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Abstract

Hyrcanian forest is an outstanding remnant of ancient natural forests of the world. These forests were 
inscribed as a natural world heritage of UNESCO on 2019. This paper introduces importance of this 
unique natural ecosystem.  The situation of these forests which are surrounded by deserts, presence of 
Relict Tree Species, the last remarkable remnants of virgin forests of deciduous broad-leaved forests all-
over the world, Wide Longitudinal Range with length about 850 Km, Altitudinal Diversity of Hyrcanian 
forests where Altitude varies from 0 to 2850m asl, High Geological and Geomorphologic Diversity, Very 
Variable from the stand point of Climate, Various Environmental Conditions cause Variable Ecological 
Diversity and Habitats, High biological diversity, hotspot of bird biodiversity in the world, precedence 
belong to 25-50 million years ago, presence of old growth trees, locating in main immigration path of 
migratory birds and plentiful endemic species are some remarkable characteristics of this valuable forest 
ecosystem. 
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چكیده
جنگل های هیرکانی يکی از معدود مناطق بازمانده جنگل های طبیعی باستانی جهان است. اين جنگل ها در سال 2019 
در فهرست میراث جهانی يونسکو به ثبت رسیده است. اين مقاله به معرفی ارزش های منحصربه فرد اين اکوسیستم طبیعی 
منحصربه فرد می پردازد. موقعیت قرارگیری اين جنگل ها در منطقۀ کم باران محاصره شده با بیابان ها، حضور گونه های بازمانده، 
آخرين بازمانده جنگل های پهن برگ خزان کنندۀ بکر در جهان، گسترش در طول 850 کیلومتر در طول جغرافیايی، دامنۀ 
تغییرات ارتفاعی وسیع تا 2850 از سطح دريا، تنوع زمین شناسی و ژئومرفولوژی، مهم از ديدگاه تنوع اقلیمی و شرايط محیط 
زيستی که موجب تنوع اکولوژيک و زيستگاهی شده است،  تنوع زيستی باال، کانون داعغ تنوع زيستی پرندگان، قدمت 25 
تا 50 میلیون ساله، حضور درختان ديرزيست، واقع شدن در مسیر مهم مهاجرت پرندگان مهاجر و گونه های فراوان انحصاری 

برخی از ويژگی های اين اکوسیستم جنگلی ارزشمند است.

واژه های کلیدی: جنگل های خزری، يونسکو، میراث جهانی، ثبت، ارزش های اکوسیستم طبیعی

استاد، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دريايی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ايران
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مقدمه
میراث جهانی يونسکو معاهده ای بین المللی است که در نوامبر 
و  رسید  يونسکو  عمومی  اجالس  تصويب  به  1972میالدی 
هدف آن حفظ آثار طبیعی و فرهنگی بشری است که اهمیت 
جهانی دارد و متعلق به تمام انسان های روی زمین، فارغ از نژاد، 
مذهب و ملیت خاص است و کشورهای عضو کنوانسیون متعهد 
هستند با مشارکت جهانی از میراث ثبت شده مراقبت کنند. ثبت 
میراث جهانی يونسکو در دو گروه فرهنگی و طبیعی است. آثار 
طبیعی و فرهنگی برای ثبت در میراث جهانی يونسکو بايد يکی 
برای  تا شش  يک  معیار  باشند.  داشته  را  ده گانه  معیارهای  از 
پديده های  برای  ده  تا  هفت  معیارهای  و  فرهنگی  پديده های 

طبیعی است. معیارهای ده گانه به شرح ذيل است.

1- نمايانگر دستاورد بي نظیري از نبوغ هنري بشر باشد. 

را در محدودۀ  ارزش هاي مهم بشري  و  فرهنگي  تبادل   -2
زماني خاصي در داخل يک حیطۀ فرهنگي جهاني نشان دهد. 
مثاًل نمونۀ برجسته اي از پیشرفت در معماري، فن آوري، هنرهاي 
يادماني، برنامه ريزي شهري يا طراحي يک محوطه فرهنگي ـ 
تاريخي باشد که منعکس کنندۀ ارزش هاي فرهنگي مهم بشري 

در يک حیطۀ فرهنگي جهاني است. 

سنت  يک  از  استثنايي  حداقل  يا  منحصربه فرد  نمونۀ   -3
است. ازمیان رفته  يا  زنده  تمدن  و  فرهنگي 

4- نمونۀ برجسته اي از بنا، مجموعه ي معماري يا محوطه هاي 
تاريخي باشد که نشان دهندۀ مرحله يا مراحل مهمي از حیات 

بشر در طول تاريخ محسوب شود.

5-  نمونۀ برجسته اي از يک مکان مسکوني بشري باشد که 
معرف کامل يک يا چند فرهنگ است، خصوصاً اگر چنین اماکني 
تحت تأثیر عوامل مؤثر و برگشت ناپذير در معرض آسیب جدي 

قرارگرفته اند. 

6- به نحوي مستقیم و ملموس با رويدادها، آداب و سنن، 
افکار و عقايد، معتقدات، آثار هنري، يا ادبي واجد اهمیت جهاني 

مرتبط باشد. 

از  برخوردار  مناطق  يا  طبیعي  ممتاز  پديده هاي  شامل   -7
زيبايي طبیعي استثنايي بوده و دارای اهمیت استثنايي است. 

8- نمونه ي برجسته اي که نمايانگر مراحل عمده اي از تاريخ 

زمین، شامل سوابق حیات بر روي آن، فرآيندهاي زمین شناسي 
نشان دهنده ي  يا  است  مؤثر  آن  اشکال  تکامل  در  مستمراً  که 

ويژگي هاي عمدۀ جغرافیاي طبیعي و شکل زمین است. 

9- نمونه ي برجسته اي که نمايانگر تحوالت مهم و مستمر 
بوم شناسي زيستي يا تحول و تکامل آب هاي زيرزمیني، آب هاي 
و  گیاهی  جوامع  و  دريايي  و  ساحلي  اکوسیستم هاي  شیرين، 

است.  جانوری 

10- شامل مهم ترين زيستگاه هاي طبیعي گونه هاي نادر است 
که به لحاظ علمي يا ضرورت حفاظت از آن ها، اهمیت جهاني 

دارد. 

اين قبیل اماکن به شرطي درشمار میراث داراي ارزش جهاني 
داراي  يادشده،  شرايط  بودن  دارا  بر  عالوه  که  مي گیرند  قرار 
تمامیت،  ارزش های منحصربه فرد جهانی،  قبیل  از  ويژگی هايی 
يکپارچگي و اصالت باشد و از يک سیستم حفاظت و مديريت 
جهت ضمانت حفاظتشان برخوردار باشد. نقشه زير نقاط ثبت 

جهانی را تا سال 2019 نشان می دهد )شکل 1(.

ايران بیست وچهار اثر ثبت شده جهانی به عنوان میراث بشری 
يونسکو دارد که آثار فرهنگی مانند میدان نقش جهان اصفهان، 
پاسارگاد، پرسپولیس، کلیساهای جلفا،  آبی شوشتر،  سازه های 
منظر فرهنگی شهر میمند، بم و منظر فرهنگی آن، گنبد قابوس، 
مسجد جامع اصفهان، گنبد سلطانیه، کاخ گلستان، منظر شهر 
يزد، مجموعه شیخ صفی اردبیل، قنات های ايرانی، باغ های ايرانی، 
بازار تبريز، بیستون، شهر سوخته، شوش، زيگورات چغازنبیل، 
محور ساسانی و تخت سلیمان در اين لیست است. جنگل های 
هیرکانی و بیابان لوت دو اثر طبیعی ثبت شده ايران در لیست 
میراث جهانی يونسکو است. شکل 2 نقشه کشورهای برتر ازنظر 
ايران را نشان  تعداد آثار ثبت جهانی و موقعیت آثار ثبت شده 

می دهد که ايران در جايگاه نهم جهان قرار دارد.

برای ثبت جهانی جنگل های هیرکانی که دو میلیون هکتار 
آن در ايران و چهل هزار هکتار آن در جمهوری آذربايجان قرار 
ثبت  پرونده   2003 سال  در  آذربايجان  جمهوری  ابتدا  دارد، 
جهانی جنگل های هیرکانی را به يونسکو فرستاد تا هیرکان که 
برای اکولوژيست ها يک اکوسیستم جهانی ارزشمند است به نام 
از  اتحاديۀ جهانی حفاظت  کند. سال 2005  ثبت  کشور خود 
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شكل 1. نقشه میراث های جهانی ثبت شده تا سال 2019

شكل 2. نقشۀ کشورهای برتر ازنظر تعداد آثار ثبت جهانی و موقعیت آثار ثبت شدة ایران

طبیعت »IUCN«1 از عرصۀ جنگلی آن ها بازديد کرد. در سال 
2006 در کمیتۀ ثبت جهانی يونسکو مطرح شد و با پیگیری 
جهانی  اتحاديۀ  گزارش  و  ايران  اسالمی   نمايندگان جمهوری 
حفاظت از طبیعت که پیشنهاد الحاق ايران را داده بود، مقرر شد 
پروندۀ مشترک ايران با آذربايجان تهیه شود. در جلسات مشترک 

1.International Union for Conservation of Nature

کشور جمهوری آذربايجان بر سر مواردی مانند کشور اسم اول، 
کشور ارسال کنندۀ پرونده بودن و سهم در حجم پرونده و ارسال 
چندين  علیرغم   Hyrcanian به جای   Hirkan امالی  با  پرونده 
جلسه در آلمان و فرانسه و تهران، توافق حاصل نشد. درنهايت 
جمهوری اسالمی ايران تصمیم به ارسال پرونده به تنهايی گرفت 
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و موافقت ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در میراث جهانی در 
اجالس کمیته میراث جهانی سال  2019 يونسکو با موفقیت 

حاصل شد.

جهانی  میراث  کمیتۀ   2019 اجالس  از  تصويری   3 شکل 
می دهد. نشان  را  آذربايجان  جمهوری  باکو  در  يونسکو 

از جنگل های خزری پانزده لکه در دوازده پهنه به ثبت جهانی 
رسیده است که شامل »پارک ملی گلستان«، »جنگل ابر و افرا 
تخته«، »جهان نمای گرگان«، »بوالی دودانگه و چهاردانگه«، 

»جنگل الیمستان هراز« در آمل، جنگل »واز« حوزۀ کجور نور، 
»چهارباغ« چالوس، جنگل »خشکه داران عباس آباد«، »گشت 
رودخان«، »سیاه رودبار« گیالن و »منطقه حفاظت شده لیسار 

گیالن« است که در شکل 4 آمده است.

بازمانده های  معدود  از  يکی  به عنوان  هیرکانی  جنگل های 
جنگل های طبیعی جهان در نواری به طول هشت صد و پنجاه 
کیلومتر ساحل جنوبی دريای مازندران و دامنۀ شمالی رشته کوه 

البرز را در برگرفته است )شکل 4 و 5(.

شكل 3. اجالس 2019 کمیتۀ میراث جهانی یونسكو در باکو جمهوری آذربایجان

شكل 4. نقشۀ عرصه و حریم  لكه های ثبت جهانی جنگل های هیرکانی
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به دلیل ارزش باالی مناطق حفاظت شده ارزشمند کشور که 
در نقشه ذيل نشان داده شده است، بر روی آن متمرکز است.

جنگل ها اهمیت حیاتي براي زندگي بشر دارند. عالوه بر اينکه 
به حفاظت خاک کمک می کنند، در تنظیم آب وهوا نیز نقش 
و  داده  افزايش  را  گیاهي  تبخیر  که  بدين صورت  دارند.  مؤثری 
سبب تعديل آب وهوا شده و از حرکت هوا جلوگیري می کنند. و 
به حفاظت خاک کمک می کنند بدين صورت که 20 برابر بیشتر 
از زمین لخت می توانند گردوغبار را در خود جذب کنند؛ صدها 
جوامع گیاهي و جانوري در داخل آن ها وجود دارد. دخالت بشر 
در اين اکوسیستم گاهي خطرناک است و يک اشتباه ممکن است 

خسارت جبران ناپذيری را به عمل آورد )شکل 6(. 

و منحصر  را کهن ترين  ايران  دانشمندان جنگل های شمال 
میراث  به عنوان  بايد  که  می دانند  جهان  جنگل های  فردترين 
شمال  جنگل های  قدمت  شوند.  حفاظت  بشري  گران بهای 
کشور به بیست وپنج تا پنجاه میلیون سال پیش برمی گردد، اين 
جنگل ها تقريباً در دنیا بی نظیرند و ازنظر ذخاير ژنتیکي و تنوع 
گیاهي داراي ويژگی های منحصربه فردی هستند. با وقوع عصر 
يخبندان و پیشروي يخ های قطبي به قسمت های جنوبي، بخش 
اعظم نیم کرۀ شمالي زمین زير پوشش يخ و سرما قرار گرفت که 
بسیاري از گیاهان و گونه های درختي و برخي از جانوران در اين  

قسمت ها از بین رفتند. 

جنگل های هیرکانی به دلیل عدم يخبندان به سبب آب وهوای 

معتدل پس از عقب نشینی دوران يخبندان محفوظ ماندند.

جنگل های قديمي هیرکاني منابع ارزشمندی از تنوع ژنتیکي، تنوع 
زيستي، محصوالت چوبي تجاري و خدمات مختلف زيست محیطی 
مانند حفاظت خاک، تولید آب و حفظ چرخه مناسب آب، تولید 
اکسیژن، جذب دی اکسید کربن، تولید محصوالت جنگلي، پناهگاه 
حیات وحش و کنترل فرسايش هستند.  جنگل ها میراث گذشتگان 
براي آيندگان هستند. حتي در تعیین ثروتمندترين کشورها و بهترين 
شهرها وجود آن ها اصلی ترين و ضروری ترين امتیاز تلقي می گردد. 
نقش و اهمیت جنگل ها در توسعه ملي مهم است و برخي از فوايد آن 
شامل مواردی مانند: تولید میوه و محصوالت غذايي, تولیدات داروئي 
و صنعتي نظیر: صمغ، اسانس، رزين، الکل، تولید چوب جهت کاربرد 
در صنايع، ساختمان سازی، لوازم منزل، صنايع دستی و زينتي، ادوات 
کشاورزي، وسايل ورزشي، کنترل آب های سطحي و تغذيه آب های 
زيرزمینی و ذخیره و نگهداري و تصفیه آب برف و باران و ايجاد 
چشمه سارها و آبشارها و باال بردن کیفیت آب، استحکام و تثبیت 
خاک توسط ريشه و جلوگیري از جابجايي خاک و ايجاد فرسايش 
خاکي، تسهیل در نفوذ آب در خاک و جلوگیري از هدرروی آب و 
بروز سیل، جذب گاز کربنیک و تولید اکسیژن)هواسازي(، کاهش 
آلودگي هوا از گردوغبار )پاک سازی هوا(، متصاعد نمودن فیتونسید 
توسط برگ )ضدعفوني هوا( و ايجاد زيستگاه حیات وحش است. 
شکل 7 نمايی از جنگل های هیرکانی در ارتفاعات را نشان می دهد.

شكل 5. تصویر ماهواره ای جنگل های هیرکانی
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شكل 6. موقعیت مناطق حفاظت شده در جنگل های هیرکانی

شكل ۷. نمایی از جنگل های هیرکانی در ارتفاعات

دالیل اهمیت جهانی جنگل های هیرکانی شمال ایران 
در مقایسه با سایر جنگل های جهان:

1-  موقعیت قرارگیری در منطقه ای کم باران

جنگل های جهان، از استوا تا قطب، بر اساس عرض جغرافیايي و 

شرايط آب و هوايي، انواع متفاوتي دارد. جنگل های شمال ايران 

تابستان سبز است و  از نوع جنگل های پهن برگ خزان کننده 
به علت قرار گرفتن در عرض جغرافیايي پايین )36 و37 درجه( 
موقعیت بی نظیر و جالب توجهی در میان جنگل های مشابه دارد 
)شکل 8(. ضمن اينکه قرار گرفتن آن در کشور ايران با میانگین 
بارندگي 230 میلی متر که کمتر از يک سوم متوسط جهاني است 

به عنوان يک شگفتي تلقي می شود.  
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2- قدمت و بازمانده بودن 
جنگل های  باقیماندۀ  حقیقت  در  ايران  شمال  جنگل های 
در  گونه هايی  است،  قبل  سال  میلیون  پنجاه  تا  بیست وپنج 
فسیل های  در  اروپا  در  که  دارد  وجود  ايران  جنگل های شمال 
و  گیاه شناسان  از  پاره ای  براي همین  پیداشده اند  دوران سوم 
در  ايران  شمال  جنگل های  معتقدند  اروپايي  شناسان  جنگل 
حقیقت قسمتي از طبیعت اولیه اروپا به شمار می رود. جنگل های 
در  و  رفتند  بین  از  يخبندان  براثر  پیش  در 11000سال  اروپا 
طي دوران جنگ های جهاني اول و دوم نیز دستخوش تغییرات 
اما جنگل های هیرکاني از 45 میلیون سال قبل  جدي شدند؛ 

به عنوان مادر جنگل های  امروز پیموده و  به  تا  را  تکاملي  روند 
اروپا از جنگل های طبیعي نادر دنیاست. جنگل های هیرکانی و 
دوران  باقیمانده های  مهم ترين  گرجستان  کلچیک  جنگل های 
زيستی  تنوع  دارای  و  اوراسیا  آرکتو-ترسیری در غرب  گذشته 
بسیار زيادی هستند؛ بسیاری از جنگل های خزان کننده معتدله 
يا زمین های  ثانويه  اروپا و غرب آسیا به مزارع، جنگل های  در 
کشاورزی و شهری تبديل شده اند؛ بنابراين ضروری است تا اين 
به عنوان گنجینه های  قديمی  و  اولیه  باقیمانده های جنگل های 

بی بديل بدون تغییر حفظ شوند )شکل 9(.

شكل 8. جنگل های هیرکانی در مجاورت مناطق وسیع بیابانی

شكل 9. نمایی از جنگل های هیرکانی در جنگل ارواح نوشهر
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شكل 10. نقشه مناطق بازماندة جنگل های باستانی جهان

جنگل های  از  است  مشخص  زير  نقشه  در  که  همان گونه 
طبیعی باستانی جهان فقط محدوده های بسیار اندک و محدودی 
در جهان باقیمانده است که جنگل های خزری يکی از اين معدود 

بازمانده هاست )شکل 10(.

وجود بیش از دويست گونۀ انحصاری گیاهی که در هیچ جای 
ديگر دنیا وجود ندارد از نکات بارز جنگل های خزری است. تنوع 
زيستی باال و وجود هشتاد گونه درختی و پنجاه گونه درختچه ای 

در هیرکان نقطه قوت اين جنگل ها است.

وجود گونه های فسیل مانند: لرگ، سفیدپلت، انجیلی و لیلکی 
از موارد ديگر ارزش های برجسته هیرکان است. 

3- تنوع زیستي  و تنوع شرایط رویشگاهی

ژن،  و  گونه  اکوسیستم،  سه سطح  در  زيستي  تنوع  امروزه 
بسیار موردتوجه مجامع علمي جهان واقع شده است. جنگل های 
شمال ايران با 90 گونه درختي، 211 گونه درختچه ای و 1558 
گونه علفي و خشبي شناخته شده، داراي تنوع گونه های گیاهي 
قابل مالحظه اي است و چنانچه تنوع زيستي گونه های جانوري 
را هم در نظر گرفته شود، به اهمیت اين جنگل ها، به عنوان يک 
بانک ژن طبیعي و عظیم بیشتر می توان پي برد. شکل های 13-

11 نمايي از جنگل های هیرکاني با تنوع توپوگرافی باال و تنوع 
کمربندهای ارتفاعی را نشان می دهد.

شكل 11. نمایی از جنگل های هیرکانی در استان مازندران با تنوع فیزیوگرافی باال
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شكل 12. تنوع کمربندهای ارتفاعی جنگل های هیرکانی 

پرندگان در  از کانون های داغ حضور  منطقۀ هیرکانی يکی 

جهان است که در شکل 13 آمده است.

ضمن اينکه جنگل های هیرکانی از مسیرهای مهم پرندگان 

مهاجر است که در شکل 14 نشان داده شده است.

شكل 13. نقشۀ کانون های داغ پرندگان جهان

شكل 14. نقشۀ مسیرهای مهم پرندگان مهاجر
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جنگل های خزری بخشی از دو کانون داغ تنوع زيستی جهان 
و 16  در شکل های 15  که  است  قفقاز  و  ايرانو-آناتولی  شامل 

اتحاديۀ جهانی حفاظت از طبیعت نشان داده شده است.

4 - ساختار طبیعی ناهمسال دانه زاد چند اشكوبه 
اينکه ساختار جنگل های مشابه جنگل های خزری در  علیرغم 
اقدامات  با  و  است  به هم ريخته  اروپا  قاره  در  آن  سطوح  اکثر 
نزديک  همسال  ساختار  به  بهره برداری  نحوه  و  جنگل شناسی 
ازنظر  ايران  شمال  جنگل های  طبیعي  ساختار  اما  است؛  شده 
ناهمسالي، آمیختگي گونه ها و آشکوب بندي تاج درختان، هم 

بود. خواهد  آن  پايداري  زمینه ساز  مانده،  محفوظ  چنان 

5 - خاك
خاک جنگل های شمال ايران نیز، از آلودگی ها و تغییرات ناشي 
از مواردی چون باران های اسیدی تا حدود بسیار زيادي در امان 
مانده،  به سبب پوسیدن تنه ها و بازگشت به خاک، خصوصیات 

خاک مشابه جنگل های بکر را دارا است.

6 - تنوع پوشش کف جنگل
از  هم  شمال  جنگل های  کف  درختچه ها،  و  درختان  بر  عالوه 
صدها گونه علفي و خشبي پوشیده شده است. اين  گونه ها گاه 
به عنوان معرف در شناخت جوامع جنگلي و نوع خاک ها کاربرد 
داشته و تعداد بی شماری از آنها خواص صنعتي و دارويي دارند.

شكل 15. نقشۀ اتحادیۀ جهانی حفاظت از طبیعت

شكل 16. نقشۀ کانون های داغ تنوع زیستی جهان
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۷ - حیات وحش

اگرچه نسل ببر مازندران به عنوان سمبل حیات وحش جنگل های 
هیرکاني، از بین رفته است، اما پستانداراني چون خرس قهوه ای، 
گرگ و پلنگ هنوز در اين جنگل ها وجود دارند. عالوه بر آن، 
برخالف جنگل هايی که تعادل آن به هم خورده، اثرات منفي گوزن 
زرد، مارال و بز وحشي چندان گسترده نیست. تنها گراز جمعیتي 

شكل 1۷. نمایي از پلنگ و خرس از مهم ترین حیات وحش جنگل های هیرکاني

8 - وجود درختان قطور

ژنتیکي  قابلیت های  و عظیم الجثه، عالوه براينکه  قطور  درختان 
کوچک تر  درختان  طوفان،  بروز  هنگام  در  دارند،  فوق العاده ای 
امان  در  شدن  ريشه کن  يا  شکستن  خطر  از  خود  پناه  در  را 
امروزه  قرباني طوفان می شوند.  نیز  گاه خود  ولی  نگه می دارند، 
در علم گاه شناسي درختي از نحوه رشد اين درختان می توان 

تغییرات اقلیمي گذشته را بررسي کرد )شکل 18(.

يکی از ارزش های باالی اين جنگل ها وجود درختان دير زيستی 
است که سن آن ها به چند هزار سال می رسد و کمتر نمونه های 
آن از گونه های موجود در جهان يافت می شود. شکل 19 نمونه 
درخت کند رشد سرخدار را نشان می دهد که سنی بالغ بر دو 

هزار سال دارد.

شكل 18. نمایي از جنگل های هیرکاني و درختان قطور آن

بیش ازحد نرمال دارد، اين گونه جانوري نیز نقش مثبتي در زير و رو 
کردن خاک جنگل و استقرار تجديد حیات دارد.  

حیات وحش بارزش اين جنگل ها از موارد برجسته است به شکلی 
که پلنگ خزری از يازده گونه پلنگ در جهان بزرگ ترين آن است 

)شکل 17(. 
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شكل 19. نمایی از درخت دیر زیست سرخدار

9 - وجود خشكه دار

باعث  در جنگل خشک می شوند،  به طور طبیعي  که  درختاني 
گل سنگ ها،  فیت ها،  اپي  خزه ها،  قارچ ها،  انتشار  يا  استقرار 
بندپايان و پرندگان بی شماری شده و غناي تنوع زيستي جنگل 
جنگل های  در  خشکه دار  درختان  وجود  می دهند.  افزايش  را 
شمال، برخالف آنچه درگذشته مطرح می شد و به عنوان بهداشت 
جنگل آن ها را حذف می کردند، اينک به عنوان ضامن حفظ تنوع 
ازجمله  اين درختان  زيستي و ژنتیکي به شمار می رود. وجود 

به شمار می رود. ويژگی های جنگل های شمال 

10-گونه هاي بومي و اندمیک

جنگل های شمال ايران گونه های بومي انحصاری زيادي در خود 
وجود  جهان  در  آن  مشابه  از جنگل های  هیچ يک  در  که  دارد 
پلت  سفید  خسب،  شب  انجیلي،  چون  گونه هايی  مثاًل  ندارد. 
از جنگل های  هیچ يک  در  يیالقي  توسکاي  و  )صنوبر جنگلي( 
لرگ،  گونه های  و  مرکزي(  اروپاي  و  ترکیه  )قفقاز،  مشابه 
خرمندي، اوري، شیردار و کرکف در جنگل های اروپا به چشم 
نمی خورد. ازاين رو حفظ و حراست جنگل های موجود به عنوان 
ضرورتي انکارناپذير تلقي می شود.  نام جنس و خانواده برخی از 

شكل 20. نمایی از پرندگان جنگل های هیرکانی
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گونه های اندمیک هیرکانی ذياًل مشاهده می شود.

Aquifoliaceae                                                            

  Ilex hyrcana                                                             خاس

Asparagaceae

  Ruscus hyrcanus                                              کوله خاس

Betulaceae

  Alnus subcordata                                      توسکای يیالقی

Brassicaceae

  Elburzia fenestrata

Buxaceae

  Buxus hyrcana                                                       شمشاد

Fabaceae

  Gleditsia caspica                                                    لیلکی 

Fagaceae

  Quercus castaneifolia                                  بلوط بلندمازو

Hamamelidaceae

  Parrotia persica                                                     انجیلی

Moraceae

  Ficus ovata var. octomelifolia                                انجیر

Ranunculaceae

  Aconitum iranshahrii                                       تاج الملوک

  Delphinium elbursense                                   زبان در قفا 

  Ranunculus dolosus                                                  آالله

Rosaceae

  Prunus divaricate                                         آلوچه وحشی

  Pyrus boissieriana                                      گالبی وحشی

  Pyrus grossheimii                                       گالبی وحشی

  Pyrus hyrcana                                              گالبی وحشی

  Pyrus mazanderanica                                  گالبی وحشی

  Rosa rechingeri                                                  رز وحشی

  Rubus persica                                                        تمشک

  Rubus rechingeri                                                   تمشک

Salicaceae

  Populus caspica                                               سفید پلت

Sapindaceae

  Acer hyrcanum                                           افرای هیرکانی

  Acer velutinum                                                 افرای پلت

Thymelaeaceae

  Daphne rechingeri                                           هفت برگ

بحث و نتیجه گیری
جنگل های هیرکانی به داليلی که در مقاله توضیح داده شد، از 
اهمیت بااليی برخوردارند. ثبت جهانی اين جنگل ها دو پیامد 
آنها  از  لزوم حفاظت  آنها  ثبت جهانی  با  اينکه  اول  دارد.  کلی 
آنها، موجب  ثبت جهانی  اينکه  از پیش مطرح شد. دوم  بیش 
با  شد.  منحصر به فرد  منطقۀ  اين  شناخته شدن  بیشتر  هرچه 
شناخته شدن اين مناطق در دنیا اکوتوريسم در اين منطقه از 
رونق باالتری برخوردار خواهد شد و همین امر نقش به سزايی در 

داشت.   آن خواهد  اقتصاد 

سپاسگزاری
نويسنده از تمامی افرادی که برای انجام پژوهش، کمک نموده اند، 

تشکر و قدردانی می نمايد.

تعارض در منافع
نويسنده تعارضی در منافع گزارش نکرده است. 
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