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نگاهی به آزاد کوه یکی از قله های مرتفع البرز 
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چكیده
آزاد کوه )شاهزاد ه   کج-گرد ن(، با ارتفاع 4355 متر از سطح د ریا و با نمایی صخره ای، د همین قله بلند ایران و 
چهارمین قله بلند البرز مرکزی محسوب می شود که د ر استان مازند ران قرار د ارد. کوه های مرتفع و بلند با د اشتن 
تعد اد زیاد ی از گونه های انحصاری و ناد ر از حیث تنوع زیستی اهمیت ویژه ای پید ا می کنند. به د لیل شرایط سخت 
نواحی کوهستانی از جمله نبود راه های د سترسی، همچنین شرایط سخت صعود، اطالعات د رست و د قیقی از تنوع 
زیستی با ارزش گیاهی و جانوری د ر این مناطق وجود ند ارد. مطالعه انجام شد ه   نشان می د هد که د ر منطقه آزاد کوه 
250 گونه گیاه گل د ار می روید که از این میان، 70 گونه انحصاری و 40 گونه ناد ر و کمیاب است که نشان د هند ه   
غنای گونه ای د ر این منطقه است. اگرچه هر ساله به د لیل ارتفاع بلند قله آزاد کوه کوهنورد ان زیاد ی به منطقه وارد 

می شوند ولی چرای د ام عامل اصلی تخریب محیط زیست و تهد ید تنوع زیستی منطقه است. 
واژه      هایکلیدی: البرز مرکزی، تنوع زیستی، فلور مناطق کوهستانی، ایران

A glance at Azadkuh, one of the high peaks of 
Central Alborz with unique plant diversity and its 

environmental hazards
M. Amini Rad*Abstract

Azadkuh (Shahzadeh Kaj-Gardan), with an altitude of 4355 meters a.s.l. and a rocky view, is the tenth 
highest peak in Iran and the fourth highest peak in central Alborz Range in Mazandaran province, north of 
Iran. The high mountains are very important in terms of biodiversity due to having a large number of endemic 
and rare species. Due to harsh mountainous conditions, including the lack of access roads and difficulty of 
the climbing, there is no accurate and correct information on plant and animal biodiversity. The results of 
this study showed that about 250 plant species were growing in Azadkouh area, including 70 endemic and 
40 rare species. Considering the small size of the study area, the rate of endemism and rarity, shows its 
importance in terms of biodiversity. However, many mountaineers enter the area each year due to the high 
altitude, but overgrazing is a major cause of environmental degradation and a threat to biodiversity.

Keywords: Central Alborz, biodiversity, alpine flora, Iran
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مقدمه
البرز و زاگرس، قسمت  نواحی کوهستانی به ویژه رشته کوه های 
ایران را د ر بر می گیرند و د ارای شرایط اکولوژیکی و  وسیعی از 

تنوع زیستی خاصی هستند. تقریبًا تعد اد 150 قله با ارتفاع 
بیشتر  ایران وجود د ارد که  متر د ر  باالی 4000 

متعلق به د و رشته کوه البرز و زاگرس هستند. 
نواحی کوهستانی،  به د لیل شرایط سخت 

نبود راه های د سترسی به آنها و وجود 
شرایط سخت صعود د ر نواحی کوهستانی، 
اطالعات د رست و د قیقی از تنوع زیستی 
مناطق  این  جانوری  و  گیاهی  با ارزش 
با مطالعه د قیق تنوع  بنابراین  ند ارد.  وجود 

بعد ی  اقد امات  جهت  د انش  این  زیستی، 
از جمله حفظ و احیای گونه های منحصر به فرد، 

بود. خواهد  مفید  کمیاب  و  انقراض  معرض  د ر 
قرار  ایران  شمالی  بخش  د ر  البرز  رشته کوه 

شد ه    تشکیل  شرقی  و  غربی  مرکزی،  بخش  سه  از  و  د ارد 
بخش  سپید رود،  د ره  تا  آستاراچای  رود خانه  از  غربی  بخش  است. 
مرکزی از د ره سپید رود تا د ره فیروزکوه و رود تاالر و بخش شرقی 
است.  شد ه    کشید ه    خراسان  مرز  و  گرگان رود  تا  فیروزکوه  د ره  از 
البرز مرکزی بخشی از رشته کوه به هم پیوسته البرز است که بیشترین 
پستی و بلند ی و ضخامت عرضی و ارتفاع را د ارد و از د ره کرج تا 

گسل سمنان امتد اد می یابد. مرتفع ترین کوه ها د ر بخش البرز مرکزی 
جای گرفته اند به طوری که بیش از 35 قله از کوه های با ارتفاع باالتر از 
4000 متر د ر این منطقه قرار د ارند. آزاد کوه که نام د یگرش »شاهزاد ه   
کج-گرد ن« است، د ر جنوب روستای نسن و جنوب غرب روستای 
مازند ران  استان  د ر  نور  شهرستان  توابع  از  علیا  کالک 
قرار د ارد. قله مرتفع آزاد کوه با ارتفاع 4355 متر 
از سطح د ریا د ر محد ود ه   جغرافیایی 36 د رجه 
و 9 د قیقه تا 36 د رجه و 12 د قیقه شمالی و 
51 د رجه و 28 د قیقه تا 51 د رجه و 33 
شکل  به  قله  این  د ارد.  قرار  شرقی  د قیقه 
قله صخره ای بزرگ و چهارمین قله مرتفع 
و  علم کوه  و  د ماوند  از  پس  مرکزی  البرز 
خلنو د ر سلسله جبال البرز و البرز مرکزی 
است که د ر ناحیه کوهستانی کجور قرار د ارد. 
ساکنان محلی نام این کوه را »آزاد کوه« گذاشتند، 
عد م  مخروطی شکل،  کوه  این  نام گذاری  د لیل  شاید 
.)4 تا   1 )شکل های  باشد  اطراف  ارتفاعات  با  آن  ارتباط 

آن  نام  از  چنان که  آزاد کوه  منحصر به فرد  و  مخروطی شکل  قله 
پید است، توسط د یواره های مرتفعی که از سمت شمال غرب و شرق 
آن را د ر برگرفته اند، برپا شد ه    است و فقط یال جنوبی، این قله را به 
سایر ارتفاعات البرز و قللی چون یخچال، سرماهو و کمانکوه متصل 
د یواره های   .)5 )شکل  است  آزاد  کاماًل  جهات  سایر  از  و  می کند 

مخروطی شکل  قله 
آزاد کوه  منحصر به فرد  و 

چنان که از نام آن پید است، توسط 
د یواره های مرتفعی که از سمت شمال 

برپا  د ر برگرفته اند،  را  غرب و شرق آن 
شد ه    است و فقط یال جنوبی، این قله 
را به سایر ارتفاعات البرز و قللی چون 

یخچال، سرماهو و کمانکوه متصل 
جهات  سایر  از  و  می کند 

کامالً آزاد است.

شکل 1- نمایی از آزاد کوه از روستای کالک علیا
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شکل 4- نمایی از آزاد کوه

شکل 3- نمایی از آزاد کوه از جهت شمالیشکل 2- نمایی از آزاد کوه از جهت شمال غربی )مسیر روستای نسن(

شمالی آزاد کوه مشرف به روستاهای نسن و کالک است و یال جنوبی 
قابل د سترسی و صعود است. ناحیه  از طریق وارنگه رود و روستای 

د ارد. مسیر  به آن وجود  برای صعود  کلی چهار مسیر  به صورت 
شمال شرق مسیر رایج و نزد یک ترین مسیر صعود به قله است و از 
قله  به  گرد نه چورن  از  عبور  با  و  می شود  آغاز  باال  کالک  روستای 
روستای  از  و  است  مسیر  طوالنی ترین  غربی  جنوب  مسیر  می رسد. 
وارد  وارنگه رود  د ره  پیمایش  از  پس  و  می شود  آغاز  وارنگه رود 
و  گرد نه سوتک  از  عبور  با  و  می شود  د شت سوتک  و  شیر کمر  د ره 
شمالی  مسیر  می رسد.  قله  به  چورن  گرد نه  طریق  از  کمانکوه  د شت 
از د شت کمانکوه و گرد نه  با عبور  از روستای نسن آغاز می شود و 
آغاز  ناحیه  روستای  از  مسیر شرقی  می رسد.  آزاد کوه  قله  به  چورن 
می شود. ختم  آزاد کوه  قله  به  چورن  گرد نه  از  عبور  با  و  می شود 
آزاد کوه د ر محد ود ه   منطقه حفاظت شد ه   البرز مرکزی قرار د ارد. این 

به نسبت  از سال 1346 تحت حفاظت قرار د ارد، منطقه ای  منطقه که 
معاد ل 398091 هکتار است که شامل  با مساحتی  وسیع و گسترد ه   
جنگلی،  د امنه های  هیرکانی،  ناحیه  جلگه ای  اراضی  از  بخش هایی 
واقع  قلل  و  مرتفع  نواحی  و  البرز  شمالی  شیب  کوهستانی  و  مرتعی 
تنوع  د ارای  منطقه  این  است.  تهران  و  البرز  مازند ران،  استان های  د ر 
اقلیمی باالیی بود ه   و زیستگاه گونه های مختلفی از گیاهان و جانوران 
.)https://doe.ir/ آد رس  به  محیط زیست  سازمان  )سایت  است. 

تنوعگیاهیآزادکوه
گیاهی  آزاد کوه، گونه های  منطقه  گیاهی  مطالعه پوشش  د و سال  طی 
منطقه شامل گیاهان گل د ار و نهانزاد ان آوند ی )به استثنای خزه(، حد ود 
250 گونه برآورد می شود. نمونه های گیاهی با استفاد ه   از منابع معتبر 
)Rechinger, 1960-2015( ایرانیکا  فلورا  ازجمله  گیاه شناسی 
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ایران )اسد ی و همکاران، 1367-1397( شناسایی شد ند،  فلور  و 
از جمله  مختلفی  منابع  از  ارتفاعی  طبقه بند ی  تعیین  برای  همچنین 
Körner )2003( استفاد ه   شد. الزم به ذکر است این تعد اد مربوط 
به محد ود ه   ارتفاعی 2700 متر تا نوک قله به ارتفاع 4335 متر از 
به  منطقه  د و  شامل  ارتفاعی  محد ود ه    طبقه بند ی  است.  د ریا  سطح 
اسامی منطقه با پوشش د ائم برفی )Nival zone( د ر ارتفاع تقریبًا 
3800 تا 4100 متر از سطح د ریا و منطقه آلپی )Alpine zone( د ر 
محد ود ه   ارتفاعی 2700 تا 3800 متر از سطح د ریا د ر آزاد کوه است 
که با توجه به ساختار آزاد کوه که کوهی تقریبًا عمود و صخره ای است 
برف د ائم د ر نوک قله د ید ه   نمی شود. منطقه آلپی شامل د و زیرمنطقه 
)High-alpine Zone( و آلپی مرتفع )Subnival zone( بستر برفی

ارتفاعی  محد ود ه    باالترین  انجام شد ه  ،  فلورستیک  مطالعه  د ر  است. 
رویش گیاهان تقریبًا 4100 متر از سطح د ریا گزارش شد. 

)Nival zone(منطقهباپوششدائمبرفی
د ر این منطقه که محد ود ه   ارتفاعی 3800 تا 4100 متر از سطح د ریا 
و   )Rock( زیستگاه صخره ای  د و  د ر  گیاهی  گونه   23 تعد اد  است، 
)شکل های  شد ند  مشاهد ه     )Gravelly Scree( واریزه ای  زیستگاه 
از: عبارتند  محد ود ه    این  خاص  گیاهان  از  برخی  اسامی   .)8 و   7
Campanula lourica Boiss. )11 شکل( 
Cerastium   elbrusense  Boiss., Crepis   elbursensis  Boiss.,
Didymophysa aucheri Boiss.,

شکل 5- نمایی از آزاد کوه از جهت شرقی

شکل 7- نمایی از منطقه با پوشش د ائم برفی 

شکل 8- نمایی از زیستگاه صخره ای و واریزه ای 

شکل 6- چرای بی رویه و خارج از فصل چرا د ر منطقه آزاد کوه

شکل 9- نمایی از زیستگاه منطقه آلپی



97 طبیعت ایران/ جلد 4، شماره 6، پیاپی 19، بهمن- اسفند  1398

Dracocephalum aucheri Boiss. )12 شکل(
Galium aucheri Boiss., Oxytropis persica Boiss., 
Pseudocamelina aphraghmodes (Boiss.) N. Busch, 
Scutellaria glechomoides Boiss.,
Senecio iranicus B. Nord. )13 شکل(
 Veronica paederotae Boiss.

)Alpine zone(منطقهآلپی
 د ر منطقه آلپی )شکل 9( با محد ود ه   ارتفاعی 2700 تا 3800 متر، تعد اد 
180 تا 190 گونه گیاهی جمع آوری شد که د ر اد امه گیاهان شاخص یا 
مهم با توجه به زیستگاه های مختلف د ر این محد ود ه   معرفی خواهند شد:

زیستگاهصخرهایوواریزهای
این زیستگاه بیشتر د ر شیب های تند آزاد کوه د ر محد ود ه   ارتفاعی 3500 تا 
3800 و د ر برخی جهات د ید ه   می شود. با توجه به نوع رویشگاه و پوشاند ه   
شد ن خاک توسط سنگریزه های ریز و د رشت، تنها چند گونه گیاهی قاد ر 
به رویش و ماند گاری هستند که حتی قاد رند د ر ارتفاعات باالتر د ر منطقه 
با پوشش د ائم برفی نیز گسترش پید ا کنند. برخی از این گیاهان عبارتند از:
Allium elburzense Wendelbo,
Aspreula glomerata (M.Bieb.) Griseb. )14 )شکل 
Didymophysa  aucheri  Boiss., Oxytropis  aucheri  
Boiss., Pisum  formosum  Alef.,
Scutellaria glechomoides Boiss.,
Tanacetum hololeucum (Bornm.) Podl. )15 )شکل 
Veronica paederotae Boiss.

)Wetlands(زیستگاهچمنزارهایمرطوب
چمن زارهای  قبیل  از  مرطوب  مکان های  انواع  شامل  زیستگاه  این 
مرطوب، تورب زارها، حاشیه رود خانه ها و چشمه ها است که محل 
رویش گیاهان آب د وست بود ه   و د ر منطقه به صورت پراکند ه   و لکه ای 
و تا ارتفاع تا 3700 متر از سطح د ریا یافت می شوند )شکل 10(. 

برخی گیاهان مهم این زیستگاه ها عبارتند از:

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link subsp. 
compressus, Carex caucasica Stev. )16 شکل(
Carex microglochin Wahlenb. )17 شکل(
Carex orbicularis Boott subsp. kotschyana (Boiss. 
& Hohen.) Kukkonen, Epilobium rechingeri Raven, 
Gagea confusa A. Terracc., Gagea fistulosa (DC.) Ker 
Gawl. )18 شکل(
Gagea setifolia Baker, Gentiana cruciata L.,
Gentiana pontica Soltok. )19 شکل(,
Gentiana septemfida Pallas, Heracleum 
pastinacifolium K.Koch, Juncus inflexus L.,

Mentha longifolia (L.) Huds. )20 شکل(
Ranunculus amblyolobus Boiss. & Hohen., 
Ranunculus crymophilus Boiss. & Hohen.
Rumex elbursensis Boiss.

زیستگاهمرتعی
آزاد کوه  کوهستانی  نواحی  از  بزرگی  قسمت  شامل  زیستگاه  این 
آزاد کوه،  مراتع  د ر  د ارد.  گسترش  کوه  این  جهات  تمام  د ر  و  است 
د ید ه    غیره،  و  علفی  بالشتکی،  گیاهان  قبیل  از  گیاهی  گونه های 
تیره های  گونه های  به  مربوط  تنوع  و  تراکم  بیشترین  که  می شود 
 ،)Brassicaceae( چلیپاییان   ،)Asteraceae( کاسنی 
پروانه آسایان )Fabaceae( و گند میان )Poaceae( است. برخی از 
از: عبارتند  زیستگاه  این  بیشتر  پراکنش  با  و  رایج  گیاهی  گونه های 
Alopecurus textilis Boiss.
Anchonium elichrysifolium (DC.) Boiss. )21 شکل(
Astragalus demavendicus Boiss. & Buhse, 
Astragalus lineatus Lam. )22 شکل(
Astragalus pinetorum Boiss. )23 شکل(
Bromus cappadocicus Boiss. & Bal.
Campanula stevenii M.Bieb.
Cousinia multiloba DC.

97

شکل 11- گیاه Campanula lourica د ر زیستگاه صخره ای شکل 10- نمایی از زیستگاه چمن زارهای مرطوب
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Draba pulchella Willd. Helichrysum psychrophilum Boiss.,
Hordeum violaceum Boiss. & Huet., Isatis buschiana 
Schischk., Onobrychis cornuta (L.) Desv. )24 )شکل 
Oxytropis bicornis Vassilcz, Scorzonera mucida Rech.f. 
 Sesleria pheloides Roem. & Schultes, Silene ,)شکل 25(
aucheriana Boiss., Tanacetum polycephalum Sch.Bip.,
Tragopogon reticulatus Boiss. & Huet.

آزادکوهومخاطراتآن
مطالعات  انجام  با  د نیا  سراسر  رویشگاه های 

با  و  زیستی  تنوع  ارزیابی  و  اکولوژیکی 
باالی  تنوع  ازجمله  معیارهایی  به  توجه 
انحصاری،  گونه های  گیاهی،  گونه های 
ناد ر، د ر معرض خطر، همچنین گونه های با 
اولویت بند ی  غیره  و  د ارویی  زینتی،  ارزش 

و شناسایی می شوند و د ر مرحله بعد ی تحت 
ناد ر  گونه های  می گیرند.  قرار  مد یریت حفاظتی 

و انحصاری که به د لیل سرشت اکولوژیکی محد ود و 
معرض  د ر  د یگری  گیاهی  گونه  هر  از  بیش  خاص خود 

 24 )حد ود  چشمگیری  بسیار  رقم  ایران  د ر  هستند،  انقراض  خطر 
د رصد از کل فلور ایران( به خود اختصاص می د هند. نواحی کوهستانی 
به د لیل د اشتن تعد اد زیاد ی از گونه های گیاهی منحصر به فرد و همچنین 
د ر معرض خطر انقراض از سایر مناطق رویشگاهی اهمیت بیشتری 
منحصر به فرد  گونه های  تعد اد  د ست،  این  از  تحقیقاتی  انجام  با  د ارند. 
و رویشگاه های گیاهی د ارای اولویت حفاظتی، شناسایی و د رنهایت 
انجام می شود. گیاهان  این  انقراض  از  برای جلوگیری  اقد امات الزم 

همان طور که می د انیم نقش تنوع زیستی د ر پاید اری 
و بقای اکوسیستم ها بسیار حائز اهمیت است و به 
د خالت های  مقابل  د ر  آن  از  حفاظت  آن،  تبع 
انسان، د ام، تغییرات اقلیم، آفات و بیماری ها 
اولویت های  از  یکی  طبیعی،  بالیای  و 
شمار  به  د نیا  د ر  ژنتیکی  ذخایر  مد یریت 
جمعیت های  گسترش  با  امروزه  می رود. 
تهد ید کنند ه    عوامل  افزایش  و  انسانی 
اراضی،  کاربری  تغییر  مانند  آن  از  ناشی 
از  بسیاری  اقلیمی،  تغییرات  و  بی رویه  چرای 
کوهستانی  نواحی  از جمله  گیاهی  رویشگاه های 
اقد امات  نیازمند  که  گرفته اند  قرار  خطر  معرض  د ر 

 Dracocephalum aucheri شکل 12- گیاه

 Senecio iranicus شکل 13- گیاه

 Asperula glomerata شکل 14- گیاه

 Tanacetum hololeucum شکل 15- گیاه

نقش 
د ر  زیستی  تنوع 

پاید اری و بقای اکوسیستم ها 
به  و  است  اهمیت  حائز  بسیار 

مقابل  د ر  آن  از  حفاظت  آن،  تبع 
تغییرات  د ام،  انسان،  د خالت های 
بالیای  و  بیماری ها  و  آفات  اقلیم، 
اولویت های  از  یکی  طبیعی، 

د ر  ژنتیکی  ذخایر  مد یریت 
د نیا به شمار می رود.
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 Carex caucasica شکل 16- گیاه

Carex microglochin شکل 17- گیاه

Gagea fistulosa شکل 18- گیاه

Mentha longifolia شکل 20- گیاه

Gentiana pontica شکل 19- گیاه

Anchonium elichrysifolium شکل 21- گیاه
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حفاظتی گسترد ه   است. اگرچه د ر مناطق کوهستانی و به ویژه ارتفاعات 
به د لیل عد م د سترسی سهل و آسان، صعب العبور بود ن راه ها و نیاز به 
کوهنورد ی طوالنی برای د سترسی به آنها، به نظر می رسد که خطرات 
محیط زیستی این نواحی را تهد ید نمی کند ولی موارد زیاد ی از تخریب 
شد ید مناطق کوهستانی د ر سال های اخیر مشاهد ه   شد ه   است. از جمله 
معد نی،  منابع  از  بهره برد اری  بی رویه،  چرای  به  می توان  عوامل  این 
هجوم  اقلیمی،  تغییرات  گرد شگری،  و  کوهنورد ی  مسیرهای  ایجاد 
بسیار  فشار  که  کرد  اشاره  طبیعی  بالیای  سایر  و  بیماری زا  عوامل 
زیاد ی را به منابع طبیعی و محیط زیست وارد کرد ه   است که د ر نتیجه 
آن د ر بسیاری از مناطق، گیاهان و جانوران د ر حال نابود ی هستند. 
د ر مطالعه انجام شد ه   د ر منطقه آزاد کوه، تقریبًا 70 گونه انحصاری و 
40 گونه ناد ر و کمیاب شناسایی شد ه   که نشان د هند ه   غنای گونه ای د ر 
این منطقه است. تعد اد ی از گونه های انحصاری و ناد ر منطقه عبارتند از: 
Achillea aucheri Boiss., Artemisia melanolepis Boiss., 
Astragalus demavendicus Boiss. & Buhse
Astragalus rubrolineatus Širj. & Rech.f.
Cousinia chamaepeuce Boiss., Galium aucheri Boiss., 
Nepeta azadkouhensis Saberamoli
Pseudocamelina aphraghmodes (Boiss.) N. Busch, 
Scutellaria glechomoides Boiss.
Veronica paederotae Boiss.

وارد  منطقه  به  زیاد ی  کوهنورد ان  قله،  بلند  ارتفاع  به د لیل  اگرچه 
می شوند ولی عامل اصلی تخریب و تهد ید تنوع زیستی منطقه، چرای 
بی رویه د ام است. علی رغم تعیین محد ود ه   زمانی چرا از اواسط تیرماه به 
بعد، همچنین محد ود یت د ر تعد اد د ام، این میزان رعایت نشد ه   و پوشش 
به طوری که  قرار گرفته  است،  به شد ت د ر معرض خطر  منطقه  گیاهی 
قبیل  از  مناطق تخریب شد ه    انواع گونه های گیاهی مختص  منطقه  د ر 
 )Cousinia sp.( هزارخار  گیاه  و   )Verbascum sp.( ماهور  گل 
آزاد کوه  بنابراین   .)6 )شکل  هستند  گسترش  حال  د ر  وسیعی  به طور 
حفاظت  سازمان  از جمله  مرتبط  نهاد های  سوی  از  را  ویژه ای  توجه 
محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزد اری کشور می طلبد و 
این نهاد ها باید اقد امات حفاظتی جد ی را د ر د ستور کار خود قرار د هند.
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Astragalus lineatus شکل 22- گیاهOnobrychis cornuta شکل 24- گیاه

Astragalus pinetorum شکل 23- گیاه Scorzonera mucida شکل 25- گیاه


