، یاا پارچم از نقشه و قطب نما ]و جی پی اس[ استفاده ک

 .نشوید

 بر روي سط  هاي سخت گام بگذارید و چادر بزنید    -2

 سط  هاي سخت شامل راه هاي پاکوب، چادرگاه هاي پیشین، سنگ و صخره، علف هاي خشک، و برف می شود. 

  آسیب  "کنار رودخانه اي"بزنید تا زیستبوم هاي چادرها را دست کم دویست متر دور تر از دریاچه ها و رودها

 .نبینند

  ،چادرگاه هاي خوب پیدا می شوند، نه آن که ساخته شوند. در منطقه هایی که دیگران هم رفت و آماد دارناد

 .نیازي به تغییر محل چادر زنی نیست

 روي استفاده از پاکوب ها و چادرگاه هاي موجود متمرکز شوید. 

                                                 

72 Leave No Trace 

73 Leave No Trace Inc 
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 ط پاکوب راه بروید، حتی اگر گِلی یا خیس استدر یک ردیف و در وس. 

 در منطقه هاي دست نخورده، چادرگاه را کوچک بگیرید و فعالیت را در نقطه اي متمرکز کنید که گیاه ندارد. 

 استفاده هاي خود ]از زمین[ را پخش کنید تا چادرگاه و راه جدیدي درست نکنید. 

 ید آمدن است، دوري کنیداز نقاطی که تاثیر ِ]حضور انسان[ در حال پد. 

 پسماندها را درست دفع کنید    -3

ببندید و ببرید. چادرگاه و استراحتگاه خود را بازبینی کنید تا زباله و ته مانده ي غذا باقی نمانده باشد. تمام آشغال هاا  

 و ته مانده هاي خوراک را با خود ببرید.

 تر، در فاصله ي دست کم هفتاد متار از آب، چادرگااه، و مدفوع را در چاله هایی به عم  حدود بیست سانتی م

 ]و با محیط هماهنگ کنی[راه دفن کنید. چاله را بپوشانید 

 دستمال توالت و اقالم بهداشتی مشابه را بسته بندي کنید و با خود ببرید. 

 دریاچه ببریاد  براي شستن خودتان یا ظرف ها، آب را بردارید و به فاصله ي دست کم هفتاد متري رودخانه یا

 .به کار برید. آب ششستو را پخش کنید "زیست تجزیه پذیر"و مقدار کمی صابون 

 چیزهایی را که می بینید، باقی بگذارید    -4

 گذشته را حفظ کنید: به بناهاي تاریخی و آثار فرهنگی دقت کنید، اما به آن ها دست نزنید. 

 مان شکل که می یابید، باقی بگذاریدسنگ ها، گیاهان، و دیگر چیزهاي طبیعی را به ه. 

 از آوردن یا بردن گونه ها ]ي گیاهی یا جانوري[ غیربومی خودداري کنید. 

 بنا یا میز و صندلی نسازید، و گودال ]جان پناه[ حفر نکنید. 

 تاثیر آتش را به حداقل برسانید    -5

خت و پز، از یک اجا  کوچاک و باراي روشانایی از آتش در چادرگاه ها، می تواند سبب تاثیرهاي ماندگار شود. براي پ 

 شمع ]یا المپ هاي ال اي دي[ استفاده کنید.

 اگر در منطقه افروختن آتش مجاز است، از جایگاه هاي نصب شده براي این کار استفاده کنید. 

 آتش را کوچک بگیرید. فقط از چوب هاي ریخته بر زمین که با دست قابل شکستن هستند استفاده کنید. 

 چوب و زغال ها را تا حدي که خاکستر شوند بسوزانید، آتش را کامال خاموش و خاکسترها را پخش کنید. 

 حیات وحش را پاس بدارید    -6

 جانوران وحشی را از دور نگاه کنید. دنبال آن ها نروید. 

 رفتارهاي طبیعای هیچ گاه به جانوران غذا ندهید. خوراک دهی به جانوران به سالمت آن ها آسیب می رساند ،

 .شان را دگرگون می سازد، و آن ها را در معرض خطر شکارگرها و عوامل دیگر قرار می دهد

 با نگاهداشت مطمئن غذا و زباله ها، از حیات وحش و مواد خودتان حفاظت کنید. 

 حیوان هاي اهلی خود را در همه حال کنترل کنید یا آن ها را در خانه بگذارید. 
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 ساس مانند زمان جفت گیري، آشیانه سازي، پرورش بچه ها، و در زمستان، از جانوران وحشای در دوره هاي ح

 .دوري بجویید

 نسبت به دیگران مالحظه کار باشید    -7

 به بازدید کنندگان دیگر احترام بگذارید و کیفیت تجربه ي ایشان را حفظ کنید. 

 مراعات دیگران را بکنید. به دیگران راه بدهید. 

 ه کوله پشتی ]دیگران[ برخورد می کنید، یک گام به عقب بگذاریداگر ب. 

 براي تنفس و چادرزنی، از مسیر و دیگران فاصله بگیرید. 

 بگذارید صداي طبیعت چیره باشد. از ایجاد سر و صدا پرهیز کنید. 

 :نهادهای بین المللی محیط زیستبرخی 

 
 . لوگوي اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت52شکل

74ICUN  این اتحادیه بیش از یکهزار ساازمان  .س گردیددر اروپا تاسی 1948تحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در سال

 181هازار دانشامند و کارشاناس از  تشکل هاي زیس محیطی و بیش از ده –انس هاي بین المللی ژآ –مختلف دولتی 

 کشور جهان را در خود گرد آورده است.

عت. تنوع زیستی و توسعه پایدار با بهره گیري از روشهاي مشاارکتی و اطمیناان از کمک به حفظ طبی ICUNماموریت 

 ICUN  پایداري اکولوژیکی در بهره برداري از منابع طبیعی جهان مای باشاد. در چهاارچوب کنوانسایون هااي جهاانی

ست. ایان اتحادیاه در کشور جهان در تهیه و اجراي استراتژي حفاظت و حفظ تنوع زیستی یاري نموده ا 75تاکنون به 

 حدود یکهزار کارمند در اختیار دارد که بیشتر آنها در دفاتر منطقه اي و کشوري مستقر می باشند. 

 
 . لوگوي آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریکا53شکل

75EPA تاا  1971در آمریکا است که از  سازمان دولتی ، یک ژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده آمریکاآ

ایااالت  کنون مسئولیت کنترل و توسعه قوانین و سیاستهاي رسامی دولات در محافظات از محایط زیسات در

 .را داشته است متحده آمریکا

                                                 

74 International Union for Conservation of Nature 

75 United States Environmental Protection Agency 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 . برنامه محیط زیست ملل متحد54شکل

76UNDP يتهااایمان ملاال متحاد اساات کاه فعالوابسااته باه سااز ينهااد. رناماه محایط زیساات ملال متحاادب 

گسترش  يقهایو تشو استهایس  یدق يخود را هماهنگ نموده، در توسعه کشورها در اجرا ياعضای طیمحستیز

کنفرانس  جهیانجمن در نت نی. ادینمایمساعدت م یطیمح  یدق يهاوهیش انیاز م عتیتحمل موثر بر طب قابل

 قرار دارد. ایکن ،یروبیآن در نا يشد و اداره مرکز يگذار هیپا 9731انسان در سال  طیمح يسازمان ملل بر رو

را تحت پوشش قرار  ینیزم يهاستمیو اکوس نیاز موضوعات راجع به جو زم یعیانجمن سط  وس نیا يتهایفعال

و  یطایارتقاء دانش مح ،یطیمح یالمللنیب يقابل توجه را در گسترش قراردادها یموضوعات نقش نی. ادهدیم

 يباا دولتهاا اساتیو کاربرد س سترشگ يبوده، کار بر رو استیالعات و روشن نمودن راه افراد متعامل با ساط

در  یپا يان ا ویا .کندیرا دنبال م 77یطیمح یدولت ریغ يو کار در رابطه با سازمانها يامنطقه يو نهادها یمل

بالقوه مضار،  یائیمیدر مواد ش یالمللنیب یهمچون بازرگان یبر موضوعات یگسترش رهنمودها و معاهدات مبتن

 است.مساعدت نموده یالمللنیب يآبراهها یهوا، و آلودگ یآلودگ يفرا مرز

 
 . لوگوي انجمن بین المللی طبیعت گردي55شکل

78TIES يگردشاگر يهاا وهیشا جیتارو باه متعهاد یانتفاع ریغ انجمن کبین المللی طبیعت گردي. ی انجمن 

 تالش کشور، 135 از شیبعضویت  با TIESی جهان شبکه. است جوامع و محیط زیست حفاظت نفع بهنه مسئوال

 .انجام می دهند داریپا يگردشگر و سفر در راستاي را یاتیح يها

 
 فدراسیون جهانی کوهنوردي و سنگ نوردي. 56شکل

79MPC اسایون حفظ محیط زیست فدراسیون جهانی کوهنوردي. ایان کمیسایون یکای از بخاش هااي فدر کمیسیون

 رفتاار جیتارو و یعملا مشااوره آماوزش، است و هدف آن حفظ محیط کوهستان از طری  81UIAAجهانی کوهنوردي 

 .بازدید می کنند ها کوه از که است یکسان همه نیب در دوستانهطبیعت 

                                                 

76 United Nations Environment Programme 

77 NGOs)-s (ErganizationO overnmentalG-onntal NEnvironme 

78 The International Ecotourism Society (TIES) 

79 (MPC) Mountain Protection Commission 
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 . لوگوي روز جهانی کوهستان57شکل 

 روز جهانی کوهستان

امبر هر سال دس 11روز  2113ري کرده و از سال هانی کوه ها نامگذارا به عنوان سال ج 2112سازمان ملل متحد سال 

. اهمیات زیسات باوم کوهساتان باه عناوان یکای از آذرماه به عنوان روز جهانی کوهستان نامگذاري شد 21مصادف با 

 ختلف گیااهی ومهمترین زیست بوم هاي خشکی و همچنین نقش کوهستان به عنوان یکی از پناهگاه هاي گونه هاي م

 ن نقش مهم کوهستان به عنوان یکی از منابع آب شیرین دنیا از دالیل این نامگذاري است.جانوري و عالوه بر آ

                                                                                                                                                           

80 Union Internationale des Associations d'Alpinisme 
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 ضمائم و پیوست ها:

 واژه نامه محیط زیست: -

Access ط اجازه یا ح  دسترسی به مناط  سنگنوردي یا کوهنوردي به علت ممانعت سازمانهاي حفاظت محی 

 زیست   

Acid Rain اسیدي باران   

Antarctic جنوبگان   

Avalanche بهمن   

Animals      حیوانات  

Aurora قطبی شف    

Bird پرنده   

Balance of Nature طبیعت توازن   

Biodegradable تجزیه پذیر زیستی   

Big wall 
Bearing Capacity هاي بلند تحمل دیوارهقابل  ضرفیت   

Climate اقلیم   

Clean Productivity پاک تولیدات   

Chain رشته کوه –رشته    

Conflagration سوزي  آتش   

Community   جامعه  

Coastline ساحلی خط   

Classification بندي رده   

Costal ساحلی   

DOE محیط زیست ایران  سازمان   

Decompose   تجزیه 

Dust Storm گرد و غبار طوفان   

Drought خشکسالی   

Disposal دفع   

Extinction انقراض   

Ecology موجودات بحث می کندعلمی که در مورد شناخت طبیعت و  - اکولوژي   

Endemic بومی   

Environmental محیطی زیست   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fa&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Big_wall_climbing&usg=ALkJrhhzMnM-6AiXvEmRUBZzLyHGuNbO5A
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Equator استوا خط   

Environmental Manipulation در محیط زیست دستکاري   

Excreta مدفوع   

ELCI مرکز بین المللی ارتباطات محیط زیست   

Evaporation تبخیر   

EPA حفاظت محیط زیست آمریکا سازمان   

Environmental Sensitive Area- ESA   مناط  حساس زیست محیطی  

Erosion فرسایش   

Fresh Water شیرین آب   

Fauna and Flora گیاهی و جانوري یک منطقه پوشش   

Forest   جنگل 

Forestry  
Fault گسل جنگلداري   

Folding خوردگی چین   

Frost یخبندان   

Forest Resources منابع جنگلی   

Global warming جهانی گرمایش   

Greenhouse Effect گلخانه اي پدیده   

Garbage غذایی پسماند   

Hazardous Waste هاي خطرناک زباله   

HW انسانی پسماند   

High See آزاد دریاي   

Hunting شکار   

Heavy Metals سنگین فلزات   

Ice Age یخبندان عصر   

Iceberg ی  کوه   

Iran Touring and Tourism ایرانگردي و جهانگردي سازمان   

Land spreading of Solid Waste مواد زائد بر روي سط  زمین پخش   

Monsoon Rain موسمی باران   

Mountain کوه   

National Park ملی  پارک   
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Non Recyclable ابل بازیافتق غیر   

National Reserves ملی منابع   

NGO هاي غیر دولتی تشکل   

Night soil انسانی فضوالت   

Natural Resources Management یعیمنابع طب مدیریت   

Neve ی  برف   

Order راسته   

Orogenic کوهزایی   

Pollutant release ها پخش آالینده   

Potable Water 
PS پلی استایرن    

Phenomenon پدیده   

Pole قطب   

Plant آشامیدنی گیاه آب   

Recyclable بازیافت قابل   

Reversible پذیر برگشت   

Rubbish زباله   

Succession  
Soil خاک   

Solar cells اي خورشیديه سلول   

Sewage فاضالب   

Treatment تصفیه   

Thalweg خط القعر   

Toxicسمی 

Water Pollution هاي آب آالینده   

Wild وحشی   

Water cycle آب چرخه   

Zoopark وحش پارک   
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 های ایرانهای گیاهی و جانوری نمونه و شاخص کوهگونه

 
 استان سیستان و بلوچستان

 نرکوه –چهل تن  –بزمان  –های تفتان کوه

 گیاهان:

 ها: درختان و درختچه 

 Berberis(، زرشاک)Berberis densifloraچگرد، چوبک، کیکم، بادام وحشی، باادام کاوهی، زرشاک)

integerimma)( شیرخشت ،Cotoneaster kotschyi( شیرخشت ،)Cotoneaster persica زالزالک، ریش ،)

 ک، دیوآلبالو، گزانگنین وآویشن شیرازي.بز، شیشعان، چاتالنقوش، خنجک، پده، جودان

 ها : بوته 

، ریاواس، شانگ، هارز(، جااروعلفی Gundella tounefortiiدرمنه کوهی، کاله میرحسن، جووحشی، کنگر)     

(،جاشاایر، شاقای  خااودرو، خاکشایر، تااوت روباااه، ورک، Frula persicaخیاارک، علااف هفات بنااد، کماا)

(، بوماادران، چااي کاوهی، Ferula gummosa، کماا ))قیا (گنادمی(، علف Gundella tounefortiiکنگر)

(، خاار Agropyron tauriدرمنه ییالقی، گون زرد، گون سفید، گون بادکنکی، الله کاوهی، علاف گنادمی )

 (.Euphorbia petiolatelفرفیون ) ،(، شیرین بیان، بابونهFerula assafoetidaeوتیغ، ختمی، آنغوزه )

 جانوران:

 خزندگان: 

 الک پشت آسیایی، آگاما و السرتایایرانی.

 پرندگان :  

گنجشاک و ساهره کوهیا، چکچاک کاوهی، صعوه کوهی، کبک، کبک دري، دال سیاه، دال پشت سفید

 .کوهی

 پستانداران :  

 Pesian)پازن، 14، پسسمورسنگی، روباه معمولی، گرگ، خفاش نعل اسبی کوهستانی، خارپشت گوش بلند   

ibex خرگوش( و . 
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 ستان کرمانا

 های هزار، الله زار، جوپار، نصر، بارز، پلوار، بنان ،راور، شاه کوه و...کوه

 گیاهان

 ها: درختان و درختچه 

 Berberis) زرشاک، باداماک، بادام کوهی، بادام وحشی، کیکم، چوبک، اورس، بید، قیچ، سنجد وحشی

densiflora ،)زرشااک (Berberis integerimma ،)شیرخشاات (Cotoneaster kotschyi ،)شیرخشاات 

(Cotoneaster persica ،)سیاه بید، زردبید، نسترن، قره غات، پده، چاتالنقوش، شیشعان، ریش بز، زالزالک ،

 .آویشن شیرازي( و .Thymus kotschyanus var. k) آویشن(، Thymus kotschyanus) آویشن، گزانگنین

 ها:بوته 

 Stipaدم ) شاال، جااروعلفی هارز(، cousinia calocephala) کنگار، کااله میرحسان، قیچ، درمنه کوهی

barbata ،)کما، اسپرس کوهی، یونجه باغی، خیارک، شنگ، گل گندم سفید، ریواس (Frula ovina ،)کماا 

(Frula persica ،)کنگار، ورک، توت روبااه، خاکشیر، شاه تره ایرانی، شقای  خودرو، چمن گندمی، جاشیر 

(Gundella tounefortii،) علف گندمی (Agropyron trichophorum ،)علف بااغ (Dactylis glomerata ،)

، بوماادران، گارز(، Ferula gummosa) کماا(،Verbascum aucheri، گال مااهور )ملیکا،اساپرس خااردار

، گاون سافید، گاون زرد، خاکشیرتل ، درمنه ییالقی، چوبک، مریم گلی، کاکوتی، چاي کوهی، شبدرخودرو

، اللاه کاوهی، شبدرسافیدخودرو، جاروسافید، جااروعلفی هرزیااعلف پشامکی، اروعلفیجا، گون بادکنکی

، خاار وتیاغ(،  Agropyron tauri) علف گندمی، شیرپنیر، پیچک قندرونی، مریم نخودي گلپوره، ايسنبله

 . بابونهو  شیرین بیان، 68، بکندل کوهی (،Foeniculum vulgare) رازیانه

 جانوران:

 خزندگان: 

 .السرتاي ایرانیا و آگام

 پرندگان: 

چکچاک ، صعوه کوهی، قمري معمولی، کبک، کبک دري، شاهین، قرقی، دال سیاه، هما، لک لک سفید

 .اغ نوک سرخو ز گنجشک کوهی، زرده پره کوهی، سسک چیفچاف، کوهی

 پستانداران : 

، اه معماولیروب، گرگ، دندانه3اي خفاش بینی برگه، خفاش نعل اسبی کوهستانی، خارپشت گوش بلند

 . خرگوشو  تشی(، Mouflon) قوچ وحشی (، Pesian ibex) پازن، سمورسنگی، پلنگ
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 استان هرمزگان

 گچ –شب  -الور–هرمزان  –سفید  –دسك  -زیر –بشاگرد  -گنو –ناخ  -های کهنوکوه

 گیاهان:

 ها:درختان ودرختچه 

 . ردبیدزو  چاتالنقوش، شیرخشت، بادامک، کیکم، بید، قیچ، مغیر، چگرد

 ها:بوته 

، شنگ، ايگل گندم بوته(، Stipa barbata) شال دم، جاروعلفی هرز، کاله میرحسن، قیچدرمنه کوهی، 

 Dactylis ) علاف بااغ، علف گندمی، کنگر، ورک، توت روباه، خاکشیر، چمن گندمی، یونجه باغی، خیارک

glomerat( گل ماهور ،)Verbascum aucheri ،)درمناه ییالقای، چوباک، کااکوتی، بوماادران، گارز، کماا ،

، خاار وتیاغ، پیچاک قنادرونی، اللاه کاوهی، جاروسفید، گون بادکنکی، گون سفید، گون زرد، خاکشیرتل 

 .   بابونه، شیرین بیان، ختمی

 جانوران:

 خزندگان: 

 السرتاي ایرانی، آگاما

 پرندگان : 

طرقاه ، چکچک کوهی، وسفیدصعوه ابر، صعوه کوهی، قمري معمولی، کبک، کبک دري، شاهین، قرقی

 .سارصورتیو  گنجشک کوهی، سهره کوهی، زرده پره کوهی، سسک بیدي، کوهی

 پستانداران : 

، روباه معماولی، گرگ، دندانه3اي خفاش بینی برگه، خفاش نعل اسبی کوهستانی، خارپشت گوش بلند

 .خرگوشو  تشی(، Pesian ibex) پازن، ايخرس قهوه، سمورسنگی

 ی ایرانهای مرکزکوه

 شاهان –داالن کوه  –راهجرد -صفه -تزرجان  -برفخانه  -شیرکوه -های کرکسکوه

 گیاهان:

 ها:درختان ودرختچه 

 Berberis(، زرشاک )Berberis densifloraسنجد وحشی، قیچ، بید، اورس، چوبک، بادامک، زرشک )

integerimma ،انگنین و آویشن شیرازي.، گززردبید(، شیرخشت، زبان گنجشک، خنجک، چناروحشی، پده 

 ها:بوته 

(، گل گنادم سافید، شانگ، گال گاوزباان، پیازوحشای، Cousinia commutateدرمنه کوهی، قیچ، کنگر )     

(، شقای  خودرو، شاه تره ایرانی، خاکشایر، Frula persica(، کما )Frula ovinaخیارک، یونجه باغی، کما )

(، علاف بااغ Agropyron trichophorum(، علاف گنادمی )Gundella tounefortii،کنگر )ورکتوت روباه،
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(Dactylis glomerata( ملیکااا، اسااپرس خاااردار، گاال ماااهور ،)Verbascum aucheri( کمااا ،)Ferula 

gummosa ،گرز، بومادران، چاي کوهی، کاکوتی، مریم گلی، چوبک، درمنه ییالقی، خاکشیرتل ، گون زرد ،)

فی، جاروعلفی هرز، جاروسافید، شبدرسافیدخودرو، اللاه کاوهی، علاف گون سفید، گون بادکنکی، جاروعل

(، ختمای، ماریم fritillaria imperialis، اللاه سارنگون )65(، خاار وتیاغ، بAgropyron tauriگنادمی )

(، شایرین بیاان، بابوناه، Ferula assafoetidae(، آنغوزه )Vaccinium arctostaphylosنخودي، قره غات )

 .(Euphorbia petiolatelو فرفیون ) 79(، بGalbanumباریجه )

 جانوران:

 خزندگان: 

 آگاما و السرتاي ایرانی.

 پستانداران: 

خارپشت گوش بلند، خفاش دم موشی بزرگ، گرگ، روباه معمولی، یوزپلنگ، پلنگ، سمورسنگی، خرس 

 (، سنجاب ایرانی، تشی و خرگوش.Mouflonمرال، قوچ وحشی )، 14اي، پس قهوه

 پرندگان: 

لک لک گردن سفید، لک لک سفید، شاهین، کبک دري، کبک، قمري معماولی، صاعوه کاوهی، صاعوه 

،کمرگلی بازرگ، زرده سسک چیفچافابروسفید، چکچک کوهی، طرقه کوهی، سسک بیدي، سسک ابروزرد،

 پره کوهی، سهره کوهی، گنجشک کوهی و زاغ نوک زرد.

 استان فارس

 کتل پیرزن –عبدی  –خرمان  -احمدی –بمو  –ک فر -داراب –دال شین  –های سفیدکوهکوه

 گیاهان:

 ها:درختان ودرختچه 

(، وامچک، بادام وحشای، Acer persicum(، کیکم )Acer cinerascensآزاد، بید، زیتون، زربین، کیکم )

(، شیرخشت، زالزالک، جاارو، سایاه Berberis vulgaris(، زرشک )Berberis cataeginaگون زرد، زرشک )

 نجک، پده، زردبید و آویشن شیرازي.تلو، خ

 ها:بوته 

 cousinia(، جووحشای، کنگار )Acanthophylum crassifoliumدرمنه کوهی، کاله میرحسان، چوباک )      

calocephala( کنگر ،)Cousinia commutate( جاروعلفی هرز، شال دم ،)Stipa barbata ،ریواس، شنگ ،)

(، جاشیر، چمن گندمی، Frula persica(، کما )Frula ovinaا )خیارک، علف هفت بند، اسپرس کوهی، کم

(، علاف گنادمی Gundella tounefortiiشقای  خودرو، شاه تره ایرانی، خاکشیر، توت روباه، ورک، کنگار )

(Agropyron trichophorum( علاف بااغ ،)Dactylis glomerata ملیکاا، اساپرس خااردار، گال مااهور ،)
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(Verbascum aucheriک ،)( ماFerula gummosa گرز، بومادران، چاي کوهی، کاکوتی، مریم گلی، چوبک ،)

(Acanthophylum sp درمنه ییالقی، خاکشیرتل ، گون زرد، گون سفید، گون بادکنکی، جاروعلفی، علف ،)

(، Agropyron tauriاي، شیرپنیر، علف گنادمی )، سنبلهالله کوهیپشمکی، جاروسفید، شبدرسفیدخودرو، 

 Euphorbia(، شایرین بیاان، بابوناه، فرفیاون )Ferula assafoetidae، ختمای، آنغاوزه )65تیاغ، بخار و

petiolatel). 

 جانوران:

 خزندگان:  

 آگاما، السرتاي ایرانی و السرتاي زاگرس.

 پرندگان: 

لک لک سیاه، لک لک گردن سفید، لک لک سافید، هماا، قرقای، شااهین، کباک دري، کباک، قماري 

کوهی، طرقه کوهی، سسک ابروزرد، سسک چیفچاف، کمرگلی بازرگ، زرده  چکچکوهی، معمولی، صعوه ک

 پره کوهی، سهره کوهی، زاغ نوک سرخ و زاغ نوک زرد.

 پستانداران: 

دنداناه، گارگ، روبااه 3اي ، خفاش بینای برگاهنعل اسبی کوهستانی خفاش دم موشی کوچک، خفاش 

 (، سنجاب ایرانی، تشی و خرگوش.Pesian ibexپازن)اي، معمولی، پلنگ، سمورسنگی، خرس قهوه

 استان خراسان شمالی و رضوی

بیزک ، سرخکوه  –جختای وجوین  –شاه نشین ، دال  -های قراداغ ، هزارمسجد، کپه داغ ، تلوکوه

 سمنگان ، بینالود، بجنورد ، بسك –گرات وسرهنگی 

 گیاهان شامل:

 ها:درختان ودرختچه 

چوبک، سیاه کرکو، زرشک، شیرخشت، زازالک، ریش بز، جل، شیشعان،  سنجد وحشی، قیچ، بید، اورس،

سیاه تلو، بزامبل، چتالنقوش، سفیدپلت، پده، تنگرس، سما  معمولی، نسترن، تمشک کبود، زردبید، سایاه 

 بید، گزانگنین و گز. 

 ها:بوته 

(، Stipa barbataشال دم ) (، جاروعلفی هرز،cousinia calocephalaدرمنه کوهی، قیچ، جووحشی، کنگر )      

(، Frula ovinaریواس، گل گندم سفید، شنگ، گل گاوزبان، خیارک، علف هفت بند، اسپرس کوهی، کماا )

(، Gundella tounefortii(، جاشیر، شاه تره ایرانی، خاکشیر، توت روباه، ورک، کنگر )Frula persicaکما )

(، ملیکااا، گاال ماااهور Dactylis glomerata)(، علااف باااغ  Agropyron trichophorumعلااف گناادمی )

(Verbascum aucheri( کما ،)Ferula gummosa ،گرز، بومادران، گل راعی، شابدرخودرو، چااي کاوهی ،)

کاکوتی، مریم گلی، چوبک، درمنه ییالقی، خاکشیرتل ، گون زرد، گون سفید، گون باادکنکی، جااروعلفی، 
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 Agropyronرسافیدخودرو، اللاه کاوهی، علاف گنادمی )، جاروسافید، شبدیاعلف پشمکی جاروعلفی هرز

tauri( خار وتیغ، ختمی، مریم نخاودي، آنغاوزه ،)Ferula assafoetidae شایرین بیاان، بابوناه، باریجاه ،)

(Galbanum( فرفیون ،)Euphorbia petiolatel). 

 جانوران: 

 خزندگان: 

 الک پشت آسیایی و آگاما.

 پرندگان: 

شاهین، کبک دري، کبک، قمري معمولی، صعوه کوهی، چکچاک کاوهی، لک لک سیاه، لک لک سفید، 

 سسک بیدي، کمرگلی بزرگ، زرده پره کوهی، سهره کوهی، گنجشک کوهی وزاغ نوک زرد.

 پستانداران: 

اي، خفاش نعل اسبی کوهستانی، گرگ، روباه معمولی، سیاه گاوش، پلناگ، سمورسانگی، خارس قهاوه

 ( و خرگوش.Rufescent pika(، تشی، خرگوش موش )Mouflon(، قوچ وحشی )Pesian ibexپازن)

 استان گلستان

 های جنگلیکوه شاهوار، کوه دیمالو، میان دره، شاه کوه ، کوه

 گیاهان:

 ها:درختان ودرختچه 

 Fraxinus(، ون )cerasus aviumاوري، بلندمازو، افراپلت، شیردار، ملچ، آزاد، داغداغان، گیالس وحشی )

excelsiorو، بید، سرخدار، اورس، کرب، سفیدکرکو، سیاه کرکو، کرکف، پلات، شاب خساب، توساکا (، گرد

(، زالزالک، داردوسات، Cotoneasterقشالقی، توسکا ییالقی، زرشک، شمشاد، ممرز، شاه بلوط، شیرخشت )

 ، سایاه بیاد،178خاس، پیرو، ازگیل، سیاه تلو، انجیلی، سفیدپلت، تمشک کبود، تمشک، بیدمشک، فک، د

(، متامی Cotoneaster fontanesiiمو)تاک(وحشی، شیرخشت )، بید، جودانک، تا  ریزي پیچ، گز، نمدارجر

 و شونگ. 

 ها: بوته 

(، گال گنادم سافید، شانگ، گال Stipa barbataدرمنه کوهی، جووحشی، جااروعلفی هارز، شاال دم )

(، جاشایر، چمان گنادمی، Frula persica(، کماا )Frula ovinaگاوزبان، پیازوحشی، یونجاه بااغی، کماا )

(، گال مااهور Dactylis glomerata(، علاف بااغ ) Agropyron trichophorumخاکشایر، علاف گنادمی )

(Verbascum aucheri( کما ،)Ferula gummosa ،گرز، بومادران، گال راعای، شابدرخودرو، ماریم گلای ،)

(، ختمای، ماریم نخاودي، Agropyron tauriدرمنه ییالقی، شبدرسفیدخودرو، الله کوهی، علاف گنادمی )

 .(Euphorbia petiolatelبابونه، اسطوخودوس، فرفیون )
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 جانوران شامل :

 خزندگان :  

 و السرتاي البرز. الک پشت آسیایی، آگاما

 پرندگان: 

لک لک سیاه، لک لک گردن سفید، لک لک سفید، شاهین، کبک دري، کبک، کبوترجنگلی، صعوه ابروسافید،  

جنگلی، کمرگلی کوچک، زرده پره کوهی، سهره کوهی، گنجشک کاوهی و زاغ ناوک  چکچک کوهی، کمرگلی

 سرخ.

 ستانداران:پ 

خارپشت گوش بلند، خفاش دم موشی کوچک، خفاش نعل اسابی کوهساتانی، گارگ، روبااه معماولی، 

(، قاوچ Pesian ibexمارال، پاازن)اي، یوزپلنگ، گربه جنگلی، سیاه گوش، پلنگ، سمورسنگی، خرس قهوه

و رودک  22(، خرگاوش، پاسRufescent pika(، سنجاب ایرانی، تشی، خرگوش موش )Mouflonی )وحش

 (.Eurasian Badgerمعمولی )

 ی طالقان، استان البرزمنطقه

 های شاه البرز، ساد ، لشگرک ها، خرس چر، ماسه چال ، میش چال ، گزنه چال ، کهار،زرچال و...کوه

 گیاهان:

 ها:هدرختان ودرختچ 

وحشی، قیچ، بید، اورس، چوبک، کرکو، وامچک، بادام وحشی، بادام کوهی، بادامک، گون سافید، سنجد 

 Berberis(، زرشاااک )Berberis densiflora(، زرشاااک )Berberis cataeginaگاااون زرد، زرشاااک )

integerimma ،)زرشک (Berberis vulgaris( تاا ،)Celtis caucasica( زالزالاک ،)Crataegus ambigua ،)

(، ریش بز، زبان گنجشک، یاسمن زرد، اردو ، جاارو، پالخاور، Crataegus pseudoheterophyllaلزالک )زا

(، چتالنقوش، شالک، سما  معمولی، قره غات، گل زرد، تمشاک Pistacia atlanticaشیشعان، چاتالنقوش)

 Thymusیشان )(، آوThymus kotschyanusکبود، بیدمشک، سیاه بید، جربید، دیوآلباالو، گاز، آویشان )

kotschyanus var. Elbursensis( آویشن ،)Thymus kotschyanusvar.glabrescense( آویشن ،)Thymus 

kotschyanus var. k  .شیرخشت و شونگ ،) 

 ها:بوته 

 Stipa(، جووحشای، جااروعلفی هارز، شاال دم )Acanthophylum crassifoliumدرمنه کاوهی، قایچ، چوباک )                   

barbata ریواس، گل گندم سفید، گل گندم، شنگ، گل گاوزبان، پیازوحشی، خیاارک، علاف هفات بناد،  یونجاه ،)

(، جاشیر، چمن گندمی، شاقای  خاودرو، شااه تاره Frula persica(، کما )Frula ovinaباغی، اسپرس کوهی، کما )

 Dactylis(، علاف بااغ )Agropyron trichophorumایرانی، خاکشایر، تاوت روبااه، ورک، کنگار، علاف گنادمی )

glomerata( ملیکا، اسپرس خاردار، گل ماهور ،)Verbascum aucheri ،) کما(Ferula gummosa ،گرز، بوماادران ،)
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(، درمناه ییالقای، Acanthophylum spگال راعای، شابدرخودرو، چااي کاوهی، کااکوتی، ماریم گلای، چوباک )

، شبدرسفیدخودرو، اللاه هرزیاعلف پشمکیاروعلفی، جاروعلفی خاکشیرتل ، گون زرد، گون سفید، گون بادکنکی، ج

(، خاار وتیاغ، Agropyron tauriاي، مریم نخودي گلپوره، پیچک قندرونی، شیرپنیر، علاف گنادمی )کوهی، سنبله

(، کناادل کااوهی، ختماای، مااریم نخااودي، شاایرین بیااان، بابونااه، باریجااه  Foeniculum vulgare، رازیانااه )65ب

(Galbanumا ،)79سطوخودوس و ب. 

 جانوران:

 خزندگان: 

 آگاما و السرتاي البرز.

 پرندگان : 

لک لک سیاه، لک لک گردن سفید، لک لک سفید، قرقی، شاهین، کبک دري، کباک، قماري معماولی، 

صعوه کوهی، چکچک کوهی، سسک چیفچاف، زرده پره کوهی، سهره کوهی، گنجشاک کاوهی و زاغ ناوک 

 سرخ.

 پستانداران : 

ش بلند، خفاش دم موشی بزرگ، خفاش نعل اسبی کوهستانی، گرگ، روباه معمولی، سایاه خارپشت گو

(، تشی، خرگاوش و Mouflon(، قوچ وحشی )Pesian ibexپازن)اي، گوش، پلنگ، سمورسنگی، خرس قهوه

 (.Eurasian Badgerرودک معمولی )

 کهکیلویه وچهارمحال بختیاری

 ، منگشت ، کلونچین ، شاه شهیدان ، هفت های دنا ، سی سخت ، زردکوه ، غارانکوه

 تنان ، آب سفید ، سردان ، چری ، کوه میلی

 گیاهان:

 ها:درختان ودرختچه 

سنجد وحشی، بلوط زاگرس، آزاد، گردو، بید، چوبک، کرکو، کیکم، وامچک، بادام وحشای معماولی، باادام 

(، محلاب، شیرخشات، زالزالاک Celtis caucasicaوحشی، بادام کوهی، بادامک، گون سفید، گون زرد،تا )

(Crataegus aronia(  زالزالک،)   Crataegus ambigua( زالزالاک ،)Crataegus pseudoheterophylla ،)

، گل لک، انچوچک، ارجنگ، سما  معمولیخشگ، جارو، پالخور، تپاله گون، چاتالنقوش، خنجک، پده، شا

 ویشن شیرازي.ودانک، آویشن و آزرد، زردبید، سیاه بید، جربید، ج

 ها: بوته 

(، ریواس، گل گندم سفید، Stipa barbataدرمنه کوهی،کاله میرحسن، جووحشی، جاروعلفی هرز، شال دم )     

 Frulaگل گندم، شنگ، گل گاوزبان، پیازوحشی، خیارک، علف هفت بند، یونجه باغی، اسپرس کوهی، کما )

ovina( کما ،)Frula persica،شقای  خودرو، شاه تره ایرانی، خاکشیر، توت روبااه،  (، جاشیر، چمن گندمی
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(، ملیکا، اسپرس Dactylis glomerata(، علف باغ )Agropyron trichophorumورک، کنگر، علف گندمی )

(، گرز، بومادران، شابدرخودرو، چااي Ferula gummosa) کما(، Verbascum aucheriخاردار، گل ماهور )

ک، درمنه ییالقای، خاکشایرتل ، گاون زرد، گاون سافید، گاون باادکنکی، کوهی، کاکوتی، مریم گلی، چوب

اي، مریم نخودي ، جاروسفید، شبدرسفیدخودرو، الله کوهی، سنبلههرزیاعلف پشمکیجاروعلفی، جاروعلفی 

 fritillaria(، خار وتیغ، الله سرنگون )Agropyron tauriگلپوره، پیچک قندرونی، شیرپنیر، علف گندمی )

imperialis(ختمی، آنغوزه ،)Ferula assafoetidae ،اسطوخودوس.(، شیرین بیان، بابونه، کرفس کوهی  

 جانوران:

 خزندگان :  

 آگاما، السرتاي ایران و السرتاي زاگرس.

 دوزیستان: 

 سمندرکوهستانی لرستان.

 پرندگان :  

ی، صاعوه لک لک سیاه، لک لک سفید، قرقی، شاهین، کبک دري، کبک، کباوترجنگلی، قماري معماول

کوهی، چکچک کوهی، طرقه کوهی، سسک بیدي، سسک چیفچاف، کمرگلای جنگلای، زرده پاره کاوهی، 

 سهره کوهی، گنجشک کوهی و زاغ نوک سرخ. 

 پستانداران:  

خارپشت گوش بلند، خفااش نعال اسابی کوهساتانی، گارگ، روبااه معماولی، گرباه جنگلای، پلناگ، 

(، خرگاوش و رودک Rufescent pika، خرگوش ماوش )سنجاب ایرانی، تشیاي، سمورسنگی، خرس قهوه

 (.Eurasian Badgerمعمولی )

 منطقه الموت قزوین

 های سیاالن ، ساد ، سفیدقطور، خش چال، زیورچال ، گی جکین ، البرزکوهکوه

 گیاهان:

 ها: درختان ودرختچه 

 Celtis، زرشک،  تا )قیچ، اورس، چوبک، کرکو، وامچک، بادام وحشی، بادام کوهی، گون سفید، گون زرد

caucasica( شیرخشت ،)Cotoneaster kotschyi( زالزالاک ،)Crataegus aronia( زالزالاک ،)Crataegus 

pseudoheterophylla( خشااگ، اردو ، جااارو، پالخااور، شیشااعان، چاااتالنقوش ،)Pistacia atlantica ،)

بود، بیدمشک، سیاه بید، جودانک، چتالنقوش، شالک، تنگرس، سما  معمولی، قره غات، گل زرد، تمشک ک

(، Thymus kotschyanusvar.glabrescense) (، آویشانThymus kotschyanusدیوآلباالو، گاز، آویشان )

 (. Cotoneaster fontanesii( و شیرخشت )Thymus kotschyanus var. kآویشن )

 ها : بوته 
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(، جووحشای، کنگار Acanthophylum crassifoliumدرمناه کاوهی، قایچ، کااله میرحسان، چوباک )

(cousinia calocephala( کنگر ،)Cousinia commutate ( جااروعلفی هارز، شاال دم ،)Stipa barbata ،)

(، کماا Frula ovinaریواس، شنگ، گل گاوزبان، پیازوحشی، خیارک، علف هفت بند، اسپرس کوهی، کماا )

(Frula persicaجاشیر، چمن گندمی، شقای  خودرو، شاه تره ،)  ایرانی، خاکشیر، توت روبااه، ورک، کنگار

(Gundella tounefortii( علف گندمی ،)Agropyron trichophorum( علف بااغ ،)Dactylis glomerata ،)

(، گرز، بوماادران، گال Ferula gummosa(، کما )Verbascum aucheriملیکا، اسپرس خاردار، گل ماهور )

(، درمناه ییالقای، Acanthophylum spیم گلای، چوباک )راعی، شبدرخودرو، چااي کاوهی، کااکوتی، مار

، هرزیاااعلف پشاامکیخاکشاایرتل ، گااون زرد، گااون ساافید، گااون بااادکنکی، جاااروعلفی، جاااروعلفی 

 Agropyronشبدرسفیدخودرو، الله کوهی، مریم نخودي گلپوره، پیچک قندرونی، شیرپنیر، علف گندمی )

tauriخاار وتیاغ ،)( رازیاناه ،Foeniculum vulgare کنادل کاوهی،  ختمای، ماریم نخاودي، قاره غاات ،)

(Vaccinium arctostaphylos( آنغاوزه ،)Ferula assafoetidae( شایرین بیاان، بابوناه، باریجاه ،)Ferla 

gummosa( اسطوخودوس، فرفیون ،)Euphorbia petiolatel.) 

 جانوران:

 خزندگان:  

 .السرتاي البرزو  آگاما

 پرندگان :  

صاعوه لک سفید، قرقی، شاهین، کبک دري، کبک، قماري معماولی، صاعوه کاوهی، لک لک سیاه، لک 

، سهره کاوهی، زرده پره کوهی، کمرگلی بزرگ، سسک چیفچاف، سسک ابروزرد، چکچک کوهی، ابروسفید

 .زاغ نوک زردو  گنجشک کوهی

 پستانداران:  

، بااه معماولیرو، گارگ، خفاش نعل اسابی کوهساتانی، خفاش دم موشی کوچک، خارپشت گوش بلند

 .خرگوش، تشی، سنجاب ایرانی، ايخرس قهوه، سمورسنگی، پلنگ

 های اطراف آندماوند و کوه

 گیاهان:

 ها: درختان ودرختچه 

، کرکاو(، Acantophylum squarossum)چوباک (، Acantophylum crassifolium) چوبک، اورس،بید

، پالخاور، جارو، یاسمن زرد، فرفیون، الزالکز، شیرخشت(، Celtis caucasica) تا، زرشک، بادامک، وامچک

 Thymus) آویشان( و Thymus kotschyanus var. elbursensis) آویشان، ساما  معماولی، شیشاعان

kotschyanusvar.glabrescens.) 

 ها: بوته 
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(،  Cousinia commutate(، کنگار )cousinia calocephalaکاله میرحسن، چوبک، جووحشی، کنگار )

، شانگ، گال گاوزباان، گال گنادم ، گال گنادم سافید(، ریواس، Stipa barbataز، شال دم )جاروعلفی هر

(، جاشایر، Frula persica(، کماا )Frula ovinaپیازوحشی، خیارک، علف هفت بند، اسپرس کوهی، کماا )

(، ملیکاا، Dactylis glomerataچمن گندمی، خاکشیر، توت روباه، ورک، کنگر، علاف گنادمی، علاف بااغ )

(، گرز، بومادران، گون بادکنکی، Ferula gummosa(، کما)Verbascum aucheriرس خاردار، گل ماهور )اسپ

 (.Euphorbia petiolatelجاروعلفی، فرفیون )

 جانوران:

 خزندگان: 

 .السرتاي البرزو  آگاما

 پرندگان :  

ساهره ، هیزرده پره کاو، چکچک کوهی، صعوه کوهی، قمري معمولی، کبک، کبک دري، شاهین، قرقی

 .گنجشک کوهی و  کوهی

 پستانداران :  

 Pesian) پاازن، ايخارس قهاوه، پلناگ، یوزپلناگ، روباه معمولی، گرگ، خفاش نعل اسبی کوهستانی

ibex ،)رودک معمولیو  خرگوش، تشی (Eurasian Badger .) 

 منطقه کالردشت علم کوه تخت سلیمان و

 گیاهان: 

 ها: درختان ودرختچه 

، کرکاف، کرکاو، سافیدکرکو، کارب، اورس، چوبک، زیتون(، بید، cerasus avium) شیگیالس وحقیچ، 

 شیرخشات(، Berberis vulgaris) زرشاک(، Berberis integerimma، وامچاک، زرشاک )توساکا ییالقای

(Cotoneaster kotschyi ) ،شیشعان، ازگیلو، سیب خودر، جل، اردو ، جارو، یاسمن زرد، خاس، زالزالک ،

 Cotoneaster) شیرخشاتو  نمادار، آویشان، جودانک، قره غات، گل زرد،تمشک، کرمازو، آلوچه ،سیاه تلو

fontanesii .) 

 ها:بوته 

، گال گنادم، گل گندم سفید(، ریواس، Stipa barbata، جووحشی، جاروعلفی هرز، شال دم )درمنه کوهی      

(، Frula ovinaاسپرس کوهی، کماا ) ،یونجه باغیشنگ، گل گاوزبان، پیازوحشی، خیارک، علف هفت بند، 

، خاکشایر، تاوت روبااه، ورک، شاه تره ایرانای، شقای  خودرو(، جاشیر، چمن گندمی، Frula persicaکما )

(، ملیکاا، اساپرس Dactylis glomerata(، علاف بااغ )Agropyron trichophorumکنگر، علاف گنادمی )

، گاال راعاای(، گاارز، بومااادران، Ferula gummosa(، کمااا )Verbascum aucheriخاااردار، گاال ماااهور )

جااروعلفی ، گون بادکنکی، جاروعلفی، درمنه ییالقی، چوبک، مریم گلی، کاکوتی، چاي کوهی، شبدرخودرو
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، خار وتیغ(، Agropyron tauri) علف گندمی، الله کوهی، شبدرسفیدخودرو، جاروسفید، هرزیاعلف پشمکی

مریم ، ختمی(، fritillaria imperialis) الله سرنگون، 68، بهیکندل کو(، Foeniculum vulgare) رازیانه

، بابوناه، شایرین بیاان(، Ferula assafoetidae) آنغوزه(، Vaccinium arctostaphylos) قره غات، نخودي

 (.Euphorbia petiolatel، فرفیون )اسطوخودوس(، Ferla gummosa) باریجه

 جانوران:

 خزندگان:  

 . السرتاي البرزو آگاما  ،الک پشت آسیایی     

 پرندگان : 

، صاعوه ابروسافید، صاعوه کاوهی، کباک، کبک دري، شاهین، هما، لک لک سفید، لک لک گردن سفید

 .گنجشک کوهیو  زرده پره کوهی، کمرگلی بزرگ، سسک ابروزرد، چکچک کوهی

 پستانداران:  

، سایاه گاوش، یوزپلناگ، روبااه معماولی، گارگ، خفاش نعل اسبی کوهستانی، خفاش دم موشی بزرگ

 .خرگوشو  تشی(، Mouflon) قوچ وحشی(، Pesian ibex) پازن، ايخرس قهوه، سمورسنگی ، پلنگ

 گیالن و مازندران

کرنا –شاه معلم  -عمارلو –دیلمان  –درفك –رشته کوه تخت سلیمان  –های ناریان کوه کوه

 های جنگلیکوه–های تالش کوهener -انر–سماموس

 گیاهان: 

 ها:تان ودرختچهدرخ 

 Fraxinus) ون(، cerasus avium) گیالس وحشای، داغداغان، آزاد، ملچر، شیردا، افراپلت، بلندمازو، اوري      

excelsior ،)توساکا ، شب خسب، پلت، کرکف، سفیدکرکو، کرب، اورس، سرخدار، زربین، زیتون، بید، گردو

، ممارز، شمشاد(، Berberis vulgaris) زرشک(، Berberis integerimma، زرشک )توسکا ییالقی، قشالقی

 Crataegusزالزالااک  ) (،Crataegus ambigua(، زالزالااک )Crataegus aronia) زالزالااک، شاااه بلااوط

pseudoheterophylla ،)شیشعان، ازگیل، پیرو، 115، د114، دیاسمن زرد، خاس، داردوست، انجیرخودرو ،

، تا  ریزي پیچ، جودانک، سیاه بید، بیدمشک، آلوچه، پده، یدپلتسف، چناروحشی، انجیلی، سیاه تلو، 123د

 . شونگو  متامی، شیرخشت، مو)تاک(وحشی، ، نمدار، آویشنگز

 ها: بوته 

(، جاروعلفی هرز،  Cousinia commutate)کنگر (، cousinia calocephala) کنگر، جووحشی، درمنه کوهی     

، شنگ، گل گاوزباان، پیازوحشای، خیاارک، گل گندم، م سفیدگل گند(، ریواس، Stipa barbataشال دم )

شاقای  (، جاشایر، چمان گنادمی، Frula persica(، کماا )Frula ovina، اسپرس کوهی، کما )یونجه باغی

(، علااف گناادمی Gundella tounefortii، خاکشاایر، تااوت روباااه، ورک، کنگاار )شاااه تااره ایراناای، خااودرو
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(Agropyron trichophorumعلاف با ،)( اغDactylis glomerata ملیکاا، اساپرس خااردار، گال مااهور ،)

(Verbascum aucheri( کما ،)Ferula gummosa ،گرز، بومادران ،)چااي کاوهی، شابدرخودرو، گل راعی ،

، جااروعلفی هرزیااعلف پشامکی، گاون باادکنکی، جااروعلفی، درمناه ییالقای، چوبک، مریم گلی، کاکوتی

علاف ، شیرپنیر، پیچک قندرونی، مریم نخودي گلپوره، ايسنبله، له کوهیال، شبدرسفیدخودرو، جاروسفید

ماریم ، ختمای، کنادل کاوهی(، Foeniculum vulgare) رازیاناه، خار وتیاغ(، Agropyron tauri) گندمی

، ((Ferla gummosa) باریجااه، کاارفس کااوهی(، Vaccinium arctostaphylos) قااره غااات، نخااودي

 (.Euphorbia petiolatel، فرفیون )اسطوخودوس

 جانوران:

 دوزیستان:  

 .سمندرایرانی

 خزندگان:  

 .آگاماو  الک پشت آسیایی 

 پرندگان :  

، کباوترجنگلی، کباک، کباک دري، شااهین، قرقی،لک لاک سافید، لک لک گردن سفید، لک لک سیاه

، هیسهره کاو، زرده پره کوهی، کمرگلی جنگلی، طرقه کوهی، چکچک کوهی، صعوه کوهی، قمري معمولی

 .زاغ نوک زردو  گنجشک کوهی

 پستانداران:  

، روبااه معماولی، گارگ، خفاش نعال اسابی کوهساتانی، خفاش دم موشی بزرگ، خفاش دم موشی کوچک     

قاوچ (، Pesian ibex) پاازن، مرال، ايخرس قهوه، سمورسنگی، پلنگ، سیاه گوش، گربه جنگلی، یوزپلنگ

 رودک معماولیو  خرگاوش(، Rufescent pika) گوش موشخر، تشی، سنجاب ایرانی(، Mouflon) وحشی

(Eurasian Badger .) 

 های جنگلی ارسبارانکوه

 گیاهان:

 ها: درختان ودرختچه 

 Berberis) زرشاک(، Berberis densiflora، زرشاک )کرکاو، کارب، چوباک، اورس، سرخدار، بید،قیچ

vulgaris ،)پیرو، یاسمن زرد، زبان گنجشک، نجیرخودروا، زالزالک، فند  خودرو، زغال اخته، محلب، ممرز ،

، سیاه بید، بیدمشک، تمشک کبود، قره غات، انچوچک، شالک، سفیدپلت، چاتالنقوش، سیاه تلو، جل، اردو 

 . شونگو  مو)تاک(وحشی، آویشن، نمدار، گز

 ها: بوته 
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، یونجه باغیبان، خیارک، ، گل گاوزگل گندم(، ریواس، Stipa barbataجووحشی، جاروعلفی هرز، شال دم )     

شاه تاره ، شقای  خودرو(، جاشیر، چمن گندمی، Frula persica(، کما )Frula ovinaاسپرس کوهی، کما )

 Agropyron(، علااف گناادمی )Gundella tounefortii، خاکشاایر، تااوت روباااه، ورک، کنگاار )ایراناای

trichophorum( علف بااغ ،)Dactylis glomerataاردار، گال مااهور )(، ملیکاا، اساپرس خاVerbascum 

aucheri( کما ،)Ferula gummosa ،ماریم ، کااکوتی، چاي کاوهی، شبدرخودرو، گل راعی(، گرز، بومادران

، مریم نخودي گلپوره، الله کوهی، شبدرسفیدخودرو، گون بادکنکی، جاروعلفی، درمنه ییالقی، چوبک، گلی

ماریم ، ختمای(، fritillaria imperialis) له سرنگونال، 65، بخار وتیغ(، Agropyron tauri) علف گندمی

، بابوناه، شایرین بیاان(، Ferula assafoetidae) آنغوزه(، Vaccinium arctostaphylos) قره غات، نخودي

 .  (Ferla gummosa) باریجه

 جانوران:

 دوزیستان: 

 .سمندرایرانی

 خزندگان: 

 .آگاما

 پرندگان: 

، کبوترجنگلی، کبک، کبک دري، شاهین، قرقی، هما، ک سفیدلک ل، لک لک گردن سفید، لک لک سیاه

، سهره کاوهی، زرده پره کوهی، کمرگلی جنگلی، طرقه کوهی، چکچک کوهی، صعوه کوهی، قمري معمولی

 .سارصورتیو  گنجشک کوهی

 پستانداران: 

، پلناگ، سایاه گاوش، گرباه جنگلای، یوزپلناگ، خفااش نعال اسابی کوهساتانی، خارپشت گوش بلند

، تشای، سنجاب ایرانی(، Mouflon) قوچ وحشی(، Pesian ibex) پازن، 14، پسايخرس قهوه، نگیسمورس

 (. Eurasian Badger) رودک معمولیو  خرگوش

 آذربایجان )بدون ارسباران(

تاشواغ  –اوالداغ  –هراویل داغ  –خاله داغ  –تاشلی داغ  –نشان کوه  –های قراچه داغ وقراداغ کوه

 سهند –سبالن  –داغ  بزقوش –بزقوش  و

 گیاهان:

 ها: درختان ودرختچه 

 Berberis، زرشاک )باداماک، بادام کوهی، بادام وحشی، بادام وحشی معمولی، وامچک، چوبکبید، اورس،      

cataegina ،)زرشک (Berberis densiflora ،)زرشک (Berberis vulgaris ،)چااتالنقوش، پالخاور، جاارو ،

 .آویشنو  گز، تا  ریزي پیچ، ه بیدسیا، تنگرس، شالک، خنجک
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 ها: بوته 

، گال شانگ(، ریواس،Stipa barbata، جووحشی، جاروعلفی هرز، شال دم )کاله میرحسن، درمنه کوهی

(، Frula persica(، کماا )Frula ovina، اسپرس کوهی، کماا )علف هفت بند، خیارک، پیازوحشیگاوزبان، 

 Gundella، خاکشایر، تاوت روبااه، ورک، کنگار )ه ایرانایشااه تار، شقای  خاودروجاشیر، چمن گندمی، 

tounefortii( علااف گناادمی ،)Agropyron trichophorum( علااف باااغ ،)Dactylis glomerata ،ملیکااا ،)

، گال راعای(، گرز، بوماادران، Ferula gummosa(، کما )Verbascum aucheriاسپرس خاردار، گل ماهور )

، گاون سافید، گاون زرد، خاکشیرتل ، درمنه ییالقی، چوبک، ریم گلیم، کاکوتی، چاي کوهی، شبدرخودرو

ر، شایرپنی، پیچک قنادرونی، مریم نخودي گلپوره، جاروعلفی هرزیاعلف پشمکیگون بادکنکی، جاروعلفی، 

اللاه ، کنادل کاوهی(، Foeniculum vulgare) رازیانه، 65، بخار وتیغ(، Agropyron tauri) علف گندمی

 Euphorbiaو فرفیون ) 79، ب بابونه، شیرین بیان، مریم نخودي، ختمی(، fritillaria imperialis) سرنگون

petiolatel  .) 

 جانوران شامل:

 دوزیستان:  

 .سمندرکوهستانی آذربایجانو  سمندرایرانی

 خزندگان: 

 .السرتاي زاگرسو  السرتاي ایرانی، لوس مار، آگاما

 پرندگان:  

طرقاه ، چکچاک کاوهی، قمري معماولی، کبک دري، شاهین، قیقر، هما، لک لک سفید، لک لک سیاه

زاغ ، سارصاورتی، گنجشاک کاوهی، سهره کوهی، زرده پره کوهی، کمرگلی بزرگ، سسک چیفچاف، کوهی

 .زاغ نوک زردو  نوک سرخ

 پستانداران:  

، روبااه معماولی، گرگ، خفاش نعل اسبی کوهستانی، خفاش دم موشی بزرگ، خفاش دم موشی کوچک

سانجاب (، Mouflon) قاوچ وحشای(، Pesian ibex) پازن، ايخرس قهوه، سمورسنگی، پلنگ، شسیاه گو

 (. Eurasian Badger) رودک معمولیو  خرگوش(، Rufescent pika) خرگوش موش، تشی، ایرانی



 حفظ محیط کوهستانمبانی جزوه آموزشی 

132 

 

 استان سمنان

 شاهوار –نرو  –بردو  –های نیزه وا = نروا کوه

 گیاهان:

 ها:درختان ودرختچه 

، کرکو(، Acantophylum squarossum) چوبک(،  Acantophylum crassifolium) وبکچبید، اورس، 

 زرشاک(، Berberis cataegina، زرشاک )گاون زرد، گون سفید، بادام کوهی، بادام وحشی، توسکا ییالقی

(Berberis densiflora،)زرشک (Berberis vulgaris ،)تا (Celtis caucasica ،)پالخاور، جاارو، زالزالاک ،

، تمشک کباود، گل زرد، قره غات، تنگرس، شالک، چتالنقوش(، Pistacia atlantica) چاتالنقوشیشعان،ش

 Thymus، آویشن )گز، دیوآلبالو، تا  ریزي پیچ، جودانک، جربید، سیاه بید، 178، دفک، بیدمشک، تمشک

kotschyanus،)آویشان (Thymus kotschyanusvar.glabrescense ،)آویشان (Thymus kotschyanus 

var. k .) 

 ها: بوته 

(، Stipa barbata، جااروعلفی هارز، شاال دم )کنگار، فرفیاون، چوباک، کاله میرحسن، قیچ،درمنه کوهی      

(، Frula ovina، کما )اسپرس کوهی، یونجه باغی، پیازوحشی، گل گاوزبان، شنگ، گل گندم سفیدریواس، 

، خاکشایر، تاوت روبااه، ورک، شاه تره ایرانی، خودرو شقای (، جاشیر، چمن گندمی، Frula persicaکما )

 Dactylis(، علااف باااغ )Agropyron trichophorum(، علااف گناادمی )Gundella tounefortiiکنگاار )

glomerata( ملیکا، اسپرس خاردار، گل ماهور ،)Verbascum aucheri( کماا ،)Ferula gummosa ،گارز ،)

، گاون سافید، گاون زرد، درمنه ییالقای، مریم گلی، کاکوتی، هیچاي کو،شبدرخودرو، گل راعیبومادران، 

، اللاه کاوهی، شبدرسافیدخودرو، جاروسافید، جااروعلفی هرزیااعلف پشامکیگون بادکنکی، جااروعلفی، 

 Foeniculum) رازیانه، 65، بخار وتیغ(، Agropyron tauri) علف گندمی، مریم نخودي گلپوره، ايسنبله

vulgare ،)ه سرنگونالل، کندل کوهی (fritillaria imperialis ،)بابونه، شیرین بیان، مریم نخودي، ختمی ،

 (.  Euphorbia petiolatel، فرفیون )اسطوخودوس(، Ferla gummosa) باریجه

 جانوران:

 خزندگان:  

 .  آگاماو  الک پشت آسیایی

 پرندگان: 

 .سارصورتیو  کوهیگنجشک ،چکچک کوهی، قمري معمولی، کبک، کبک دري، قرقی، لک لک سفید

 پستانداران:  

، پلناگ، سیاه گاوش، یوزپلنگ،روباه معمولی، گرگ، خفاش نعل اسبی کوهستانی، خفاش دم موشی بزرگ      

رودک و  خرگاوش، تشای(، Mouflon) قاوچ وحشای(، Pesian ibex) پاازن، ايخارس قهاوه، سمورسنگی

 (. Eurasian Badger) معمولی
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 ه تشری  میشوندمناط  طالقان والموت جداگان

 البرزمرکزی و جنوبی

 گیاهان:

 ها:درختان ودرختچه 

 Acantophylum) چوباک(،  Acantophylum crassifolium) چوبک، بید، اورس، قیچ، سنجد وحشی

squarossum ،)زرشااک گاون زرد، گاون سافید، باداماک، باادام کااوهی، باادام وحشای، وامچاک، کرکاو ،

(Berberis cataegina ،)زرشااک (Berberis densiflora ،)زرشااک (Berberis vulgaris ،)تااا (Celtis 

caucasica ،)شیرخشات (Cotoneaster racemiflora var. ovalifolia ،)زالزالاک (Crataegus aronia ،)

، فرفیاون، ریاش باز(، Crataegus pseudoheterophylla) زالزالک(، Crataegus ambigua) زالزالک، 76د

، شالک، سفیدپلت، چتالنقوش، چاتالنقوش، تپاله گون، شیشعان، پالخور، جارو، یاسمن زرد، زبان گنجشک

، جربید، سیاه بید، فک، بیدمشک، تمشک، تمشک کبود، گل زرد، قره غات، سما  معمولی، تنگرس، آلوچه

 Thymus kotschyanus) آویشن، (Thymus kotschyanus، آویشن )گز، دیوآلبالو، تا  ریزي پیچ، جودانک

var. elbursensis ،)آویشن (Thymus kotschyanusvar.glabrescense ،)آویشن (Thymus kotschyanus 

var. k ،)شیرخشت (Cotoneaster fontanesii و )شونگ . 

 ها:بوته 

، فرفیااون، 6، ب5(، بAcanthophylum crassifolium) چوبااک، کاااله میرحساان، قاایچ، درمنااه کااوهی      

(، جااروعلفی هارز، شاال دم  Cousinia commutate) کنگار(، cousinia calocephala) کنگار، جووحشی

(Stipa barbata ،ریواس ،)علف هفات ، خیارک، پیازوحشی، گل گاوزبان، شنگ، گل گندم، گل گندم سفید

(، جاشیر، چمن Frula persica(، کما )Frula ovina، کما )اسپرس کوهی، یونجه باغی، شنبلیله تهرانی، بند

(، علاف Gundella tounefortii، خاکشیر، توت روباه، ورک، کنگار )شاه تره ایرانی، ی  خودروشقاگندمی، 

(، ملیکا، اسپرس خاردار، گل ماهور Dactylis glomerata(، علف باغ )Agropyron trichophorumگندمی )

(Verbascum aucheri( کما ،)Ferula gummosa ،گرز، بومادران ،)کاوهی چااي، شابدرخودرو، گل راعی ،

، گاون سافید، گاون زرد، خاکشایرتل ، درمنه ییالقی(، .Acanthophylum sp) چوبک، مریم گلی، کاکوتی

، اللاه کاوهی، شبدرسافیدخودرو، جاروسافید، جااروعلفی هرزیااعلف پشامکیگون بادکنکی، جااروعلفی، 

 Ferla) باریجه، نهبابو، شیرین بیان، مریم نخودي، ختمی، پیچک قندرونی، مریم نخودي گلپوره، ايسنبله

gummosa ،)اسطوخودوس( فرفیون ،Euphorbia petiolatel  .) 

 جانوران:

 خزندگان: 

 .السرتاي البرزو  السرتاي ایرانی، آگاما

 پرندگان: 
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قماري ، کباک، کباک دري، شااهین، قرقای، هماا، لک لک سافید، لک لک گردن سفید، لک لک سیاه

زرده پره ، کمرگلی بزرگ، سسک چیفچاف، سسک بیدي، طرقه کوهی،چکچک کوهی، صعوه کوهی، معمولی

 .سارصورتیو  گنجشک کوهی، سهره کوهی، کوهی

 پستانداران: 

، روبااه معماولی، گارگ، خفاش نعل اسابی کوهساتانی، خفاش دم موشی کوچک، خارپشت گوش بلند

(، Mouflon) قوچ وحشی(، Pesian ibex) پازن،  ايخرس قهوه، سمورسنگی، پلنگ، سیاه گوش، یوزپلنگ

 (. Eurasian Badger) رودک معمولیو  خرگوش(، Rufescent pika)خرگوش موش ،تشی، سنجاب ایرانی

 لرستان

 )رشته اشترانکوه ، رشته گرین کوه ، رشته کبیرکوه ، نوژیان ، هشتادپهلو ، شیان و...(

 گیاهان:

 ها: درختان و درختچه 

باادام ، چغالک، وامچک، کیکم، کرکو، چوبک، اورس، زربین ،زیتون، بید، گردو، بلوط زاگرس، سنجد وحشی     

(، Amygdalus keredjensis)باادام وحشای (، Amygdalus eleagnifolia) بادام وحشای، وحشی معمولی

 تاا(، Berberis integerimma) شکرز(، Berberis densiflora) زرشک، گون زرد، گون سفید، بادام کوهی

(Celtis caucasica ،)شیرخشت، لوبالوآ، محلب (Cotoneaster luristanica ،)شیرخشات ( Cotoneaster 

racemiflora var ovalifolia ،)زالزالک (Crataegus aronia) ،زالزالاک (Crataegus ambigua ،)زالزالاک 

(Crataegus pseudoheterophylla ،)ساایاه تلااوو، ساایب خااودر، پالخااور، جااارو، انجیرخااودرو، خشااگ ،

، تنگارس، ارجناگ، انچوچاک، آلوچه، شالک، پده ،سفیدپلت، چناروحشی، خنجک، نقوشچتالچاتالنقوش، 

تا  ریازي ، جودانک، جربید، سیاه بید، فک، زردبید، تمشک، تمشک کبود،گل زرد، نسترن، سما  معمولی

 آویشان(، Thymus kotschyanus var. elbursensis) آویشن، (Thymus kotschyanus، آویشن )گز، پیچ

(Thymus kotschyanusvar.glabrescense)،آویشااان (Thymus kotschyanus var. k ،)نمااادار ،

 . مو)تاک(وحشی

 ها:بوته 

، جاروعلفی هرز، شاال جووحشی(، Acanthophylum crassifolium) چوبک، کاله میرحسن، درمنه کوهی

علاف ، خیاارک، یپیازوحشا، گل گاوزباان، شنگ، گل گندم،گل گندم سفید(، ریواس، Stipa barbataدم )

(، جاشیر، چمان گنادمی، Frula persica(، کما )Frula ovina، کما )اسپرس کوهی، یونجه باغی، هفت بند

 Agropyron، خاکشاایر، تااوت روباااه، ورک، کنگاار، علااف گناادمی )شاااه تااره ایراناای، شااقای  خااودرو

trichophorum( علف بااغ ،)Dactylis glomerataهور )(، ملیکاا، اساپرس خااردار، گال مااVerbascum 

aucheri( کما ،)Ferula gummosa،چوباک، مریم گلای، کاکوتی، چاي کوهی، شبدرخودرو(، گرز، بومادران 

(Acanthophylum sp. ،)گاون باادکنکی، جااروعلفی، گاون سافید، گون زرد، خاکشیرتل ، درمنه ییالقی ،
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مااریم نخااودي ، ايبلهساان، اللااه کااوهی، شبدرساافیدخودرو، جاروساافید، جاااروعلفی هرزیاااعلف پشاامکی

 الله سارنگون، 68، ب65، بخار وتیغ(، Agropyron tauri) علف گندمی، شیرپنیر، پیچک قندرونی،گلپوره

(fritillaria imperialis ،)آنغوزه، ختمی (Ferula assafoetidae ،)کرفس کوهی،بابونه، شیرین بیان . 

 جانوران:

 دوزیستان: 

 .سمندرکوهستانی لرستان

 خزندگان: 

 . السرتاي زاگرسو  السرتاي ایرانی، ماآگا

 پرندگان: 

صعوه ، قمري معمولی، کبوترجنگلی، کبک، کبک دري، شاهین، قرقی، هما، لک لک سفید، لک لک سیاه

، سساک چیفچااف، سساک اباروزرد، سساک بیادي، طرقه کاوهی، چکچک کوهی، صعوه ابروسفید، کوهی

 .زاغ نوک زردو  سارصورتی،کوهیگنجشک ، سهره کوهی، زرده پره کوهی، کمرگلی جنگلی

 پستانداران:  

، روبااه معماولی، گارگ، خفاش نعل اسابی کوهساتانی، خفاش دم موشی کوچک، خارپشت گوش بلند

، تشای، سنجاب ایرانی(، Mouflon) قوچ وحشی(، Pesian ibex) پازن،  ايخرس قهوه، سمورسنگی، پلنگ

 (. Eurasian Badger) رودک معمولی(، Rufescent pika)خرگوش موش 

 کردستان

 شاهو –اورامان  –چهل چشمه  –قندیل داغ  -داالمیر –مورشهیدان  –های شمیلك داغ کوه

 گیاهان:

 ها: درختان ودرختچه 

 Fraxinus) ون(، cerasus avium) گایالس وحشای، داغاداغان، آزاد، گاردو، بلوط زاگارس، سنجد وحشی     

excelsior ،)باادام ، بادام وحشی معمولی، چغالک، وامچک، کیکم، کی کف،کرکو، اورس، زیتون، بید، گردو

، گون سفید، بادام کوهی(، Amygdalus keredjensis)بادام وحشی (، Amygdalus eleagnifolia) وحشی

 Crataegus) زالزالک، شیرخشت، محلب(، Celtis caucasica) تا(، Berberis densiflora) زرشک، گون زرد

aronia ،)زالزالک (Crataegus ambigua،)ساما  ،ارجنگ، خنجاک، چااتالنقوش، سایاه تلاو، پالخور، جارو

 و آویشن. گز، سیاه بید،فک، زردبید، تمشک، گل زرد، معمولی

 :هابوته 

یونجاه ، خیاارک، گل گاوزباان، گل گندم، جاروعلفی هرز، ریواس، جووحشی، کاله میرحسن، درمنه کوهی     

شاه ، شقای  خودرو(، جاشیر، چمن گندمی، Frula persica(، کما )Frula ovina، کما )اسپرس کوهی، باغی

(، علاف بااغ Agropyron trichophorum، خاکشایر، تاوت روبااه، ورک، کنگار، علاف گنادمی )تره ایرانی
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(Dactylis glomerata( ملیکااا، اسااپرس خاااردار، گاال ماااهور ،)Verbascum aucheri( کمااا ،)Ferula 

gummosaچوبااک، مااریم گلاای، کاااکوتی، چاااي کااوهی، شاابدرخودرو، گاال راعاایدران،(، گاارز، بوما 

(Acanthophylum sp. ،)جاروعلفی هرزیاعلف پشامکی، گون سفید، گون زرد، خاکشیرتل ، درمنه ییالقی ،

علاف ، شیرپنیر، پیچک قندرونی، مریم نخودي گلپوره، ايسنبله، الله کوهی، شبدرسفیدخودرو، جاروسفید

 Ferula) آنغاوزهو  ختمی(، fritillaria imperialis) الله سرنگون، خار وتیغ(، Agropyron tauri) گندمی

assafoetidae.) 

 جانوران:

 دوزیستان:  

 .سمندرکوهستانی کردستان

 خزندگان: 

 . السرتاي زاگرسو  السرتاي ایرانی، لوس مار، آگاما

 پرندگان: 

، قماري معماولی، کباوترجنگلیباک، ، ککبک دري، شاهین، قرقی، لک لک سفید، لک لک گردن سفید

، سهره کوهی، زرده پره کوهی، کمرگلی کوچک، سسک چیفچاف، طرقه کوهی، چکچک کوهی،صعوه کوهی

 سرخ.  زاغ نوکو  گنجشک کوهی

 پستانداران: 

خارس ، سمورسانگی، پلناگ، روبااه معماولی، گارگ، خفاش نعل اسبی کوهستانی،خارپشت گوش بلند

 Rufescent)خرگوش موش و  تشی، سنجاب ایرانی(، Mouflon) قوچ وحشی(، Pesian ibex) پازن،  ايقهوه

pika.) 

 وایالم های همدان وکرمانشاهاستان

 چهل نابالغان –الوند  -پرو –پشتکوه وپیشکوه 

 گیاهان:

 ها:ودرختچه درختان 

باادام ، لاکچغا، وامچاک، کایکم، کای کاف ،کرکو، چوبک، اورس، بید، گردو، بلوط زاگرس، سنجد وحشی      

، (Amygdalus keredjensis)باادام وحشای (، Amygdalus eleagnifolia) بادام وحشای، وحشی معمولی

 Berberis) زرشااک(، Berberis densiflora) زرشااک، گااون زرد، گااون ساافید، بادامااک، بااادام کااوهی

integerimma ،)تااا (Celtis caucasicaم ،)زالزالااک، شیرخشاات، حلااب (Crataegus aronia،) زالزالااک 

(Crataegus pseudoheterophylla ،)سیاه تلو، جارو، برگ بو( چاتالنقوش ،Pistacia atlantica  ،)خنجک ،

 وآویشن. گز، جودانک، سیاه بید، ، زردبید، تمشک، گل زرد، نسترن، سما  معمولی

 ها:بوته 
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گل گنادم ریواس،  (،Stipa barbata) شال دم، جاروعلفی هرز، جووحشی ،کاله میرحسن، درمنه کوهی

، کما اسپرس کوهی، یونجه باغی، علف هفت بند، خیارک، پیازوحشی، گل گاوزبان، شنگ، گل گندم، سفید

(Frula ovina( کما ،)Frula persica ،جاشیر، چمن گندمی ،)خاکشیر، توت شاه تره ایرانی، شقای  خودرو ،

(، ملیکاا، Dactylis glomerataلف باغ )(، عAgropyron trichophorumروباه، ورک، کنگر، علف گندمی )

چااي ، شابدرخودرو(، گارز، Ferula gummosa(، کما )Verbascum aucheriاسپرس خاردار، گل ماهور )

، جااروعلفی، گاون سافید، گاون زرد، خاکشایرتل ، درمناه ییالقای، چوباک، ماریم گلای، کاکوتی، کوهی

، مریم نخاودي گلپاوره، ايسنبله، الله کوهی، شبدرسفیدخودرو، جاروسفید، جاروعلفی هرزیاعلف پشمکی

 fritillaria) اللاه سارنگون، خاار وتیاغ(، Agropyron tauri) علاف گنادمی، شایرپنیر، پیچک قنادرونی

imperialis ،)آنغوزه، ختمی (Ferula assafoetidae) . 

 جانوران:

 دوزیستان: 

 . سمندرکوهستانی کردستانو  سمندرکوهستانی لرستان

 خزندگان: 

 .السرتاي زاگرسو  السرتاي ایرانی، لوس مار، اآگام

 پرندگان: 

، صاعوه کاوهی، قماري معماولی، کبوترجنگلی، کبک، کبک دري، شاهین، لک لک سفید، لک لک سیاه

 .سسک ابروزردي و سسک بید، طرقه کوهی، چکچک کوهی، صعوه ابروسفید

 پستانداران: 

، روبااه معماولی، گارگ، کوهساتانی خفاش نعل اسابی، خفاش دم موشی کوچک، خارپشت گوش بلند

خرگوش ، تشی، سنجاب ایرانی(، Mouflon) چ وحشی(، قوPesian ibex) پازن، ايخرس قهوه، سمورسنگی

 (.Eurasian Badger) رودک معمولی( و Rufescent pika) موش
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