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 کوه هزار با گیاهان متنوع در ناحیه جنوبی ایران 
)استان کرمان(

 یوسف اجنی * 
چكیده

ایران کشوری کوهستانی با رشته کوه های متعدد و مرتفع است. رشته کوه های زاگرس متشکل از کوه های بزرگ و 
کوچک نسبتًا متصل به هم بوده که بیشتر در نوار غربی کشور امتداد داشته و تا نواحی مرکزی و جنوب شرق نیز 
ادامه می یابد، هر چند این پیوستگی در برخی نواحی جنوبی قطع می شود. کوه هزار از جمله این کوه ها بوده که در 
جنوب استان کرمان و در مجاورت شهر راین واقع شده است. این کوه، چهارمین قله بلند ایران و به صورت منفک 
)isolate( بوده و اطراف آن را کویر احاطه نموده است. به لحاظ شرایط منفک، این منطقه دارای پوشش گیاهی 
منحصر به فرد و غنی از گونه های متعدد انحصاری است. پوشش گیاهی غنی و مسیر کوهنوردی جالب آن هر ساله 
گردشگردان، کوهنوردان و محققان زیادی را به سمت خود جلب می کند. اگرچه این منطقه جزو مناطق حفاظت شده 
نیست ولی بعضی از قسمت ها به ویژه دامنه  های شرقی آن )آبشار راین( تا حدودی از آسیب های محیط زیستی 
محفوظ مانده است. پوشش گیاهی غنی همراه با گونه های انحصاری و دارویی متعدد ضرورت برنامه ریزی حفاظتی 

را برای آینده آشکار می سازد.
 واژه      های کلیدی: کوه هزار، پوشش گیاهی، حفاظت، کرمان 

Hezar Mountain with diverse plants in the southern part 
of Iran (Kerman province)

 Y. Ajani*
Abstrac
Iran is a mountainous country with several high mountains. Zagros mountain chain consists of continuous 
large and small mountains, extends in the western belt of Iran, and reaches up to central and southeast 
areas. In southern parts, however, it is interrupted in some areas. Among those mountains, Hezar is located 
in south Kerman province, in Rayen city's vicinity. This mountain has the fourth highest peak in Iran. It is an 
isolated mountain, surrounded by deserts thoroughly. These conditions host rich vegetation with numerous 
endemic species. The rich vegetation plus beautiful mountaineering routes has attracted many visitors, 
mountaineers, and researchers every year. Although this area is not a protected area, some areas, especially 
the eastern slopes (Rayen waterfall), are somewhat protected from environmental damages. The unique 
and rich vegetation with numerous endemic and medicinal plants reveals essential conservation programs 
of this area. 

Keywords: Hezar Mountain, vegetation, conservation, Kerman.
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مقدمه
میلیون  به مساحت حدود 1/6  پهناور  و  ایران کشوری وسیع 
کیلومتر مربع است. بخش های زیادی از کشور را رشته کوه های 
شامل  ایران  کوه های  رشته  بزرگ ترین  دربرگرفته اند.  بزرگ 
 Noroozi( هستند  خراسان  و  مکران  کپه داغ،  زاگرس،  البرز، 
et al., 2008(. در این میان، دو رشته کوه زاگرس و البرز بر 
پستی ها و بلندی ها و به تبع آن بر اقلیم و پوشش  گیاهی کشور 
ایران  از شمال  غربی  البرز  تأثیر بسزایی دارند. رشته کوه های 
شدن  جدا  باعث  و  یافته  امتداد  ایران  شمالی  نوار  در  شده،  شروع 
نوار شمالی از فالت ایران می شود. این رشته کوه ها مانند دیوار عمل 
کرده، از نفوذ ابرهای باران زا به نواحی فالت مرکزی ایران جلوگیری 
می کنند و درنتیجه باعث ایجاد بارش های زیاد و پوشش های گیاهی 
متراکم می شوند. رشته کوه های زاگرس نیز از شمال غرب شروع شده، 
در نواحی غربی امتداد یافته و به کوه های مکران در نواحی جنوب 
نفوذ  از  این رشته کوه ها )زاگرس(  و جنوب شرقی کشور می رسند. 
به  به سمت شرق در حرکت هستند،  از غرب  باران زایی که  ابرهای 

فالت ایران جلوگیری می کنند.
رشته کوه های البرز و زاگرس کوه های تقریبًا پیوسته محسوب می شوند، 
هر چند شواهد نشان می دهد که در برخی نواحی گسستگی دارند. 
به عنوان مثال، این دو رشته کوه، در گوشه شمال  غربی، به هم متصل 
نبوده و در واقع از طریق کوه های انتقالی )transitional( مثل سهند 
و سبالن به هم وصل می شوند )Noroozi et al., 2008(. همچنین 
رشته کوه های زاگرس در نواحی جنوب شرقی کاماًل پیوسته نیستند.

نمونه بارز آن کوه های هزار و الله زار کرمان در جنوب ایران بوده  که 
در قلب کویر ایران واقع شده اند. این دو کوه از اطراف توسط کویر 
احاطه شده و در حال حاضر مثل جزیره ای منفک و مجزا در جنوب 
ایران قرار دارند. هرچند شواهد نشان می دهند که گیاهان این منطقه 
با گیاهان کوه های آسیای مرکزی قرابت داشته که نشان از پیوستگی 

 Ajani et al., 2010; Rajaei( این کوه ها در گذشته های دور دارد
. )et al., 2011

استان کرمان برخالف تصورات عمومی، کاماًل کویری نیست و یکی از 
استان های متنوع از لحاظ آب و هوایی است. کویر شهداد از بزرگ ترین 
و گرم ترین کویرهای دنیا بوده که در شرق این استان واقع شده است، 
بارز، سیرچ،  به رشته کوه های  از جنوب  استان  این  مقابل،  نقطه  در 

جوپار، هزار و الله زار با آب و هوای کوهستانی ختم می شود.
در این مقاله کوه هزار، جاذبه ها، پوشش های گیاهی و برخی از گیاهان 
دارویی، همچنین عوامل تهدید کننده پوشش گیاهی این منطقه معرفی 
نگارنده،  چندساله  تحقیقاتی  فعالیت های  حاصل  مقاله  این  می شود. 
طی سال های 2011-2010، 2014-2013 و مرور مقاالت دیگران 
 Ajani & Claβen-Bockhoff,).در کوه هزار و مناطق اطراف است
 2021; Ajani & Claβen-Bockhoff, 2018; Ajani et al,

 .(2010; Noroozi et al., 2010; Rajaei et al., 2011

موقعیت جغرافیایی کوه هزار
کوه هزار در حدود 120 کیلومتری جنوب شهر کرمان و در فاصله 
از  این کوه  حدود 14 کیلومتری جنوب  غربی شهر راین قرار دارد. 
شرق به راین، آبشار راین، روستاهای ظهرود، زمان آباد و باب بینی، از 
جنوب به باب بیدوییه، زیارتگاه و باب زنگی، از غرب به اوردیکان، 
صاحب آباد،  به  شمال  از  و  چانزوییه  باب  راسک،  مرتضی،  ده 
به  کوه  نزدیک ترین   .)1 )شکل  می شود  ختم  دیوالک  و  اصفهانوییه 
هزار، کوه الله زار است که معمواًل به صورت کوه های هزار- الله زار 
 Rajaei گیاهی(  )پوشش  فلورستیکی  مطالعه  در  می شوند.  معرفی 
دامنه   های  و  هزار  کوه  کوهستانی  محدوده   )2012( همکاران  و 
جغرافیایی عرض    و  طول  و  کیلومتر مربع   900 حدود  آن  اطراف 
شده  گرفته  نظر  در   (  E’57°24  ’57°15 و    N’29°33  ’29°27)

است.

شکل 1-  موقعیت کوه هزار در جنوب شهر کرمان و جنوب غرب شهر راین )الف( و روستاهای اطراف آن )ب(.

بالف
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جاذبه  های کوه هزار 
قله هزار یکی از مهمترین جاذبه های این منطقه است )شکل 2(. ارتفاع 
قله حدود 4450 متر از سطح دریا بوده و از این حیث بلندترین کوه 
 Rajaei( استان کرمان و چهارمین قله مرتفع ایران محسوب می شود
et al., 2011(. یکی از مسیرهای کوهنوردی در آن از دامنه شرقی 
و از روبه روی آبشار راین است. ابتدای مسیر دارای شیب تند و تا 
حدودی سخت است که باعث شده افراد کمتر و حتی دام کمتری از 
گیاهی  پوشش  حفظ  به  جهاتی  از  که  باشند  داشته  تردد  مسیر  این 
دامنه  از  کوهنوردی،  دوم  مسیر  است.  کرده  شایانی  کمک  منطقه 
از  بخش هایی  بودن  ناهموار  است.  باب زنگی  روستای  از  و  جنوبی 
جاده راین به روستای باب زنگی باعث ایجاد محدودیت هایی برای 
زیبا  مناظر  دارای  مسیر  دو  هر  به طور کلی،  است.  شده  گردشگران 
بوده و همه ساله کوهنوردان و گردشگران  با پوشش گیاهی جالب 

زیادی را به سمت خود جذب می کند )شکل های 3-4(. 
شهر  غرب  جنوب  کیلومتری   14 حدود  در  زر رود  یا  راین  آبشار 

یکی  آبشار  این  دارد.  قرار  هزار  کوه  شرقی  دامنه  های  در  و  راین 
که  می باشد  کشور  حتی  و  استان  گردشگری  بی نظیر  جاذبه  های  از 
جلب  خود  سمت  به  کرمان  استان  از  به ویژه  را  زیادی  گردشگران 
و  مرحله  چهار  طی  که  است  متر   40 حدود  آبشار  ارتفاع  می کند. 
متر   4 دوم  پله  و  متر   3 اول  پله  پلکانی سرریز می شود.  به صورت 
است، سپس به طور کامل آب سرریز شده، به سنگ بزرگی در پایین 
به سمت  و  پایین  به  سنگ ها  البه الی  شیار  از  در نهایت  و  برخورد 

حوضچه ها و بیدزارها سرازیر می شود )شکل 3(.
از دیگر جاذبه های منطقه می توان به روستای باب زنگی یا در زنگی 
اشاره کرد که در دامنه جنوبی کوه هزار و در ارتفاع حدود 3300 
و  بوده  کوچک  روستا  این  اگرچه  دارد.  قرار  دریا  سطح  از  متری 
دارای جمعیت حدود 50 نفر )10 خانوار( است ولی از لحاظ ارتفاع، 
بلندترین روستای ایران می باشد )http://toptourist.ir( و با داشتن 
طبیعت زیبا و خانه های سنتی یکی از روستاهای گردشگری کشور 

محسوب می شود )شکل 4(.

شکل 2-  کوه هزار از سمت شهر راین و آبشار )الف- ب(، قله از سمت باب زنگی )دامنه جنوبی- ج( و نزدیک به قله از سمت آبشار )د( )عکس ها از: یوسف اجنی(

بالف

د ج
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شکل 3- مناظر کوه هزار از سمت راین: آبشار راین و کمپینگ آبشار )الف- ب(، منطقه مسطح باالی آبشار و مسیر کوهنوردی با پوشش درمنه-کال )ج( و مسیر کوهنوردی 
نرسیده به پناهگاه )د(. )عکس ها از: یوسف اجنی(

الف

ب

د

ج
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زمین شناسی 
کوه هزار مجموعه ای آتشفشانی بوده و شامل سنگ های آتشفشانی 
)گدازه و آذرین( و سنگ های رسوبی )ماسه سنگ آتشفشانی( است 
از لحاظ  کرمان،  جنوب غربی  منطقه   .)1391 بهلگردی،  و  )رشیدی 
دیمتریویچ  دارد.  تعلق  ارومیه  آتشفشانی  کمربند  به  زمین شناسی، 
)Dimitrijevic, 1973( ناحیه کرمان را از لحاظ ساختاری به چند 
تنها  خود  تقسیم بندی  در  وی  می کند.  تقسیم بندی  ساختاری  واحد 
بخشی از کمربند ارومیه را جزو نوار دهج- ساردوئیه قرار می دهد. 
از  ضخیمی  توده  شامل  هزار  کوه  آتشفشانی  مجموعه  در  واقع، 

سنگ های آتشفشانی )بیش از 1500 متر( است.

اقلیم
آب و هوای ارتفاعات کوه هزار سرد و خشک است. مطابق داده های 
میانگین دمای ماه های گرم و سرد سال  ایستگاه راین،  هواشناسی 
دما از 1- تا 40 درجه سانتی گراد متغیر است. میزان بارش سالیانه 
کمتر از 300 میلی متر است. بارش ها بیشتر در فصل زمستان اتفاق 

اقلیم  با  داده ها  این   )Köpper( کوپر  معیارهای  طبق  بر  می   افتد. 
 .)Peel et al., 2007( استپی گرم و خشک مطابقت دارند

سطح  از  متر   3000 باالی  )ارتفاعات  گیاهی  پوشش 
دریا(

مختلف  افراد  توسط  مجاور  مناطق  و  هزار  کوه  گیاهی  پوشش 
است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مفصل  به طور  یا  پراکنده  بصورت 
 Ajani et al,. 2010; Noroozi et al,. 2010; Rajaei et(.
رجایی  توسط  گرفته  انجام  فلوریستیکی  مطالعه  در   )al, 2011
مربع  کیلومتر   900 محدوده   )Rajaei et al, 2011( همکاران  و 
و   N’29°33’29°27( آن  مختلف  دامنه های  و  هزار  کوه  از 

کوه  آلپی  محدوده  است.   شده  بررسی   )  57°15’  24’ Eا57°   
است.  شده  گرفته  نظر  در  دریا  سطح  از  متر   3200 ارتفاع  هزار 
)با  ایران  در  شده  شناخته  گیاهی  گونه   8000 حدود  مجموع  از 
در  گونه   400 حدود  فرم ها(،  و  واریته ها  زیرگونه ها،  احتساب 
حدود   که  بوده  آلپی  گونه   95 تعداد،  این  از  می رویند.  منطقه  این 

شکل 4- مناظر کوه هزار از دامنه جنوبی: روستای باب زنگی )الف(، مسیر کوهنوردی )ب- ج( و درمنه زار  های این مسیر )د( )عکس ها از: یوسف اجنی(

بالف
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)جدول  هستند  ای  منطقه  انحصاری  و  انحصاری  آنها   ٪50
انحصاری  گونه های  تعداد  بیشترین  دارای  جنس های   .)1
 14 با   )Astragalus( گون  شامل  منطقه ای  انحصاری  و 
کاله میرحسن  و  گونه   8 با   )Nepeta( گربه  نعنای  گونه، 
)Acantholimon( با 5 گونه هستند.

پوشش گیاهی در بخش پایینی محدوده آلپی )3600 -3000 
 ،)Artemisia aucheri( درمنه  از  بیشتر  دریا(  سطح  از  متر 
کال )Dorema aucheri(، چویل )Ferulago angulata( و 
است  شده  تشکیل   )Ferula hezarlalehzarica( وحشی  کاهوی 
)شکل 5(. سایر گونه های این محدوده شامل گونه های زیر است:
Cirsium bracteosum, Hertia intermedia, Astragalus 
spp., Euphorbia hebecarpa

فرم  دریا(،  سطح  از  متر   3600-4000( آلپی  اصلی  محدوده  در 
گونه های  شامل  بیشتر  و  بالشتکی  گیاهان  نوع  از  غالب  رویشی 

 Onobrychis( اسپرس   ،)Astragalus spp.( گون  مختلف 
cornuta( و )Semenovia suffruticosa( است )شکل 6(. برخی 
است: زیر  موارد  شامل  ارتفاعی  محدوده  این  گونه های  دیگر  از 
Levisticum officinale, Ziziphora clinopodioides, Nepeta 
natanzensis, Scrophularia subaphylla, Artemisia 
persica, Salvia rhytidea
-4450( برفی  تقریبا  محدوده  یا  آلپی  محدوده  باالیی  بخش  در 

اوایل  تا  قبلی  محدوده های  برخالف  دریا(،  سطح  از  متر   4000
تابستان برف دیده می شود. گونه هایی که در این محدوده می رویند، 
بیشتر کامفیت و همی کریپتوفیت هستند )شکل 7(. از سایر گونه های 

این محدوده می توان به گونه های زیر اشاره کرد:
Asperula glomerata, Astragalus cf. sericeus, 
Gagea alexii, Nepeta natanzensis, Potentilla nuda, 
Ranunculus eriorrhizus, Tanacetum pamiricum. 

جدول 1- گونه های انحصاری کوه هزار در ارتفاعات آلپی و نیمه آلپی )Rajaei et al., 2011( با کمی تغییرات
گونه های ستاره دار، انحصاری کوه هزار هستند و مابقی گونه ها انحصاری ایران و کوه هزار هستند. محدوده ارتفاعی از حدود 3000 متر از سطح دریا به باال در نظر 

گرفته شده است.
خانواده گونه

)Alliaceae( پیاز Allium lalesaricum

)Apiaceae( چتریان Dorema ammoniacum, D. aucheri, Ferula hezarlalehzarica, Ferulago angulata, Semenovia 
suffruticosa

)Asteraceae( کاسنی
Centaurea ispahanica, Chamaegeron  asterellus, Cirsium pyramidale, Cousinia fragilis, C. 

hazarensis*, C. longifolia, Echinops lalesarensis,
Erigeron acris ssp. lalezaricus, Jurinea bungei, Psychrogeton chionophilus, Scorzonera mucida, 

Senecio subnivalis

)Boraginaceae( گاوزبان Nonea suchtelenioides, Onosma stenosiphon

)Brassicaceae( شب بو Erysimum crassicaule, E. hezarense

)Campanulaceae( استکانی Campanula kermanica

)Caryophyllaceae( میخک   Arenaria minutissima, Dianthus  macranthoides, Silene daenensis, S. nurensis

)Crassulaceae( ناز Rosularia modesta

)Fabaceae( پروانه آسا
Astragalus ajubensis, A. anserinifolius,

A. biovulatus, A. cephalanthus, A. glaucacanthos, A. hezarensis*, A. horridus, A.  huthianus, A. 
jesdianus, A. schistocalyx, A. spachianus, A. tenuiscapus, Cicer kermanense, C. tragacanthoides, 

Colutea persica

)Lamiaceae( نعنا
Dracocephalum polychaetum, Mentha longifolia, Nepeta assurgens, N. bornmuelleri*, N. glomerulosa 

ssp. carmanica, N. glomerulosa ssp. glomerulosa, N. mahanensis, N. natanzensis

)Plumbaginaceae( کاله میرحسن Acantholimon chlorostegium, A. haesarensis*, A. modestum, A. scorpius, A. serotinum

)Ranunculaceae( آالله Ranunculus eriorrhizus

)Rosaceae( گل رز Amygdalus eburnea, A. elaeagnifolia, Cotoneaster persicus
Potentilla nuda

)Scrophulariaceae( میمون Verbascum carmanicum, V. hasarense, Veronica daranica
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 Dorema aucheri ب(، کال( Ferulago angulata جامعه چویل ،)الف( Ferula hezarlalehzarica شکل 5- گونه های غالب و دارویی کوه هزار: کاهوی وحشی
)ج( و جامعه درمنه- کال )د(  )عکس ها از: یوسف اجنی(
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بالف

دج
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شکل 6- برخی از گونه های انحصاری کوه هزار: Semenovia suffruticosa )الف(، پیچک خاردار Convolvulus spinosus )ب(، Corydalis rupestris )ج( و سریش 
)Eremurus persicus( )د(، گونه ای پیاز Allium cathodicarpum ) ه( و دو گونه گون Astragalus .spp )و- ز( )عکس ها از: یوسف اجنی(

بالف

هدج

وز

i r a n n a t u r e .
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 Astragalus cf. ،)د( Potentilla nuda ،)ج( Gagea alexii ،)ب( Silene sp. ،)الف( Senecio subnivalis :شکل7- گونه های خاص ارتفاعات باالی 4400 متر
sericeus )ه- و( )عکس ها از: یوسف اجنی(

بالف

دج

وه
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شکل 8- گونه های دارویی مهم کوه هزار: کرفس کوهی Levisticum officinale )الف(، کاکوتی Ziziphora clinopodioides )ب(، کال Dorema aucheri )ج( و آویشن 
کرمانی )Thymus carmanicus( )د( )عکس ها از: یوسف اجنی( 

بالف

دج
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گیاهان دارویی
از کوه هزار و مناطق اطراف حدود 90 گونه دارویی معرفی شده است 
)Rajaei & Mohammadi, 2012(. از مهم ترین گونه های دارویی 
منطقه می توان به گونه های وشا )Dorema ammoniacum(، کال 
 ،)Ferula hezar-lalehzarica( وحشی  کاهوی   ،)D. aucheri(
 Ziziphora( کاکوتی   ،)Thymus carmanicus( آویشن کرمانی 
زرو   ،)Mentha longifolium( پونه   ،)clinopodioides
 Arnebia( هواچوبه   ،)Dracocephalum polychaetum(
و   )Verbascum carmanicum(ماهور گل   ،)euchroma
بین  در  کرد.  اشاره   )Levisticum officinale( کرفس کوهی 
بقیه  پونه  و  کوهی  کرفس  کاکوتی،  جز  به  یادشده،  گونه  های 
 .)8 )شکل  هستند  هزار  کوه  و  ایران  انحصاری  بیشتر،  گونه ها 
است،  شده  گزارش  نیز  افغانستان  از  ایران  عالوه بر  کوهی  کرفس 
ولی در ایران از یک نقطه در کوه هزار کرمان گزارش شده است. 

رویشگاه تهدید کننده  عوامل 
زمین،  کره  شدن  گرم  شامل  رویشگاه  تهدید کننده  عوامل 
بی رویه  و چرای  محلی  افراد  توسط  گیاهان  بی رویه  برداشت های 
دام هستند. آثار گرم شدن کره زمین در گونه هایی که در ارتفاعات 
باال رویش و سازش دارند، ملموس تر است. گرم شدن هوا باعث 
در نهایت  و  باالتر  ارتفاعات  به  بقای خود  گونه ها جهت  این  شده 
به قله کوه برسند، که در صورت ادامه دار بودن این شرایط احتمال 

 .)Noroozi et al., 2011( انقراض آنها افزایش می یابد
دارویی  گیاهان  بی رویه  برداشت های  دیگر،  مخرب  عوامل  از 
خطر  معرض  در  را  گونه ها  جدی  به صورت  که  است  معطر  و 
 Noroozi et al., 2010; Rajaei et al.,( می دهد  قرار 
کرفس  غذایی  دارویی-  گونه  به  می توان  به عنوان مثال   .)2011
از  فقط  ایران  در  که  کرد  اشاره   )Levisticum officinale(کوهی
منطقه هزار کرمان گزارش شده است. این گونه آب دوست، دارای 
حاشیه ای  مرطوب  مناطق  در  بیشتر  و  است  کوچک  زیستگاه های 
آبراهه ها مشاهده می شود. اگرچه این گیاه ریزوم )ریشه( محکمی 
بوته ها  از  کمی  تعداد  تنها  بی رویه،  برداشت های  به  دلیل  ولی  دارد 
موفق به بذردهی می شوند. در حال حاضر نیز به دلیل برداشت های 
معرض  در  و  کاهش  حال  در  گیاه  این  جمعیت های  حد،  از  بیش 

انقراض قرار گرفته است )خداشناس و همکاران، 1399(.
چرای بی رویه دام از جمله عواملی است که زیستگاه گونه های حساس 
مناطق آلپی و نیمه آلپی را تهدید می کند. با توجه به محدود و شکننده 
بودن زیستگاه، این عامل می تواند به تنهایی باعث نابودی گونه های 
 .(Rajaei et al., 2011 انحصاری منطقه شود )مشاهدات میدانی؛
احداث و راه اندازی معدن منیزیم در 30 کیلومتری شمال غربی کوه 
می تواند  که  بوده  محیط زیستی  مخرب  عوامل  از  دیگر  یکی  هزار 
بر تنوع زیستی  سبب آلودگی خاک و هوا شده و آثار مخربی را 

منطقه به جای بگذارد. 

پیشنهادها 
ایران  گیاهی  پوشش  غنی  مراکز  از  هزار  کوه  اینکه  به  توجه  با 
را  متعددی  دارویی  و  غیرانحصاری  انحصاری،  گونه  های  و  بوده 
در خود جای داده است، به مسئوالن محترم سازمان های حفاظت 
پیشنهاد  آبخیزداری  و  مراتع  جنگلها،  سازمان  و  محیط زیست 
می شود، در حفاظت از گونه  های ارزشمند این منطقه اهتمام جدی 

باشند. داشته 
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