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کوه کّلر، خانه ای برای زیستمندان منحصربه فرد در 
قلب زاگرس: گزینه ای مناسب برای یک پارک ملی 

در مناطق آلپی
امین زراعتکار1* و تورج مختارپور2  

چكیده
استان چهارمحال و بختیاری از نواحی غنی و متنوع ازنظر گیاهی، جانوری و آب وهوایی است. بوم نظام های مختلفی 
از جنگل، تاالب، رودخانه، مرغزار و نواحی آلپی را می توان در این استان کوچک یافت. کوه کّلر، سومین قله 
بلند این استان است. موقعیت ویژه جغرافیایی این کوه سبب شده است تا از دیرباز پژوهشگران تنوع زیستی و 
گردشگران زیادی به  سوی آن جلب شوند. زندگی و بقای گیاهان، حیوانات و معیشت عده زیادی از مردم به این 
کوه وابسته است. دره های متعدد، آبشارها، چشمه ها، تاالب ها، ارتفاعات مختلف و سازندهای مختلف زمین شناسی 
سبب ایجاد تنوع بسیار در گونه های گیاهی زیستگاه های مختلف این کوه شده است. بخش زیادی از گونه های 
گیاهی انحصاری ایران در نواحی آلپی و نیمه آلپی قرار دارند که متأسفانه در ایران به ندرت محافظت می شوند. این 
کوه با داشتن نواحی آلپی و غنای گونه ای فراوان، گزینه ای مناسب برای یک منطقه محافظت شده آلپی است. این کوه 
 Hedysarum plumosum Boiss. & Hausskn.، Clinopodium خانه گونه های مختلف است که برخی از آنها مانند
kallaricum (Jamzad) Bordbar و Dionysia bachtiarica Bornm. & Alex. تنها از این کوه گزارش  شده اند. همچنین، 
یکی از سکونتگاه های مهم خرس قهوه ای و سایر پستانداران بزرگ ایران است. چرای بی رویه، برداشت گیاهان، 
شکار و تغییر کاربری زمین از مهم ترین عواملی هستند که بوم سازگان های این منطقه کوهستانی را به طور جدی 

تهدید می کنند. ضروری است با انجام اقدامات الزم و افزایش آگاهی عمومی از این کوه حفاظت شود. 
واژه      های کلیدی: نواحی آلپی، درآمد پایدار، مناطق حفاظت شده، گونه های در معرض خطر، چهارمحال و بختیاری. 

Mt. Kallar, a home for unique biota in the heart of Zagros: an 
ideal option for a national park in the alpine regions

Amin Zeraatkar1* and Tooraj Mokhtarpour 2 
Abs trac
Chaharmahal and Bakhtiari province is one of the rich biodiversity regions of Iran with remarkable climate 
diversity. Different types of ecosystems such as forests, wetlands, rivers, meadows, and alpine areas can 
be found in this small province. Mount Kallar is the third-highest mountain in this province. The special 
geographical location and biodiversity of this mountain have attracted many botanists and tourists. The life 
and survival of plants, animals, livelihoods, and food security of many people living in this area depend 
on this mountain. Numerous valleys, riparian zone, springs, wetlands, different altitudes, and different 
geological formations have caused a high diversity of plant species in the diverse habitats of this mountain. 
The percentage of endemism peaks in the subalpine and alpine zone, but these areas are rarely under 
protection in Iran. With its alpine areas and high species richness, this mountain is suitable option for 
an alpine protected area. This mountain is home to lots of species, some of which such as Hedysarum 
plumosum Boiss. & Hausskn., Clinopodium kallaricum (Jamzad) Bordbar and Dionysia bachtiarica Bornm. & 
Alex. have only been reported from this mountain. In addition, it is one of the settlements of brown bears and 
other large mammals in Iran. The most important factors that have caused threats to the ecosystems of this 
mountainous region include overgrazing, harvesting of plants, hunting, and land use change. It is necessary 
to protect this mountain by taking the necessary measures and increasing public awareness.

Keywords: Alpine regions, stable income, protected area, threatened species, Chaharmahal and Bakhtiari.
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مقدمه
استان چهارمحال و بختیاری ازجمله استان های بسیار کوچک 
ایران، در میانه رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است. شرایط 
محیطی و اقلیمی چون اختلف دمایی 3/5 تا 18/5 درجه ای، 
در  زیاد  بسیار  تفاوت  متری،   4221 تا   800 ارتفاعی  دامنه 
میانگین ریزش های آسمانی سالیانه 298 تا 1600 میلی متری 
در نقاط مختلف و چین خوردگی های متعدد کوهستان های این 
برای آن  اقلیمی پیچیده و فوق العاده متنوع را  استان کوچک، 
به ارمغان آورده است. استانی که ازنظر رتبه تولید ناخالص داخلی، 
قرار  کشور  استانی  تقسیمات  آخر  رده های  در  خود،  وسعت  مانند 
منطقه  به خصوص  دنیا  کنونی  نظر گرفتن شرایط  در  با  است،  گرفته 
می شود.  محسوب  ثروتمند  استانی  آب،  جنگ  مسئله  و  خاورمیانه 
از  متعدد  باعث جاری شدن چشمه سارهای  آن،  متنوع  بسیار  اقلیم 
قلل برفی و ایجاد رودخانه های خروشان در دل دره های پرپیچ وخم 
آب  تولید  مهم  بسیار  قطب های  از  یکی  به   را  استان  این  و  شده 
تبدیل کرده است که بخش عمده ای از آب کشور را تأمین می کند. 
این  در  گیاهی  پوشش  از  رنگارنگی  طیف های  اقلیم  این  همچنین، 
اقلیم  با  نواحی شرقی و جنوبی  ایجاد کرده است. در  ابعاد کوچک 
گرم بلوطستان ها، در پهنه کوه های مرتفع، اُرس زار کهن و باصلبت، 
نارون،  و  گلبی  بادام،  بنه،  درختان  بلوط  جنگل های  حواشی  در 
و  سرسبز  مرغزارهای  و  رودخانه ها  مسیر  در  آبساری  جنگل های 
رنگین کمانی  برفی،  کوهستان های  دامنه  در  نیلگون  تاالب های 
خشک،  و  آبی  رویشگاه های  این  است.  کرده  خلق  را  تنوع  از 
بز، قوچ، میش،  از جانوران چون کل،  سکونتگاه گونه های مختلفی 
پرنده  نوع  ده ها  و  کفتار  گرگ،  خرگوش،  قهوه ای،  خرس  پلنگ، 
.)1396 )مظفریان،  است  خزنده  و  دوزیست  غیرمهاجر،  و  مهاجر 

فلور استان چهارمحال و بختیاری بسیار غنی است و بعد از گذشت 
بخش هایی  در  که  گیاه شناسی،  مطالعات  نخستین  از  دو سده  حدود 
از این استان شروع  شده است، همچنان گونه های ناشناخته ای از آن 
کشف می شوند که گاهی منحصربه فرد نیز هستند. این استان مأمن بیش 
از 1360 گونه گیاهی است که 26/4 درصد از آنها انحصاری ایران 
هستند. از این تعداد، حدود 70 گونه تنها از این استان گزارش  شده اند یا 
بیشتر پراکنش آنها در محدوده این استان است که اغلب در ارتفاعات 
آن گسترش  یافته اند )مظفریان، 1396(. این بدین معناست که این 70 
موجود زنده در هیچ کجای این جهان هستی وجود ندارند و ما مسئول 
حفاظت از آنها برای خدماتشان به بشر و حفظ تنوع زیستی هستیم. 
در  کّلر  است.  کشور  غرب  و  استان  مهم  ارتفاعات  از  کّلر  کوه 
گویش محلی بختیاری به معنی بلند یا برجسته است. به طورکلی، در 
گویش های لری یا نزدیک به لری در بخش های زیادی از استان های 
بویراحمد  و  کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال  زاگرس نشین 
معنی  به  مشابه  تلفظ  با  واژه ها  دیگر  یا  کّلر  َکَلر،  واژه  فارس  و 
بلندتری  به مراتب  ارتفاع  کّلر  کوه  چون  است،  برجسته  و  درشت 
بلندترین کوه در این بخش  از کوهستان های اطراف دارد و درواقع 

می شود.  خوانده  نام  این  به  محلی،  سکنه  میان  در  است،  استان  از 
جاذبه این کوه به قدری است که نخستین محققان دانش گیاه شناسی که 
 Heinrich .وارد کوه های زاگرس شدند، پی به اهمیت فلور آن بردند
Carl Haussknecht ، نخستین گیاه شناسی بود که در سال 1860 
سبزکوه  و  کوه  این  آلپی  نقاط  تا  کوهپایه  از  را  متعددی  نمونه های 
جمع آوری  کرد. پس از او افراد مهمی چون Alexeenko در ابتدای 
سده بیستم و مظفریان در اواخر این سده از این کوه بازدید کردند. 
در این مطالعه، جاذبه های طبیعی، پوشش گیاهی و عوامل تهدیدکننده 
این مطالعه  به صورت مختصر معرفی می شوند.  زیستمندان کوه کّلر 
و  فلورستیک  مطالعه  با  هم زمان  و  کّلر  کوه  اولیه  بررسی  درنتیجه 
است. شده  انجام  ایران  مرتفع  کوه های  در  گیاهان  بذر  جمع آوری 

موقعیت جغرافیایی کوه کّلر
 29 حدود  و  شهرکرد  جنوب  کیلومتری   90 حدود  در  کّلر  کوه 
به روستاهای  از شمال  این کوه  قرار دارد.  بروجن  کیلومتری غرب 
آورگان، دستگرد،  بَک،  َکلبی  امام زاده حمزه علی،  بلداجی،  آق بلغ، 
شهرک  ِخدرآباد،  ساکی آباد،  خانی آباد،  احمد آباد،  َمتوئی،  سیبَک، 
سولگان،  و  علی آباد  تاالب های  به  غرب  از  سلطان آباد،  گلوگرد، 
ناغان، ِجهمان، دهنو، از جنوب به َجغدان، ِچهراز، گوشه، چهارطاق 
کتک، حسین آباد  گندمان،  تاالب  نصیرآباد،  َوستگان،  به  از شرق  و 
اطراف  دامنه های  و  کوهستانی  محدوده  می شود.  منتهی  ِسناجان  و 
حدود 410 کیلومترمربع است و در موقعیت جغرافیایی '44 °50 تا 
قرار  °31 عرض شمالی   56' تا   31°  46' و  °51 طول شرقی   00'

گرفته است )شکل 1(.
نزدیک ترین کوه مهم و بزرگ به آن سبزکوه است که معمواًل به صورت 
 Haussknecht کوه های کّلر- سبزکوه معرفی می شوند. به طوری که
آدرس محل جمع آوری  نمونه های خود را معمواًل به صورت کوه های 
کّلر و سبزکوه ثبت کرده است. بین این دو کوه تنها یک دره فاصله 
است که رودخانه سبزکوه از میان آن عبور می کند. در قسمت هایی 
همچنین،   .)1 )شکل  است  چسبیده  هم  به  کامًل  کوه  دو  دامنه  نیز 
منطقه حفاظت شده ِهلن، کوه ریگ در جنوب و پارک ملی و منطقه 
حفاظت شده تنگ صیاد در شمال، از مهم ترین کوه های دیگر نزدیک 

به کّلر هستند.

جاذبه های کوه کّلر 
از  بیش  آنها  ارتفاع  که  دارد  وجود  استان  در  مهم  قله   15 از  بیش 
3500 متر از سطح دریا است )مظفریان، 1396(. ارتفاعات کوه کّلر 
موردتوجه کوهنوردان است، به طوری که هرسال صعودهای متعددی 
از شیب های مختلف آن به این ارتفاعات انجام می شود. بلندترین قله 
کوه کّلر 3792 متر از سطح دریا فاصله دارد و موسوم به کّلرسیاه 
سوم  رتبه  در  بلندی  حیث  از  میلی  کوه  و  زردکوه  از  بعد  که  است 
است. کوه کّلر به همراه چشم اندازهای مجاور آن گویی از دل بهشت 
جدا شده است. کوهنوردان و گردشگران پس از عبور از تاالب های 
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شکل 1- کوه کّلر به همراه روستاها و تاالب های اطراف آن
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شکل 2- نمایی از کوه کّلر )قله کّلر سیاه( مشرف به تاالب چغاخور )عکس از: ناصر درخشان(
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شکل 4- نمایی از رودخانه سبزکوه در کنار روستای چهارطاق )عکس از: امین زراعتکار(
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شکل 3- نمایی از دریاچه کّلرچیرو )عکس از: هانیه شفیعی(
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به  وسیع  درختچه ای  گونستان های  فراوان،  سیب  باغ های  دل انگیز، 
برفی  قله  این  به  متعدد  چشمه سارهای  و  واژگون  الله های  همراه 
می رسند )شکلهای 2 و 15(. از قله های دیگر مهم این کوه کّلرچیرو 
با ارتفاع 3609 متر از سطح دریاست که به دلیل وجود دریاچه چیرو 
)یا کّلرچیرو، قزل گود، چال تر، شط چال تر، قزل گول، قزل گیل، 
دریاچه گیل یا دریاچه گول( در مجاورت آن، گردشگران زیادی را 

طی فصول مختلف به سمت خود جلب می کند )شکل 3(.
 از هر گوشه کوه یک چشمه آب بسیار سرد در حال جوشیدن است 
جاری  شده اند.  برف ها  شدن  ذوب  از  مستقیم  به صورت  همگی  که 
این چشمه ها در سمت شیب شمالی به رودخانه سبزکوه و در سمت 
جنوبی به سوی مرغزارها، تاالب ها و باغ ها هدایت می شوند )شکل 
5(. رودخانه سبزکوه بین دو کوه کّلر و سبزکوه در یک دره به نسبت 

عمیق واقع  شده است که در طول خود آبسارهایی از نوع بید، چنار، 
کبوده و در باالتر شامل ارس زارها، محلب و غیره است. آبسارهای 
آن در بخش هایی که انسان کمتر دخالت دارد، محلی برای استراحت 

خرس ها است )شکل 4(. 
چهار تاالب مهم استان در ضلع شمالی دامنه این کوه قرار دارند )شکل 
1( و محل زمستان گذرانی پرندگانی چون کشیم، اگرت ساحلی، غاز 
پیشانی سفید، حواصیل زرد، آبچیلک سرخ، اردک بلوطی، چکاوک 
ارغوانی،  حواصیل  چنگر،  کفچه نوک،  سینه سیاه،  گنجشک  آسمانی، 
پاسبز،  خالدار  آبچلیک  شکیل،  تلیله  چوب پا،  کوچک،  بوتیمار 
کوچک،  بوتیمار  گردن سرخ،  فاالروپ   گاوچرانک،  بزرگ،  کشیم 
بال سیاه هستند،  دم جنبانک شکم زرد، اگرت خاکستری و گلریول 
زندگی و زادآوری این پرندگان وابستگی زیادی به پوشش گیاهی این 

شکل 5- نمایی از چشمه های کوه کّلر در تنگ وستگان )عکس از: تورج مختارپور(
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شکل 6- تصاویری از برخی پرندگان تاالب های گندمان و چغاخور. الف( کفچه نوک )عکس از: امین اُخوت(، ب( گاوچرانک )عکس از: محبوبه مراد علی زاده(، ج( کشیم بزرگ 
)عکس از: امین اُخوت( و د(: بوتیمار کوچک )عکس از: امین اُخوت(

تاالب های سردسیر دارد )شکل 6(.

شرایط اقلیمی 
است.  مرطوب  و  سرد  نوع  از  کّلر  کوه  ارتفاعات  آب وهوای 
دوره  یک  طی  آورگان  ایستگاه  هواشناسی  داده های  براساس 
25 ساله )1400-1375( میانگین دمای ماه های سال از 0/53 
)در دی ماه( تا 21/57 )در مرداد ماه( درجه سانتی گراد متغیر و 
متوسط دمای سالیانه 10/8 درجه سانتی گراد است. سردترین و 
گرم ترین ماه های سال به ترتیب دی  ماه و تیر ماه است. میزان بارندگی 
سالیانه 525 میلی متر است و بارش ها بیشتر در فصل زمستان و نیز 

ماه های فروردین و آذر اتفاق می افتد.

زمین شناسی  

مجموعه ارتفاعات موسوم به کّلر در قلمروی زمین ساختی زاگرس 
مرتفع و در بلوک سبزکوه قرار گرفته است. درواقع، این بلوک ناودیس 
و  باختری  جنوب  در  دوپلن  رانده  گسله های  از  که  است  بزرگی 
می شود.  محسوب  خاوری  شمال  در  سولگان  و  آورگان  گسله های 
بلوک  این  در  را  بیشترین گسترش  کرتاسه  با سن  بلوک  سازندهای 
دارند. جنس این سازندها بیشتر آهک، دولومیت و الیه های نازک شیل 
است که به وسیله تناوب ضخیمی از مارن های خاکستری متمایل به آبی 
و سنگ  آهک های بین الیه ای متعلق به سازند گورپی، پوشیده شده اند. 
به طورکلی در کوه کّلر از کوهپایه به سمت قله یک توالی به نسبت منظم 
از سازندهای متعلق به دوره ژوراسیک تا انتهای کرتاسه رخنمون دارد 

.)Jamshidi et al., 1996(
پوشش گیاهی

دو پوشش کامًل متفاوت در شیب های شمالی و جنوبی این کوه وجود 
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شکل 7- نمایی از تیپ های مختلف گون خوانساری )عکس از: امین زراعتکار(       شکل 8- نمایی از تیپ ارس در ارتفاعات آلپی کّلر )عکس از: امین زراعتکار(

تا  کوهپایه  در  چغاخور  تاالب  باالی  بخش  در  شمالی  شیب  دارد. 
ارتفاعات پایین کوه ترکیبی از تیپ های گیاهی کم تنوع گون خوانساری 
 Daphne( گون-دافنه   ،).Astragalus brachycalyx Fisch(
A. brachycalyx-( یا گون-کنگر )mucronata-A. brachycalyx

Cirsium bracteosum( است که چون فرشی سبز گسترده شده است 
و  نخودکال  دره  مانند  نقاطی  در  است  ممکن  تیپ ها  این   .)7 )شکل 
شیرکشته حتی به ارتفاعات حدود 3200 متر نیز نفوذ کنند. این تیپ ها 
واژگون  الله   ،)Tulipa spp.( الله  گون،  مختلف  گونه های  با  همراه 
 Eremurus persicus( سریش  و   )Fritillaria imperialis L.(
.Boiss (Jaub. & Spach)) آمیخته  شده اند. به تدریج از این پوشش 
گیاهی به شدت کاسته می شود و کوه به ظاهر عاری از گیاه می شود ولی 
با توجه اینکه رویشگاه های صخره ای با افزایش ارتفاع پدیدار می شوند، 
بر تنوع روبشگاهی و طبیعتًا غنای گونه ای افزوده می شود. در میانه 
کوه و تا ارتفاعات حدود 3500 متر و در بخش هایی از کوه تیپ های 
پراکنده اُرس ).Juniperus excelsa M.Bieb( دیده می شود )شکل 
 Euphorbia.( در نقاط مرتفع کوه به سبب چرای مفرط، فرفیون ها .)8
microsciadia Boiss( که موردتوجه دام نیستند، توانسته اند به صورت 
کنند، یک تیپ گیاهی را  )expansive species( عمل  زیادشونده 

ایجاد کنند و از تنوع گیاهی به شدت بکاهند.
در دره های تنگ و نقاط مرتفع کوه در این شیب گونه های برف دوست 
 Stachys و Nepeta chionophila .Boiss. & Hausskn مانند

obtusicrena Boiss مشاهده می شوند که در اواسط تابستان دره ها  .
و نقاط مرتفع را گلستان می کنند )شکل 9(. گونه های مختلف جنس گون 
در طبقات مختلف کوه جایگزین یکدیگر شده و تنوع خوبی را در کنار 
گیاهان بالشتکی ایجاد کرده اند که شامل بخش اعظم تنوع فرم زیستی 
 Prunus elaeagnifolia( بادام  از  مختلفی  درختچه های  می شوند. 
 Lonicera nummulariifolia Jaub.( و شن )(Spach) Fritsch

Spach &( نیز در این قسمت به صورت بسیار نادر پراکنده  شده اند.
ارتفاع  به خاطر  گندمان  تاالب  به  مشرف   بخش های  در  مقابل،  در 
 Prunus elaeagnifolia (Spach) پایین تر دامنه تیپ گیاهی بادام
به تدریج  است.  مشخص  کامًل  کوه  پایینی  ارتفاعات  در    Fritsch
خوانساری گون  ازجمله  بالشتکی  تیپ های  دوباره  باال  سمت  به 
 ).Astragalus brachycalyx Fisch( و اُرس زارهای بسیار پراکنده 
مشاهده می شوند. در بخش هایی از ارتفاعات 3700-3400 متری کوه، 
از پوشش و تنوع گیاهی به شدت کاسته و قلل مرتفع اغلب واریزه ای 

سنگی با کمترین پوشش گیاهی ممکن مشاهده می شود.

شکل 9- رویشگاه Nepeta chionophila قبل و بعد از ذوب شدن برف )عکس از: تورج مختارپور )سمت راست(، امین زراعتکار )سمت چپ((.
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شکل 10- نمایی از تیپ های مختلف جنگلی و اُرس در شیب جنوبی کوه کّلر )عکس از: امین زراعتکار(

شیب جنوبی ازنظر زمین شناسی و بستر خاک با شیب شمالی کامًل 
متفاوت است و بیشتر گونه های شیب شمالی در شیب جنوبی وجود 
ندارند. داالن دراز واقع شده در میان شیب جنوبی این کوه و شیب 
شمالی سبزکوه، رطوبت زیادی ایجاد و به صورت خرد اقلیمی عمل 
می کند و ازنظر جذب رطوبت، ارتفاع به نسبت پایین تر و دمای 
باالتر مناسب برای رشد درخت و حتی محصوالت کشاورزی 
معتدله است. در بخش هایی از این داالن، نواری باریک از انواع 
گونه های درختی و درختچه ای پهن برگ و سوزنی برگ در کنار هم 
دیده می شود. هرچند تغییر کاربری زمین بخش وسیعی از درخت 
 Quercus brantii var. belangeri( و درختچه زارها به ویژه بلوط
Zohary (.A.DC)( را از بین برده است، اما از گونه های سازگار با 
اقلیم های گرم تر مانند بلوط های بسیار پراکنده و انگشت شمار، تا گلبی 
).Pyrus syriaca Boiss(، محلب ).Prunus mahaleb L(، بادام، 
اُرس  کم نظیر  اجتماعات  تا   )Acer monspessulanum L.( کیکم 
تنومند جلوه ای از زیبایی را بین این کوه و سبزکوه خلق کرده است 
)شکل 10(. به تدریج به سمت ارتفاعات، این تنها اُرس ها هستند که از 
بین گونه های چوبی خودنمایی می کنند. در انتهای دره، این داالن تنگ 
به یکباره فراخ و کم ارتفاع می شود، تیپ درختی و درختچه ای به کلی ناپدید 
 ،)Astragalus brachycalyx Fisch. ( و تیپ های گون خوانساری

گون- و   )Daphne mucronata -A. brachycalyx( گون-دافنه 
کنگر )A. brachycalyx - Cirsium bracteosum( پدیدار می شوند 
که تا ارتفاع حدود 3000 متر و در نزدیک ضلع شرقی کوه تا ارتفاع 
3400 متر ادامه دارند، غنای گونه ای نیز به شدت کاسته می شود. نکته 
قابل توجه این قسمت، رخنمون های مشخص آهکی فقیر ازنظر گیاهی و 
فوق العاده حساس و مستعد فرسایش است که در هزار دره سبزکوه بیشتر 
به چشم می خورند. بعد از این، دره های متعددی در کوه مشاهده می شود که 
دارای پوشش چشمگیری از درختچه های اُرس در کوه های سنگی است.

گونه های انحصاری کوه کّلر
است،  نشده  انجام  کوه  این  فلور  روی  کاملی  و  جامع  مطالعه  تاکنون 
اولیه مطالعات مختلف )مظفریان، 1396( تاکنون بیش  اما در بررسی 
آنها  بیشتر  این کوه گزارش  شده است که  از  تاکسون گیاهی  از 250 
پراکنش  این گیاهان،  بین  آلپی است. در  نیمه آلپی-  نواحی  به  مربوط 
 Acantholimon bakhtiaricum میرحسن  کله  مانند  برخی 
 Astragalus و   Astragalus ovigerus Boiss. گون   ،Assadi
گربه  نعنای   ،)chahartaghensis Maassoumi & Podlech
 Hedysarum plumosum اسپرس   ،)Nepeta chionophila
 Boiss. & Hausskn.)، Aethionema umbellatum (Boiss.)
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تلخ  .Rumex ephedroides Bornm، خاکشیر  ترشک   ،.Bornm
 Erysimum nasturtioides Boiss. & Hausskn. ،Dionysia
 bachtiarica Bornm. & Alex. ، Dionysia lamingtonii
   Agropyron brachyphyllum Boiss.  & گندمی  چمن  و   Stapf
.Hausskn  تنها یا تقریبًا محدود به این کوه است و گزارش دیگری 
از آنها وجود ندارد. برخی از آنها کامًل منحصربه فرد هستند )شکل های 
 Clinopodium kallaricum (Jamzad) مثال  برای  و 13(.   12 ،9
Bordbar یکی از عجایب فلور ایران است که با مساحت سطح اشغالی 
ازنظر  و  دارد  قرار  انقراض  بحران  در  کیلومترمربع  در حدود 0.0003 
ریخت شناسی، رویشگاه و بیوجغرافیایی آن به طور کامل از گونه های 
دیگر جنس Clinopodium در ایران جداست. به تازگی در یک مطالعه 
مولکولی ثابت شده است، این گیاه به فاصله جغرافیایی بسیار زیاد و 
شگرفی خویشاوند گروهی از گونه های این جنس است که در ارتفاعات 
 Bordbar &( مناطقی با اقلیم گرمسیری شرق قاره آفریقا رشد می کنند

.)Mirtadzadini, 2019
مستقر  رویشگاه های صخره ای  در  گیاهان  این  از  زیادی  بسیار  تعداد 
مانند  مختلف  رنگ های  با  گوناگون  تیره های  از  گیاهانی  شده اند. 
.  Viola pachyrrhiza بنفشه   ،Corydalis rupestris Kotschy

 Prunus brachypetala (Boiss.) آلبالو   ،Boiss. & Hausskn

 Walp.، Astragalus penetratus Maassoumi، Arenaria
 minutissima Rech.f. & Esfand.، Silene elymaitica Bornm.،
 Dracocephalum kotschyi Boiss.، Sterigmostemum
 anchonioides (Boiss.) D.A.German & Al-Shehbaz،
 Asperula fargillima Boiss. & Hausskn.، Leutea cupularis
 (Boiss.) M. Pimen.، Argentina lignosa (D.F.K.Schltdl.)
Soják و .Omphalodes luciliae Boissنقاط مختلف صخره های 
عمودی و سراشیب های سنگی را در اختیار خود درآورده اند )شکل های 
 Dionysia 11 و 12(. در این میان، حضور گیاهان پرتعداد گونه های
مثال زدنی است، آنها زمانی به گل می روند که هنوز برف در بخش وسیعی 
از کوه حضور دارد و گل های کمتر گونه ای شکوفا شده است و در کنار 
رنگ سفید برف، زیبایی چشم نوازی به کوه هدیه داده است )شکل های 

.)11-13

حیات وحش
مشاهدات عینی ما حاکی از حضور خرس قهوه ای )Ursus arctos( با 
جمعیت احتماالً خوبی است، زیرا آثار این پستاندار بزرگ در دو شیب 
کوه به خصوص بخش های مرکزی زیاد است )شکل 14(. این خرس از 
پراکنش وسیعی در بیوم های مختلف دنیا و ایران برخوردار است. همزیستی 

 ، Viola pachyrrhiza Boiss. & Hohen. )ب ،Corydalis rupestris Kotschy )شکل 11- برخی از گونه های صخره روی در کوه  کّلر )عکس از: امین زراعتکار(. الف
.Argentina lignosa (D.F.K.Schltdl.) Soják )د ،Prunus brachypetala (Boiss.) Walp. )ج
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 Omphalodes )ب ،Aethionema umbellatum (Boiss.) Bornm. )شکل 12- برخی از گونه های انحصاری و نادر در کوه  کّلر )عکس از: امین زراعتکار(. الف
Clinopodium kallaricum (Jamzad) Bordbar )د ،Sterigmostemum anchonioides (Boiss.) D.A.German & Al-Shehbaz )ج ،luciliae Boiss.

 Arenaria minutissima Rech.f. & )ب ،Dracocephalum kotschyi Boiss. )شکل 13- برخی از گونه های انحصاری در کوه  کّلر )عکس از: امین زراعتکار(. الف
.Rumex ephedroides Bornm. )د ،Dionysia lamingtonii Stapf )ج ،.Esfand



129 طبیعت ایران/ جلد 8، شماره 1، پیاپی 38، فروردین - اردیبهشت  1402

و وابستگی زیادی بین این پستاندار بزرگ و گیاهانی با میوه های آبدار 
وجود دارد. این حیوان،بسته به نوع سکونتگاه، رژیم غذایی متفاوتی دارد، 
در مناطق معتدله این موجود تقریبًا میوه خوار است. میوه های سته سیاه 
تنگرس ).Rhamnus cornifolia Boiss. & Hohen( و درخت بسیار 
ارزشمند ِمحلب، که به عنوان پایه پیوندی آلبالو، گیلس و ساخت زیورآالت 
در ِمهلوبافی در صنایع دستی استان استفاده می شود، از غذاهای محبوب این 
حیوان است. تجربیات ما و مطالعات مختلف نشان می دهد، سبز شدن دانه این 
گیاهان بعد از خورده شدن توسط این حیوان، عبور از معده و آمیخته شدن 
با آنزیم های آن امکان پذیر است و در غیر این صورت برای کاشت آن باید 
 García-Rodríguez et( میوه به صورت دستی شسته شود تا جوانه بزند
al., 2021(. میوه های گونه های سیاه تنگرس ).Rhamnus spp( و آلو

 )Prunus spp. (subgenera Cerasus حاوی قندهای سیانوژنتیک 
سمی هستند که قابل خوردن برای اغلب جانداران دیگر نیستند و الزم است 
بخش فرابر از اطراف پوسته پاک شود تا دانه ها جوانه بزنند. چون خرس ها 
اغلب تمایلی به جویدن دانه های این میوه ها ندارند، میوه ها پس از عبور از 
دستگاه گوارش و معده حیوان از چنین قندهایی شسته می شود و درصد 
جوانه زدن آنها به مراتب باالتر از زمانی است که با دست شسته شوند 

شکل 14- الف( خرس قهوه ای )عکس از: حسن مقیمی(، ب( محلب، از مهم ترین غذاهای خرس قهوه ای )عکس از امین زراعتکار(

 .)Lalleroni et al., 2017; García-Rodríguez et al., 2021(
همچنین، هنوز تعداد بسیار اندکی کل و بز در این کوه حضور دارند. گرگ 
و شغال و پرندگانی چون کبک، از دیگر زیستمندانی بودند که ما در این 

کوه مشاهده کردیم.
 

وابستگی های انسانی به خدمات کوه کّلر 
که  داشتند  طوالنی  عمر  و  درآمدند  کهن  به صورت  هنگامی  تمدن ها 
از  پایداری  استفاده  و  انتخاب  را  طبیعت  با  مسالمت  گزینه  انسان 
از مناطق مرتفع کوهستانی  بیشتر آب مصرفی ما حاصل  آن کرد. 
زاگرس است )زراعتکار و همکاران، 1400(. ساالنه حجم زیادی 
از برف در ارتفاعات مختلف کوه کّلر می بارد. چشمه های زیادی 
تمام طول  در  آنها  اغلب  که  کوه می جوشند  مختلف  ارتفاعات  در 
سال جاری هستند. آب این چشمه ها علوه بر تأمین آب رودخانه 
باغ های  خود،  اطراف  در  استان  بزرگ  تاالب های  و  سبزکوه 
تاالب ها  همراه  به  باغ ها  این  می کنند.  سیراب  را  اطراف  وسیع 
و رودخانه ها و قله های سفید، بهشتی دیدنی را خلق کرده اند )شکل 2(. 
حضور گل های متنوع در نخستین روزهای بهار تا اوایل پاییز در این کوه 

شکل 15- باغ های سیب در اطراف کوه کّلر )عکس از: سمت راست، تورج مختارپور و سمت چپ، امین زراعتکار(
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شکل 16- چرا در ارتفاعات حدوداً 3700 متری کوه  کّلر در تابستان )عکس از: هانیه شفیعی(

باعث شده است، زنبورداری از رونق خوبی برخوردار باشد. کندوها 
در دامنه کوه یا در میانه آن قرار دارند و زنبورهای عسل حتی در 

ارتفاعات 3650 متری نیز فعالیت می کنند.

وضعیت حفاظت رویشگاه
به استثنای بخش بسیار کوچکی از این کوه که در قرق چهارطاق 
قرار گرفته است، سایر قسمت های کوه تحت هیچ کدام از مناطق 
این بخش  ندارند.  چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قرار 
بسیار کوچک، از حدود 38 سال پیش در سری طرح های جنگل داری 
حفاظتی محصور و قرق شده است و به صورت کم وبیش محافظت می شود، 
پناهگاه خرس قهوه ای و دیگر وحوش است و اجتماعات فوق العاده ای از 
مخلوطی از درختچه های اُرس، محلب، شن، بادام و افرا به همراه تیپ های 
مختلفی مانند جاشیر و گندمیان در آن وجود دارند. در مابقی کوه چرای 
مفرط از پایین ترین تا باالترین ارتفاع وجود دارد و بدون هیچ ضابطه ای دام 
از نخستین روزهای بهار تا پاییز در نقاط مختلف کوه حضور دارد )شکل 
16(. متأسفانه چرای بسیار شدیدی در استان چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد و از این نظر، طبیعت این استان یکی از بدترین و اسفناک ترین دوران 

خود را می گذراند )مظفریان، 1396(.
گیاهان آلپی و نیمه آلپی زیادی در کوه کّلر وجود دارند. شرایط بسیار 
سخت حاکم بر چنین رویشگاهی باعث شده است، گونه های گیاهی اغلب 
با جمعیت های بسیار معدودی حضور داشته باشند. این گیاهان که برای 
سازش به چنین شرایط اقلیمی بیشتر در اندازه های مینیاتوری تکامل 
یافته اند )زراعتکار و همکاران، 1401؛ اجنی، 1400(، تحت تأثیر عواملی 

مثل چیده شدن توسط انسان و حضور دام در معرض خطر انقراض هستند. 
تغییر اقلیم و افزایش میانگین درجه حرارت جهانی نیز باعث تشدید پدیده 
در  است.  شده   )Rockfall or Rock-fall( صخره ها«  ریختن  »فرو 
مطالعات میدانی دیده شد، صخره ها از نقاط مختلف کوه در حال ریزش 
هستند و قسمت های زیادی از رویشگاه های گونه های نادر و انحصاری را 

از بین برده است )زراعتکار و همکاران، 1401(.
همچنین، نقطه به نقطه کوه از پوکه های فشنگ پر شده است. متأسفانه، علوه بر 
شکار این تنها رأس کل و بز باقی مانده و کبک ها، خرس ها نیز هرساله در 
مواجهه با چوپانان یا گردشگران آسیب می بینند یا کشته می شوند )حیدری، 
1401؛ ابراهیمی، 1395(. این در حالی است که، همان طور که در باال 
اشاره شد، بین وحوشی چون خرس و زادآوری گیاهان مهم جنگلی مانند 
محلب ارتباط تنگاتنگی است که در خدمت جامعه محلی و استان قرار 
دارند. تغییر کاربری زمین در دل این کوه و دامنه آن همچنان ادامه دارد و 

هیچ نظارتی از سوی منابع طبیعی وجود ندارد. 

پیشنهادها
رشته کوه های زاگرس از نقاط داغ گونه زایی و تنوع زیستی در دنیا هستند. 
بخش اعظم گونه های انحصاری ایران در این رشته کوه ها حضور دارند، 
این در حالی است که وسعت بیشتر مناطق حفاظت شده در خارج از این 
رشته کوه هاست که غنای گونه ای بسیار کمتری دارند. از طرفی، مناطق 
حفاظت شده استان و ایران به درستی تعیین نشده اند. از بسیاری از گونه های 
انحصاری، نادر و در معرض خطر محافظت نمی شود و خارج از مناطق 
همکاران،  و  )زراعتکار  دارند  قرار  محیط زیست  از  چهارگانه حفاظت 
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1401؛ Kolahi et al., 2012؛ Ludovicy et al., 2022(. وسعت 
مناطق حفاظت شده در ایران حدود 10درصد است، درحالی که این میزان 
5درصد از میانگین جهانی کمتر است و با توجه به روند رو به افزایش 
تهدیدات جهانی محیط زیستی، میانگین جهانی قرق باید دو برابر عدد فعلی 

 .)Kolahi et al., 2012( باشد
مناطق آلپی علوه بر معضلتی چون چرای مفرط، که دامن گیر تمام مراتع و 
جنگل های ایران است، با خطرات بسیار بزرگ طبیعی چون کاهش میزان 
بارش برف، افزایش گرمایش جهانی، مهاجرت گونه ها به سمت ارتفاعات 
باالتر و درنتیجه انقراض آنها روبه رو هستند. شرایط رویشگاهی نقاط آلپی 
بسیار سخت، شکننده و حساس است )زراعتکار و همکاران، 1401(، 
همچنین، سهم بسیار ناچیزی از مناطق حفاظت شده در زاگرس مربوط به 

.)Kolahi et al., 2012( نقاط آلپی است
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های مهم ایران ازنظر داشتن 
کوه های مرتفع و آلپی است و تعداد زیادی گونه انحصاری در این کوه ها 
وجود دارند، اما هیچ منطقه حفاظت شده ای برای این کوه ها وجود ندارد. کوه 
کّلر به عنوان یکی از کوه های نواحی آلپی است که بخشی بسیار کوچکی 
از آن قرق شده است و در کنار تاالب های بین المللی و منطقه حفاظت شده 
سبزکوه قرار دارد. وحوش مختلفی ازجمله چندین پستاندار بزرگ چثه 
شاخص رویشگاه های ایران در این کوه وجود دارند. علوه بر این، پوشش 
گیاهی این کوه قابل توجه است و گونه های انحصاری متعددی دارد که 
انتشار چندگونه از آنها، تنها محدود به این کوه است. از مناطق چهارگانه، 
تنها پارک های ملی از آسیب های انسانی در امان هستند، با توجه به این 
موضوع، کوه های کّلر-سبزکوه از گزینه های مناسب برای تبدیل شدن 
به یک پارک ملی هستند. به این ترتیب این امر ضروری و بدیهی به نظر 
می رسد که هرچه سریع تر این دو کوه وارد فرایندهای حفاظتی سازمان 

حفاظت محیط زیست شوند و به یک پارک ملی ارتقا یابند.
ایران  از فرهنگ های غلط در  بوته کنی گیاهان معطر خودرو  چیدن و 
است،این فرهنگ، به خصوص در دهه اخیر و با ترویج رسانه های مختلف 
بیش از بیش  کشور  در  دسترسی  راه های  افزایش  و  مجازی  فضای  در 
گسترش یافته است و در این کوه نیز به شدت دیده می شود. گذشته از 
فقدان قوانین کافی و اجرا نشدن صحیح قوانین فعلی از سوی مقامات 
ذی ربط و درنتیجه هجوم مردم به منابع طبیعی، متأسفانه مشخص نیست، 
چرا ما ایرانیان که زمانی حاذق ترین پزشکان دنیا در سرزمینمان حضور 
داشته اند، اکنون این گونه کورکورانه عمل می کنیم و به این موضوع فکر 
نمی کنیم که بیشتر این گیاهان منحصربه فرد و نادر هستند و نباید برای بقای 
خود حتی یک برگ از آنها را بچینیم. ما تصور می کنیم، هر گیاه معطری 
دارای خواص دارویی است و این گونه به جان طبیعت زیبا و کم نظیرمان 
افتاده ایم. خوشبختانه، حرکت های شایسته و بجایی در دهه اخیر برای اهلی 
کردن گیاهان خودروی خوراکی و معطر مانند زرین گیاه، موسیر، آنغوزه، 
کلوس و جاشیر خوراکی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان و شرکت های دانش بنیان به راه افتاده است و مورد استقبال 
برخی مردم، کشاورزان و بهره برداران نیز قرار گرفته است. بجاست همه 
مردم فهیم کشور عزیزمان با مراجعه به چنین مراکزی گام های ارزشمندی 
را برای بقا و حفظ ژن این گیاهان ارزشمند، که میراث گذشتگان ما هستند، 

بردارند و این امانت را برای نسل های بعد نیز به یادگار بگذارند. بی شک 
زمانی می توانیم جامعه ای متمدن باشیم که مانند اجداد خود خردمندانه 
عمل کنیم و مدیریتی پایدار از طبیعت مانند استفاده بیشتر از پروتئین های 
گیاهی و عادات گیاهخواری داشته باشیم و دام ها را از کوه ها پایین آوریم. 
اجتماعی یک سرزمین،  فرهنگی-  پیشرفت  مهم ترین شاخص های  از 
فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه است. خوشبختانه، در یکی دو دهه اخیر 
سمن های فعال محیط زیست در ایران رو به افزایش هستند. هرگز دولت ها 
نمی توانند به تنهایی از عهده حفاظت از منابع طبیعی برآیند و مردم باید 

به طور مؤثر در حفظ منابع طبیعی به نفع خود تلش کنند.

سپاسگزاری 
نویسندگان این مقاله از سرکار خانم ها هانیه شفیعی و محبوبه مراد علی زاده، 
جناب آقایان ناصر درخشان، امین اُخوت و حسن مقیمی به خاطر تصاویر 
ارزشمندشان کمال تشکر و سپاسگزاری را دارند. از مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برای تأمین هزینه های خودرو برای 
مسافرت به کوه کّلر، همچنین، از سرکار خانم دکتر فرزانه خواجوئی نسب 

برای خواندن متن اولیه مقاله قدردانی می شود. 
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