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شکل 1- نقشه تقسیمات آب و هوایی براساس مقدار بارندگی ساالنه

مقدمه 
مؤسسه  می  دهد،  نشان  ایران،  در  مرتع داری  سیاست  های  مطالعه 
موجود  چالش  های  با  متناسب  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
تنظیم  در  مؤثری  نقش  همواره  مرتعی،  اکوسیستم  های  مدیریت  در 
مراتع  با  مرتبط  درون بخشی  و  برون بخشی  اجرایی  سیاست  های 
داشته است. از این رو، بررسی تاریخچه تحقیقات مرتع و فعالیت  های 
و  موفقیت  ها  زیرا  است،  اهمیت  حائز  آن،  با  مرتبط  انجام شده 

راهنمای  می  تواند  آن،  ناکامی  های 
و  جهت  گیری  برای  خوبی  بسیار 
آینده  در  تحقیقاتی  امور  برنامه  ریزی 
این  در   .)1373 )پیمانی  فرد،  باشد 
تحقیقات  تکامل  سیر  ابتدا  ارتباط، 
مرتع در ایران، در چند دوره زمانی، 
مؤسسه  نگرش  ادامه،  در  و  ارائه 
شده  بیان  مرتع،  تحقیقات  آینده  به 

است. 

بخش اول: رویکرد تحقیقات 
مختلف  دوره  های  در  مرتع 
الف- رویکرد تحقیقات مرتع 
ایستگاه  تشکیل  زمان  از 
تحقیقاتی همند آبسرد تا بدو 
تحقیقات  مؤسسه  تشکیل 
جنگلها و مراتع کشور پیش 
از انقالب )1338-1347(

اجتماع  دومین  تعقیب  در 
در  که   )F.A.O( فائو  کارگروه 
اردیبهشت ماه 1337 به  منظور 

تهران  در  خاورمیانه،  در  علوفه  ای  منابع  و  مراتع  بهبود  و  توسعه 
تشکیل شد، دولت ایران از سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی 
بررسی  و  پژوهش  هدف  با  کرد  درخواست  متحد،  ملل  سازمان 
آنها  اصالح  نحوه  توصیه  و  ایران  مهم  مرتعی  گیاهان  پیرامون 
این  برای  کند.  اعزام  ایران  به  را  کارشناسی  اکولوژی،  بر اساس 
عمران  سازمان  و  فائو  بین  منعقدشده  قرارداد  با  مطابق  و  منظور 
کشاورزی،  وزارت  و  خوزستان 
آقای »هانری پابو« در بهمن 1338 
وارد ایران شد. پابو، از سال 1339 
تا پایان 1342، در بنگاه جنگل ها 
مراتع،  کل  اداره  در  آن،  از  و پس 
دی  اوایل  از  کرد.  وظیفه  انجام 
به  عنوان  پابو  آقای   ،1343 ماه 
مشترک  طرح  در  رابط  مأمور 
تأمین  و  مراتع  »بررسی  های 
همکاری  با  ایران«  در  علوفه 
سازمان ملل متحد، منصوب شد. 
مدیر  ورود  زمان  تا  ضمن،  در 
همچنان  مزبور،  طرح  خارجی 
اداره  در  را  خود  قبلی  وظایف 
این  انجام می داد. در  کل مراتع 
فعالیت  های  به  ابتدا  ارتباط، 
بتانیکی و اکولوژیکی، پرداخت 
بیش از پیش، درصدد  و سپس، 
پیدا  برای  تفحص  و  تحقیق 
برآمد  علمی  روش  های  کردن 
پوشش  اصالح  عین  در  که 
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از طریق معرفی  ایران  نقاط مختلف  دام در  تغذیه  به وضع  گیاهی، 
نباتات بومی و خارجی و تأسیس خزانه و تولید بذر و ایجاد مراتع 
و  آزمایش ها  اینکه،  به  نظر  شد.  داده  سامان  و  سر  دیم،  مصنوعی 
مراتع،  کل  اداره  به  وابسته  ایستگاه  های  در  انجام شده  بررسی  های 
که  دانست  موظف  را  خود  کارشناس،  این  داشت،  مناسبی  نتایج 
ضمن همکاری بسیار نزدیک با مأموران ایرانی، در خصوص مراتع 
اقتصادی  اکولوژیکی،  شرایط  با  منطبق  اصولی  علوفه،  تولید  و 
تشریک  معضل،  این  حل  چون  و  آورد  فراهم  ایران،  اجتماعی  و 
از این رو،  می کرد،  ایجاب  را  ایرانی  و  خارجی  کارشناسان  مساعی 
از  استفاده  براساس  را  ساله  ای  پنج  طرح   ،1340 سال  پایان  در 
اعتبارات مخصوص سازمان ملل متحد، تهیه و در دی  ماه 1342 به 
صندوق مشترک سازمان ملل متحد، ارائه کرد، این طرح از آبان ماه 
بیوکلیماتیک  1343 وارد مرحله اجرایی شد. در پی آن، مطالعات 
عنوان  با  نقشه  ای  و  انجام  سال  هفت  مدت  به  کشور،  سراسر  در 
»نقشه تقسیمات آب و هوایی ایران بر اساس مقدار بارندگی ساالنه« 
را  ایران  وی   ،1346 سال  در   .)1348 )پابو،  شد  تهیه   ،)1 )شکل 
به مدت  نیز  او  او را گرفت که  ترک کرد و »دکتر گودوین« جای 
امر  به  امور اجرایی و تحقیقاتی،  انجام  تا پنج سال، عالوه بر  چهار 

آموزش علم مرتع داری در ایران پرداخت )فرح  پور، 1381(.
مراتع  اصالح  و  »توسعه  عنوان  با  یادشده،  طرح  نهایی  گزارش 
ایران از طریق مطالعات بتانیکی و اکولوژیکی«، در سال 1348، از 
محل اعتبارات شرکت  های عامل نفت، به چاپ رسید. این گزارش 
و  برنامه  ها  پایه  و  اساس  بعدها،  گودوین،  و  پابو  یاداشت  های  و 
گرفت.  قرار  ایران  در  مرتع داری  دولتی  تشکیالت  سیاست  های 
منابع  و  دانشگاهی  دروس  ارائه  در  رفرنسی  به  عنوان  اینکه،  ضمن 
فارسی مرتبط با رشته مرتع داری، مورد توجه قرار گرفت و تقریبًا 
و  نوین  »مرتع داری  کتاب  در سه  رفرنس،  به  عنوان  مطالب،  تمامی 
نعمتی، 1352(، »مرتع داری در  ایران« )شیدائی و  تولید علوفه در 
 ،)1377 )مقدم،  مرتع داری«  و  »مرتع  و   )1374 )مصداقی،  ایران« 
پابو، گودوین  به  عبارت دیگر، تفکرات و نگرش  بازنشر شده است. 
و همکاران آنها به مسائل مرتع، که به  طور عمده از جنبه اکولوژیکی 
هم  و  اجرا  بخش  هم  دهه،  سه  برای  حداقل  و  دراز  سالیان  بود، 

بخش تحقیقات را تحت تأثیر قرار داده است.
به  طور کلی، تحقیقات مرتع در ایران، از سال 1338، شروع شد و با 
توجه به اینکه بخش  های وسیعی از مراتع، تخریب و پوشش گیاهی 
آنها ضعیف شده بود، بر ضرورت اصالح و بازسازی پوشش گیاهی، 
بذر گیاهان مرتعی، طی  تولید  ایستگاه  های  به  دنبال آن،  تأکید شد، 
سال  های 1339 تا 1343، به مرور راه  اندازی، بذر گیاهان مرتعی، 
از مناطق مختلف اکولوژیک، جمع  آوری و مطالعات »آگرونومی و 
انجام  آنها  روی  تحقیقاتی،  ایستگاه های  در  به  نژادی«،  و  به  زراعی 
منطقه  در  آبسرد  همند  مراتع  بررسی  های  »مرکز  همچنین،  شد. 
گسترش  برای   ،)2 )شکل  شد  تأسیس  کشور،  سرد  نیمه استپی 
یا  قرق   17 تعداد  درمجموع،  مرکزی،  و  تهران  استان  در  مطالعات 
)معرف  رود شور  و  قزوین  نودهک  نظیر،  تحقیقاتی  فرعی  ایستگاه 
مراتع استپی(، در شرایط مختلف اکولوژیک با تغییرات خاک، اقلیم 
انتخاب و محصور شد. عالوه بر این، تعداد  ارتفاع از سطح دریا،  و 
اصفهان،  استان  های  در  نیز  تحقیقاتی  فرعی  ایستگاه  یا  قرق  شش 
توسط  فعالیت  ها،  این  شد.  دایر  فارس  و  بختیاری  و  محال  چهار 
کارشناسان ارشد اداره کل مراتع و طرح مشترک بررسی  های مراتع 
با همکاری سازمان ملل، مستقر در »سازمان اصالح مراتع و تهیه 

علوفه«، انجام شد )پیمانی  فرد، 1373؛ فرح  پور، 1381(.
و  کشاورزی  وزارت  مشترک  طرح  های  دوره،  این  طی  در مجموع 
به  صورت  بعد  و  مستقیم  به  صورت  انقالب،  زمان  تا  ملل  سازمان 
غیرمستقیم، برنامه  ریزی  های تحقیقاتی مرتع را پی  ریزی کرده  اند که 
بیشتر با هدف امکان افزایش تولید علوفه در چهارچوب مطالعات 

سازگاری گونه  های مرتعی بوده است.

ب- رویکرد تحقیقات مرتع از بدو تشکیل مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع پیش از انقالب و ادامه آن تا زمان پیروزی 

انقالب اسالمی )1347-1357(
سال  در  تأسیس  بدو  از  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
به  عنوان  سابق،  سنای  و  ملی  شورای  مجلسین  مصوبه  با  و   1347
مؤسسه  ای ملی، فعالیت  های پژوهشی خود را در زمینه حفظ، احیاء 
بر اساس  که  یادشده،  عرصه  های  در  کشور  طبیعی  منابع  توسعه  و 

شکل 2- کلکسیون گیاهان مرتعی در مرکز بررسی  های مراتع همند آبسرد )فروردین ماه 1399(
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علوفه در چهارچوب مطالعات سازگاری گونه  های مرتعی بود.

انقالب  تشکیل  بدو  از  مرتع،  تحقیقات  رویکرد  ج- 
امور  و  طبیعی  منابع  وظایف  انتقال  از  قبل  تا  اسالمی 
سازندگی  جهاد  وزارت  به  کشاورزی  وزارت  از  دام 

)1357-1369(
از زمان پیروزی اتقالب اسالمی در سال 1357، نه تنها تغییرات 
عمده  ای در فعالیت  های یادشده مرتبط با بخش تحقیقات مرتع، 
احساس نشد، بلکه به  رغم تالش مدیران وقت مؤسسه، متأسفانه 
روند  کشاورزی،  وزارت  در  وقت  مسئوالن  کم توجهی  به  دلیل 
این  شد.  متوقف  یا  کند،  نیز  پیشین  مصوب  طرح  های  اجرای 
بوده  مشهود  کاماًل  نیز  مؤسسه  بخش  های  دیگر  در  موضوع 
است. به  گونه  ای که باغ گیاه شناسی ملی ایران نیز، که در سال 
1357 با تصویب شورای انقالب با مؤسسه تحقیقات جنگلها 
نامناسبی  وضع  بی  توجهی،  به علت  بود،  شده  ادغام  مراتع،  و 
عالوه بر  شد.  کند  نیز  آن  عمرانی  فعالیت  های  و  کرد  پیدا 
بی  مهری  های موجود از لحاظ تأمین اعتبارات مالی، طی این 
ساختار  نبود  از  مراتع،  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  سال  ها، 
اداری منجسم رنج می  برد، بنابراین نمی  توانست به  عنوان متولی 
تحقیقات منابع طبیعی در کشور، سهم خود را از بودجه ساالنه 
کشور مطالبه کند و در نتیجه آن، متناسب با وسعت و تنوع 
با مراتع  نیازهای تحقیقاتی مرتبط  اقلیمی کشور، پاسخگوی 
شرایطی  در  معضل،  این  نبود.  تحقیقاتی  بخش  های  دیگر  و 
است که در سال 1347، در موقع تدوین اساسنامه مؤسسه 
ملی  شورای  سابق  مجلسین  در  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
بوده است و اصول راهگشایی  نظر  این موضوع مد  و سنا، 
بودجه  مستقل  ردیف  های  داشتن  امنا،  هیئت  تشکیل  نظیر 
بود.  شده  تصویب  مؤسسه  برای  اداری،  استقالل  داشتن  و 

9

قانون عهده  د  ار شده بود، آغاز کرد. البته در فعالیت  های آغازین، با 
توجه به محدودیت  های عمده  ای نظیر نیروی انسانی و عدم شناخت 
کافی از اکوسیستم  های طبیعی کشور، به ناچار گام  ها را تدریجی و 

با احتیاط بر می  داشت )جلیلی، 1378(.
هم زمان با تأسیس مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی )مؤسسه تحقیقات 
نیز  مرتع  تحقیقات  بخش   ،1347 سال  در  فعلی(  مراتع  و  جنگلها 
روی  را  خود  فعالیت  های  و  کرد  آغاز  را  خود  کار  رسمی  به طور 
مرتع داری،  و  مرتع  اکولوژی  گیاهی،  منابع  شناسایی  موضوع  چهار 
آگرونومی و مرتع کاری و به  ویژه، سازگاری و معرفی نباتات مرتعی، 
متمرکز کرد. از این رو، تحقیقات مرتبط با سازگاری گونه  های مرتعی 
که از سال 1338 شروع شده بود، به  تدریج در دیگر مناطق کشور، 
سازگاری  مطالعات  خصوص  در  ارزشمندی  نتایج  و  یافت  توسعه 
گیاهان مرتعی بومی و غیربومی در مناطق مختلف اکولوژیک کشور، 
گونه   80 از  بیش  معرفی  به  منجر  بررسی  ها،  نتیجه  که  شد  حاصل 
شد  کشور  ادافیکی  و  آب و هوایی  شرایط  با  مناسب  مرتعی  گیاهان 
)پیمانی  فرد و همکاران، 1360( )شکل 3(. انتشار یافته های مرتبط 
با مطالعات آگروتکنیکی مرتع کاری شامل فصل کاشت، عمق کاشت، 
روش و میزان کاشت بذر گیاهان مهم مرتعی )پیمانی  فرد و طریقی، 
1351؛ صیادی، 1352(، فنولوژی نباتات مرتعی بومی و بیگانه در 
)بنوان و همکاران، 1352(، همچنین  آبسرد  نیمه استپی همند  منطقه 
اسپرس  و  یونجه  مختلف  کولتیوارهای  و  ارقام  مقایسه  و  بررسی 
و  رها شده  و  مراتع شخم خورده  برای  موفق  کولتیوارهای  معرفی  و 
دیم زارهای کم بازده )سندگل و کالله، 1370؛ سندگل و ملک پور، 
1373؛ اکبرزاده و ساالری، 1369؛ پیمانی  فرد و ملک  پور، 1373؛ 
اکبرزاده و ساالری، 1374(، نیز از جمله کارهای ارزشمند آن دوره به 
  شمار می  آید که یافته  های یادشده، قابل استفاده در طرح ملی »تولید 
بود. خواهد  کم بازده«  اراضی  و  دیم زارها  عرصه  در  کشور  علوفه 
تولید  افزایش  مرتع،  تحقیقات  نیز رویکرد  این دوره  در مجموع، در 

شکل 3- انتشار نتایج مطالعات سازگاری گیاهان مرتعی بومی و غیربومی در مناطق مختلف اکولوژیک
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نادیده گرفته  نقاط مثبت،  این  این مدت، تمامی  متأسفانه طی 
چنبره  در  مراتع،  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  درنتیجه  و  شد 
دفاتر ستادی، کمیته  ها، شوراها و مراکز مختلف تصمیم  گیری، 

اسیر شد )جلیلی، 1378(.
منابع  تحقیقات  توسعه  طرح   ،1366 سال  از  ارتباط،  این  در 
دستورکار  در  اکولوژیک،  و  منطقه  ای  دیدگاه  با  کشور  طبیعی 
صاحب نظران،  نظریات  از  استفاده  با  و  گرفت  قرار  مؤسسه 
برنامه هایی برای حوزه های جنگل، مرتع، بیابان، گیاه شناسی، علوم 
چوب و کاغذ، درختان   سریع الرشد و زراعت چوب، گیاهان دارویی 
سرزمینی  پهنه  آن،  با  متناسب  و  شد  تدوین  فرعی،  محصوالت  و 
خلیج  هیرکانی،  )منطقه  برنامه ریزی  منطقه  چندین  به  کشور، 
منطقه،  هر  برای  و  تقسیم  زاگرس(،  و  تورانی  ایرانی-  عمانی،  و 
درنتیجه، طرح های  و  پژوهشی  گرایش  و  پایگاه  ایستگاه،  تعدادی 
انسانی  نیروی  و  پرسنل  اینکه،  ضمن  شد.  تعریف  تحقیقاتی  جامع 
آنها،  از  یک  هر  وظایف  شرح  و  تحقیقاتی  ایستگاه  های  مورد نیاز 

ارائه شد )شامخی، 1366(.
آنچه مسلم است، طی این دوره، ایجاد ساختار تشکیالتی، با دیدگاه 
منطقه  ای و اکولوژیک، هدف اصلی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور جهت توسعه تحقیقات منابع طبیعی بود و در جهت  گیری  های 
تحقیقات  بخش  رویکرد  از این رو،  داشت.  کمتری  نقش  تحقیقاتی، 
تولید  افزایش  برای  پژوهش  قبلی،  دوره  های  از  به  تبعیت  نیز  مرتع 

علوفه در چهارچوب مطالعات سازگاری گونه  های مرتعی بود.

منابع  وظایف  انتقال  از  بعد  مرتع،  تحقیقات  رویکرد  د- 
طبیعی و امور دام از وزارت کشاورزی به وزارت جهاد 

سازندگی در سال 1369 تا 1378
در سال 1369 و با تفکیک وظایف وزارتخانه  های جهاد سازندگی 
و کشاورزی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به  عنوان یکی 
و  آموزش  معاونت  فعالیت  در حوزه  تحقیقاتی،  مادر  مؤسسات  از 
تحقیقات وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. در این برهه از زمان، 
زیرمجموعه  نخست،  بود.  روبه رو  اساسی،  تحول  یک  با  مؤسسه 
وزارت جهاد سازندگی قرار گرفته بود و با الگو گرفتن از تشکیالت 
و  منطقه  ای  تشکیالت  از  تحقیقاتی،  مراکز  کشاورزی،  وزارت 
تمرکز  و  گرفت  فاصله   ،1366 سند  در  شده  پیش  بینی  اکولوژیک 
سند  عمل،  در  یعنی  بود.  تحقیقات  استانی  مراکز  تشکیل  روی 
تحقیقات  مراکز  درنتیجه،  شد.  نشده، حذف  عملیاتی  هنوز   ،1366
مؤسسات  فنی  هدایت  با  و  شد  تشکیل  دام،  امور  و  طبیعی  منابع 
تحقیقات علوم  مراتع و مؤسسه  تحقیقات جنگلها و  )مؤسسه  مادر 
دامی(، کار خود را آغاز کردند. دوم، اکثر نیروهای کمیته کشاورزی 
استانی شده  تحقیقات  مراکز  از تحصیل، وارد  بعد  جهاد سازندگی، 
بودند که اغلب، به  دلیل تفاوت رشته تحصیلی، زمینه تحقیقات منابع 
طبیعی نداشتند. ضمن اینکه، بیشتر نیروهای جذب شده در مؤسسه 
را چه در ستاد و چه در مراکز استان  ها، بعد از الحاق آن به جهاد 
برگزاری  با  بنابراین،  می  دادند.  تشکیل  جوان  نیروهای  سازندگی، 

جلسات متعدد کارشناسی، دو رویکرد در مؤسسه تحقیقات جنگلها 
اجرای طرح های ملی  بر  تأکید  پذیرفته شد. یکی،  مراتع کشور،  و 
شدند  طرح ها  این  مسئول  مجری  مرتع،  پیشکسوت  محققان  بود، 
متمرکز  به  صورت  کشاورزی  کمیته  تازه وارد  و  جوان  نیروهای  تا 
ودیگری،  شوند  هدایت  و  کنند  کمک  اجرای طرح ها،  در  علمی  و 
برای تکمیل الیه  های اطالعاتی  اجرای هم زمان چندین طرح ملی 
با  مرتع،  تحقیقات  بخش  ارتباط،  این  در  بود.  مرتع  مورد نیاز 
درنهایت  و  اکولوژیک  مناطق  »شناخت  ملی  طرح های  تصویب 
مهم  گونه  های  »آت اکولوژی  کشور«،  گیاهی  پوشش  نقشه  تهیه 
»مدیریت  و  آب و هوایی«  مختلف  مناطق  مراتع  »ارزیابی  مرتعی«، 
ادامه  همچنین  مرتع«،  و  دام  تعادل  ایجاد  هدف  با  مراتع  علمی 
احیای مراتع«،  اثر قرق در  نظیر »بررسی  قبلی،  طرح  های مصوب 
مختلف  مناطق  در  غیربومی  و  بومی  مرتعی  گونه  های  »سازگاری 
تولید علوفه در دیم زارها و مراتع کم بازده«  اکولوژیک«، »بررسی 
و ورود طرح  های »اصالحی، ژنتیکی و بیوتکنولوژی جهت افزایش 
مسائل  روی  ملی،  مقیاس  در  را  خود  تمرکز  عمده  علوفه«،  تولید 
مسائل  به  نیز  نیم نگاهی  هم زمان  و  گذاشت  مراتع  زیست  شناختی 

مرتبط با دام و مرتع داشت )جلیلی، 1378(.
درمجموع از سال 1370 به بعد و در طول این دوره، راهبرد حاکم 
بر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و بخش  های تحقیقاتی 
محور  و  توسعه  تقویت،  پژوهشی،  فعالیت  های  توسعه  در  ذی  ربط 
قرار دادن طرح  های ملی پژوهشی بود. خوشبختانه، راهبرد تدوین 
طرح  های ملی، بعد از پنج سال تجربه در مؤسسه تحقیقات جنگلها 
گرفت  قرار  کشور  پژوهشی  مسئوالن  توجه  مورد  کشور،  مراتع  و 
به  عنوان راهبردی مهم، توسط شورای پژوهش  های علمی  اکنون  و 
فعالیت  های  که  شد  سبب  تحول،  این  است.  پیگیری  قابل  کشور، 
مؤسسه و به  تبع آن فعالیت بخش  های تحقیقاتی، به  طرز چشم  گیری 

افزیش پیدا کند )جلیلی، 1378؛ فرح  پور، 1381(.
با  هم زمان  مرتع،  تحقیقات  بخش  تأسیس  بدو  از  خالصه،  به     طور 
 ،1347 سال  در  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  تشکیل 
مراتع،  زیست  شناختی  و  سازگاری  طرح  های  با  مرتبط  دوران 
نزدیک به سه دهه از فعالیت  های تحقیقاتی بخش تحقیقات مرتع را 

به خود اختصاص داده است.

هـ- رویکرد تحقیقات مرتع در مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
مراتع کشور، از 1378 تا 1392

فعالیت  های  توسعه  کلی  رویکرد  تحقیقات،  از  مرحله  این  تا 
پژوهشی، مرتبط با شناخت مراتع و به  عبارت بهتر، زیست  شناختی 
مراتع بود. از این رو، زمینه الزم برای پرداختن به دیگر محورهای 
اکوسیستمی  گرایش  با  مدیریتی  طرح  های  شامل  تحقیقاتی  عمده 
منابع  به  )دسترسی  تولید  منابع  پایدار، جایگزینی  توسعه  بر  مبتنی 
از  افزوده و حفاظت  بهره وری و ارزش  افزایش  جدید سلولزی(، 
سال  تا   1378 سال  از  اساس،  همین  بر  بود.  فراهم  پایه،  منابع 
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در  تهیه شده  )سند  طبیعی  منابع  تحقیقات  توسعه  طرح   ،1392
بازنگری  به  تدریج طی سال  ها و دوره  های مختلف،  سال 1366(، 

و تکمیل شد.
معاونت  اهتمام  با  تحقیقات،  بهینه  سازی  برنامه   ،1378 سال  در 
که  شد  مطرح  سازندگی،  جهاد  وزارت  تحقیقات  و  آموزش 
در  کشاورزی(  و  سازندگی  )جهاد  وزارتین  ادغام  به  دلیل  بعدها، 
گروه  تشکیل  نرسید.  ابالغ  مرحله  به  و  ماند  ناتمام   ،1381 سال 
تدوین  ایران،  طبیعی  محیط  های  برای  راهبردها  تدوین  مشورتی 
تنوع گیاهی، همچنین  تنوع زیستی و  برنامه راهبردهای  انتشار  و 
در  کشور  سلولزی  مواد  تأمین  منابع  و  جنگل ها  توسعه  برنامه 
در  مؤسسه،  برنامه  ای  اقدامات  از جمله  می  توان  را   1379 سال 
پنج   ساله چهارم در سال  برنامه  با شروع  کرد.  قلمداد  این دوره، 
ارائه  به  آموزشی،  و  اجرایی  تحقیقاتی،  بخش  های  الزام  و   1384
با  همسو  ساله،   20 افق  یک  برای  راهبردی  جامع  و  کالن  برنامه 
آرمان  ها و اهداف بلندمدت سند چشم  انداز ایران 1404، موضوع 
وارد  راهبردی،  سند  تدوین  و  طبیعی  منابع  تحقیقات  برنامه  ریزی 
مرحله جدیدی شد تا اینکه در سال 1388، سند راهبردی توسعه 
در   ،)1388 سید اخالقی،  و  )عصاره  ایران  طبیعی  منابع  تحقیقات 
مؤسسه  ادغام  زمان  )از  قبل  دوره  تحقیقاتی  رویکردهای  ادامه 
در  سازندگی  جهاد  وزارت  در  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
ارائه  عالوه بر  سند،  این  در  شد.  تدوین   )1378 تا   1369 سال 

)شامل  اصلی  حوزه های  در  تحقیقاتی  راهکارهای  و  راهبردها 
درختان  کاغذ،  و  چوب  علوم  گیاه شناسی،  بیابان،  مرتع،  جنگل، 
محصوالت  و  دارویی  گیاهان  چوب،  زراعت  و  سریع  الرشد 
فرعی(، راهبردها و اولویت های تحقیقاتی در حوزه های گروه های 
پوشش  از  حفاظت  و  حمایت  تحقیقات  )نظیر  پشتیبان  تخصصی 
بانک  تحقیقات  طبیعی،  منابع  در  زیست فناوری  تحقیقات  گیاهی، 
مکانیزاسیون  و  ماشین آالت  تحقیقات  ایران،  طبیعی  منابع  ژن 
ارائه  نیز  اجتماعی(  و  اقتصادی  مسائل  تحقیقات  و  طبیعی  منابع 
تحقق  در  طبیعی  عرصه  های  جایگاه  با  متناسب  اینکه  ضمن  شد. 
عرصه  های  پتانسیل  های  گرفتن  نظر  در  کشور،  توسعه  برنامه 
عالوه بر  پیش رو،  موانع  و  چالش  ها  دادن  قرار  نظر  مد  و  طبیعی 
راهکارهای  و  راهبردها  تحقیقاتی،  راهکارهای  و  راهبردها  ارائه 
تحقیقاتی  فعالیت های  زمینه،  این  در  است.  شده  ارائه  نیز  اجرایی 
به  زراعی  بر مطالعات آگرونومی و  با تکیه  بخش مرتع که نخست 
مرتع داری آغاز شده  مرتع و  اکولوژی  مرتعی،  گیاهان  به  نژادی  و 
بود، بازنگری شد و برنامه پیشنهادی، در چهارچوب اهداف کالن 
کمی و کیفی برنامه توسعه کشور، در سه گروه تحقیقاتی اکولوژی 
مرتع  مدیریت  مرتع،  اصالح  و  آگرونومی  مرتع،  زیست  شناسی  و 
رویکرد  به  طور کلی،  شد.  تعریف  اجتماعی،  و  اقتصادی  مسائل  و 
الیه  های  تکمیل  برای  نیز  سند  این  در  مرتع  تحقیقات  با  مرتبط 
بود. مراتع  به زیست  شناختی  اطالعاتی مورد نیاز مرتع و معطوف 

شکل 4- نقشه نواحی و اقلیم های رویشی کشور )مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور(
نقاط قرمز روی نقشه، نشان  دهنده نمونه  ای از ایستگاه  ها، پایگاه  ها و سایت  های تحقیقاتی است که در هر یک از اقلیم  های رویشی پراکنش دارند.
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شکل 5- انتشار یافته  های مرتبط با طرح علوفه قابل برداشت مراتع کشور

اقلیمی  و  مکانی  تنوع  و  تمایز  سرزمینی،  قلمروی  وسیع  گستره 
امکانات  و  منابع  بودن  محدود  و  سو  یک  از  کشور،  در  فراوان 
از  تبعیت  به    که  بود  این  بیانگر  دیگر،  سوی  از  فنی  و  فیزیکی 
توزیع   ،1366 سال  در  طبیعی  منابع  تحقیقات  توسعه  طرح  سند 
تحقیقات  مؤسسه  علمی  حضور  درجه  و  پژوهشی  فعالیت های 
به  باید  کشور،  اکولوژیک  ساختار  در  کشور  مراتع  و  جنگلها 
با  بر این اساس،  انجام شود.  شکل کاماًل مشخص و حساب شده ای 
به هنگام کردن نقشه نواحی رویشی )شکل 4(، یک شبکه پژوهشی 
ایستگاه،   130 استانی،  تحقیقات  بخش   30 بر  مشتمل  متوازن، 
سراسر  در  برنامه  ریزی  واحد  به  عنوان  تحقیقاتی،  سایت  و  پایگاه 

شد. سازماندهی  کشور، 
پراکندگی نقاط حضور پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
داده  نشان   ،2 شکل  در  شماتیک،  به طور  و  نمونه  برای  کشور، 
توزیع  به  با توجه  ایران  پهنه سرزمینی  ارتباط،  این  شده است. در 

عناصر  و  شاخص  گونه  های  و  گیاهی  پوشش  های 
اصلی هر رویشگاه و ارتباط پراکنش پوشش گیاهی با 
خصوصیات فیزیکی و عوامل محیطی، به چهار ناحیه 
رویشی شامل اروپا- سیبری، ایرانی- تورانی، خلیج 
و عمانی و ناحیه رویش های کوهستانی/ آلپی و به 
چندین اقلیم رویشی، شامل الف( رویش   های جنگلی 
آذربایجانی،  رویش  های  ب(  ارسبارانی،  و  خزری 
رویش   های  ت(  جنوبی،  البرز  رویش  های  پ( 
خراسانی،  شمال  رویش  های  ث(  ترکمنستانی، 
شرق  رویش  های  شامل  زاگرسی  رویش  های  ج( 
که  زاگرس  غرب  جنگلی  رویش  های  و  زاگرس 
جنوبی،  و  میانی  شمالی،  زاگرس  منطقه  سه  به 
ح(  مرکزی،  ایران  رویش  های  می  شود، چ(  تقسیم 
رویش  های کوهستانی )ارتفاعات/ آلپی( با ارتفاع 
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د(  و  خلیجی  رویش  های  خ(  متر،   2700 از  بیش 
رویش  های عمانی، تقسیم شده است. این نقشه، از سال 
1388 به بعد، به  عنوان نقشه پایه، در انجام پژوهش در 
اکولوژی  و  اکوسیستمی  نگرش  با  طبیعی  عرصه  های 

سیمای سرزمین، مد نظر قرار گرفت.
شاخصه  های  »تغییرات  با  مرتبط  یافته های  انتشار 
بلندمدت  دوره  در  مراتع  وضعیت  و  گیاهی  پوشش 
»ارزیابی  ملی  طرح  چهارچوب  در  آب و هوایی«، 
و   )1388 )ارزانی،  آب و هوایی«  مختلف  مناطق  مراتع 
طی  مرتعی  گونه  های  مصرف  و  تولید  مقدار  »تغییرات 
 ،)1390 فرح  پور،  و  )اکبرزاده  رشد«  مختلف  ماه های 
)قصریانی،  مرتعی«  گونه  های  مجاز  بهره  برداری  »حد 
1390(، »رفتار چرایی نژادهای مختلف دامی چراکننده 
1390الف(،  )فیاض،  آب و هوایی«  مختلف  مناطق  در 
تعیین  آن  به  تبع  مرتعی  مهم  گونه های  رجحانی  »ارزش 
نژادهای  چرای  مورد  گونه  های  خوش خوراکی  کالس 
آب و هوایی«  مختلف  مناطق  در  چرا کننده  دامی  مختلف 
)فیاض، 1390ب( و »زمان مناسب ورود و خروج دام 
 ،)1390 )احسانی،  رویشی«  مختلف  مناطق  مراتع  در 
مراتع  برداشت  قابل  »علوفه  ملی  طرح  چهارچوب  در 
طرح  مطالعات  تکمیل  همچنین   ،)5 )شکل  کشور« 
»شناخت مناطق مختلف اکولوژیک« در سطح 40 میلیون 
هکتار و 27 جلد گزارش، از جمله کارهای ارزشمند این 
و  تشخیص  در  یادشده،  یافته  های  می  آید،  به   شمار  دوره 
تفکیک اکوسیستم  های مرتعی قابل استفاده خواهد بود و 
بر مبنای آنها، آمار به هنگام از علوفه قابل برداشت مراتع، 
حاصل،  نتایج  به  استناد  با  همچنین،  است،  دستیابی  قابل 
را  مراتع  بلند مدت  و  کوتاه مدت  چرای  ظرفیت  می توان 
نیز،  سندی  کرد.  محاسبه  آب و هوایی  مختلف  مناطق  در 
دفتر  ایران«، توسط  مرتع داری در  با عنوان »سیاست  های 
امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور در سال 1387 
)اسکندی و همکاران، 1387( منتشر شد که تصویر روشنی 
کشور  مراتع  بر  حاکم  سیاست  های  و  برنامه  ها  وضعیت  از 

را ارائه می  کند.
در مجموع طی این دوره، با اصالح ساختار اکولوژیک کشور 
و تکمیل الیه  های اطالعاتی مورد نیاز مرتع و شناختی که 
از وضعیت مراتع حاصل شده بود، نگرش اکوسیستمی، در 

تحقیقات مرتع، دنبال شد.

تحقیقات  مؤسسه  در  مرتع  تحقیقات  رویکرد  و- 
جنگلها و مراتع کشور، از 1392 تا 1400

تغییرات  نظیر  طبیعی  عرصه  های  ابرچالش  های  با  متناسب 
پدیده  کاربری ها،  تغییر  آب،  بحران  زمین،  گرمایش  اقلیمی، 
اکوسیستم  ها  زوال  درنتیجه  و  زیستی  تنوع  حفظ  ریزگردها، 

در اثر کمبود رطوبت ناشی از خشک سالی ها و نبود یک استراتژی 
مشخص در مواجهه با تهدیدهای یادشده، مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشور در سال 1392، به  تبعیت از اقدامات برنامه  ای مؤسسه 
در سال 1379، راه  اندازی مجدد و تقویت گروه  های مشورتی تدوین 
به  طور  را  طبیعی  محیط های  مدیریت  برای  راهبردی  برنامه های 
جدی، در دستور کار قرار داد تا متناسب با تغییرات روی داده و با 
نگرش اکوسیستمی، تحقیقات آتی را دنبال و ضمن ارائه پیشنهادات، 
راهبردها و راهکارهای الزم را برای بحران های حادث  شده ارائه کند. 
در این رابطه، با تشکیل گروه های راهبردی چندگانه در چهارچوب 
برنامه راهبردی بخش  های تحقیقاتی، اسناد و سوابق، بررسی می شود 
می گیرند.  قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  پیش رو،  چالش های  و 
سپس، برنامه های راهبردی تدوین شده در هر یک از گروه ها، برای 
نظرخواهی به متخصصان ذی ربط ارسال، تا نظرات کارشناسی دریافت 
شود. تا پایان سال 1399، 24 گروه مشورتی تدوین راهبردها، در 
زمینه  های مختلف، فعالیت دارند که بخش تحقیقات مرتع، در تدوین 
سند راهبردی »تعادل دام و مرتع«، »تولید علوفه و گیاهان دارویی 

در دیم زارها« و »سند راهبردی مرتع«، فعالیت داشته و دارد.
رویکرد  تغییر  ضرورت  بحث  به  جدی،  به  طور  دوره،  این  طی  در 
در محیط های طبیعی )جلیلی، 1399ب؛ جلیلی، 1399 ج؛ جلیلی، 
بر  و  پرداخته شد  الف؛ جلیلی، 1400ب(،  1399د؛ جلیلی، 1400 
با گرایش اکوسیستمی، جایگزینی منابع  مدیریت عرصه  های طبیعی 
پایه  منابع  از  حفاظت  و  افزوده  ارزش  و  بهره وری  افزایش  تولید، 
تأکید شد. از این رو، شناخت اکوسیستم  ها و آشکارسازی ظرفیت  ها، 
و  ظرفیت  شناسی  به  عبارتی،  و  آنها  قرمز  های  خط  و  حساسیت  ها 
سنجش پایداری آنها، در دستور کار بخش  های تحقیقاتی و از جمله، 
بخش تحقیقات مرتع قرار گرفت. اعتقاد راسخ بر این است که نحوه 
اکوسیستم  ظرفیت  با  مستقیم  رابطه  مرتعی،  اکوسیستم  های  مدیریت 
اقتصادی  و  محیط  زیستی  اکولوژیکی،  منظر  از  آنها  پایداری  و 
بر  مهم،  و  کلیدی  گام  اولین  در  اساس،  همین  بر  دارد.  اجتماعی  و 
برجسته  و  مرتعی  اکوسیستم  های  تک تک  به  هویت بخشی  ضرورت 

کردن نقش اکوسیستمی آنها تأکید شد.

بخش دوم: نگرش مؤسسه به آینده تحقیقات مرتع
مرتع  تحقیقات  راهبردی  اولویت های  و  راهکارها  به  اجمالی  نگاه 
بیشتر  پژوهش  ها،  که  است  آن  تداعی  کننده  گذشته،  دهه  چند  طی 
در نتیجه،  شده،  انجام  مراتع  حداکثری  تولید  به  دستیابي  هدف  با 
رویکرد اصلی در خصوص تحقیقات مرتع، »رویکرد بهره  برداری« 
ارتباط، کارکرد اصلی  این  بوده است. در  اکوسیستم  های مرتعی  از 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  علوفه«  »تولید  اکوسیستم  ها،  این 
»مراتع«، مجموعه  ای از اکوسیستم  ها تلقی شده که »قابل چرا بودن 
به زبان ساده، »مرتع داری«،  نقطه مشترک آنها است.  توسط دام«، 
عمده  سهم  و  شد  گرفته  نظر  در  چرا«  »مدیریت  کاربردی  علم 
تحقیقات انجام شده نیز برای همین موضوع بوده است. مصطلح شدن 
درنهایت  و  چرا«  پروانه  »صدور  مراتع«،  »ممیزی  نظیر  واژه  هایی 
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»تدوین طرح  های مرتع داری«، همگی نشان  دهنده این موضوع 
تقسم  بندی  های  ارائه  به  منجر  همواره  رویکرد،  این  هستند. 
غیرعلمی از مراتع نظیر مراتع درجه یک، دو، سه و چهار شده 
و سبب شده که تمامی ارگان  های دولتی، به  دنبال تغییر کاربری 
در شرایطی روی  اتفاق،  این  باشند،  و چهار  درجه سه  مراتع 
نیست.  علوفه  تأمین  تنها  رویشگاه  ها،  این  کارکرد  که  می دهد 
تنوع  حفظ  در  اساسی  نقش  چرا،  ظرفیت  عالوه  بر  عرصه ها،  این 
ژنتیکی، گونه  ای، عملکردی و اکوسیستمی، حفظ خاک و تولید آب 
همچنین،  آنها  دارند.  غیربازاری  و  بازاری  خدمات  سایر  ارائه  و 
دارای فرایند خاص در توالی و تواتر و از همه مهم تر بستر تکامل 
به همزیستی، رقابت، گونه زایی و چرخه   حیات هستند و باید از این 
نیز مورد  توجه قرار گیرند )جلیلی، 1398؛ جلیلی، 1400ب؛  نظر 
با  متناسب  حاضر،  حال  در  بنابراین،   .)1395 همکاران،  و  ارزانی 
چالش  های کالن عرصه  های طبیعی، باید تغییر اساسی در راهبردها 
مرتعی،  عرصه  های  و  آید  وجود  به  مرتع  تحقیقات  راهکارهای  و 
اداره شوند و »رویکرد  اکولوژی سیمای سرزمین،  مبنای اصول  بر 

اکوسیستمی و   حفاظتی« در مدیریت مراتع، حاکم شود.
از دیدگاه اقلیمی و در مقیاس کالن نیز، سطح وسیعی از عرصه  های 
طبیعی )حدود 90 میلیون هکتار، معادل 55درصد مساحت کشور(، 
بیابانی است )جلیلی، 1400ج(. ضمن  اکوسیستم  های  تحت سیطره 
اینکه مساحتی معادل 32 میلیون هکتار از مساحت یادشده را تنها، 
تشکیل  بحرانی  مراتع  به  عبارت دیگر،  و  کویری  و  بیابانی  مناطق 
تخریب  حد  تا  گیاهی  پوشش  تغییر  عرصه  ها،  این  در  می  دهند. 
گیاهی  پوشش  ایجاد  جز  چاره  ای  و  است  کرده  پیشرفت  خاک 
احیاء و  پایین، قدرت  بسیار  تولید  نیست. داشتن ظرفیت  مصنوعی 
تعادل  بخشی ضعیف و اکوسیستم بسیار شکننده، از ویژگی  های این 
درجه  افزایش  اقلیم،  تغییر  آثار  ظاهرشدن  با  سرزمین  هاست.  نوع 
ظهور  و  آب و هوایی  پدیده  های  بودن  پیش  بینی  غیرقابل    حرارت، 
خشک سالی  های متوالی، حتی این ظرفیت محدود اکولوژیک نیز به 
چالش کشیده می  شود. درنتیجه، بحران آب، انقراض گونه  های   گیاهی 
و جانوری و طوفان ریزگردها، جزو پدیده  های روز  مره زندگی ما 
خواهد بود و فاجعه وقتی به حد نهایت می  رسد که با خشک سالی  های 
نیز در  باید قحطی را  نیز روبه رو شویم که در آن صورت  شدیدی 
کشور تجربه کنیم. در چنین شرایطی، رویکرد   حفاظتی در مدیریت 
مراتع مناطق بیابانی و کویری کشور،  مناسب  ترین و حتی مؤثرترین 
رویکرد مدیریتی خواهد بود )مصداقی، 1374؛ جلیلی، 1399 الف؛ 

معتمدی و همکاران، 1399(.
نظیر  چرا«  »مدیریت  رویکرد  با  مرتعی  رویشگاه  های  تقسیم  بندی 
ارزش گذاری  و  طبقه  بندی  و  میان بند  و  قشالقی  ییالقی،  مراتع 
گونه   های گیاهی این رویشگاه  ها براساس کالس خوش خوراکی آنها 
اکوسیستم  های  از  مجموعه  ای  که  کشور،  مراتع  مدیریت  سیستم  در 
شکننده و با توان کم در تولید علوفه قابل برداشت را تحت مدیریت 
خود دارد، نیز یک نگاه نامناسب بر مجموعه  ای از اکوسیستم  ها در 
این شرایط تحمیلی است که از یک سو، سبب نادیده گرفتن پتانسیل 

واقعی این رویشگاه  ها در حفظ آب و خاک و تنوع    زیستی شده و 
از سوی دیگر، مانع اتخاذ یک راهبرد مناسب در سیستم دامداری 
متکی به مراتع کشور، برای تأمین انرژی مورد نیاز دام  های اهلی شده 
که سطح  کشور  مرتعی  اکوسیستم  های  شکنندگی  به  توجه  با  است. 
استپی  درمنه  زارهای  و  کویری  و  بیابانی  مناطق  را  آن  از  وسیعی 
تشکیل می  دهد و خدماتی که این عرصه  ها به جوامع انسانی خارج 
از مراتع، ارائه می  دهند، بازنگری در مدیریت این اکوسیستم  ها برای 
استفاده واقعی آنها در حفظ تنوع  زیستی و حفظ آب و خاک، یک 
امر ضروری است. افزون بر دالیل ارائه شده، پذیرش رویکرد تأمین 
برای  باال  بهره وری  با  و  متمرکز  تولید  طریق  از  مورد نیاز  علوفه 
شکل  گیری و تقویت سیستم دامپروری متمرکز، صنعتی و اقتصادی، 
یک حرکت جدی و علمی و در کل، رویکرد مناسبی است )جلیلی، 

.)1394
بر  ناقصی  عنوان  »مرتع«،  نیز،  ایران  در  مرتع داری  مطالعات  در 
به  توجه  با  است.  شده  گرفته  نظر  در  اکوسیستم ها  از  مجموعه ای 
و  ارتفاعی  تغییرات  با  متناسب  و  ایران  آب و هوایی  متنوع  شرایط 
اکوسیستم  های  شامل  کالن  اکوسیستم  های  جغرافیایی،  عرض 
شبه  ساوان، شوره  زارها، درمنه  زارها، گون  زارها، اکوسیستم  های آلپی 
ماسه    زارها  )بدلندها(،  مارنی  اکوسیستم  های  همچنین  شبه  آلپی،  و 
)تپه  های شنی( و اکوسیستم  های ماندابی )وتلندها(، در گستره مراتع 
مشاهده می  شود. هر کدام از اکوسیستم  ها، با هویتی مستقل، دارای 
و  برداشت  که  هستند  متفاوتی  رویشگاهی  و  اکولوژیکی  خاستگاه 
این  این موضوع، سبب غفلت در شناخت درست  از  ناقص  تعریف 
به  توجه  با  آنها،  از  کدام  هر  اینکه  ضمن  است.  شده  اکوسیستم ها 
و  زیست  جغرافیایی  و  اکولوژیکی  منظر  از  گوناگونی  و  گستردگی 
حقوقی، دارای تعاریف و طبقه  بندی  های مختلفی هستند که می  توانند 
و  پژوهشگران  استفاده  مورد  علمی،  و  مدیریتی  مختلف  در سطوح 

مدیران قرار گیرند )ارزانی و عابدی، 1394؛ جلیلی، 1398(.
جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  در  که  نیز  پایدار  توسعه  بر  مبتنی  تفکر 
اکوسیستمی«،  گرایش  با  »مدیریت  عنوان  تحت  کشور،  مراتع  و 
برنامه  ریزی  های  که  می کند  تأکید  موضوع  این  بر  می  شود،  پیگیری 
پایداری  و  طبیعی کشور  توانمندی های  و  قابلیت  ها  بر  باید  توسعه، 
اکولوژیکی عرصه  های طبیعی، مبتنی باشد )جلیلی، 1378(. از این رو، 
اگر انتظار بر این است که در دهه  های آینده، اکوسیستم  های مرتعی، 
ارائه کنند،  انسانی  به جوامع  بازاری و غیربازاری خود را  خدمات 
باید حضور و حاکمیت هر یک از آنها را، به رسمیت بشناسیم و با 
تکیه بر نتایج تحقیقات، نه تنها اکوسیستم های فعلی و تخریب شده، 
باقی مانده  عرصه  های  حفاظت  برای  الزم  تدابیر  بلکه  شوند،  احیاء 

نیز اندیشیده شود.
علمی  انجمن  همکاری  با  مرتع  تحقیقات  بخش  ارتباط،  این  در 
مرتع داری ایران، باید ضمن هویت بخشی به تک تک اکوسیستم های 
فرایند آموزش،  آنها، در  اکوسیستمی  نقش  برجسته کردن  مرتعی و 
نیز، تحوالت اساسی را به  وجود  پژوهش و مدیریت این عرصه  ها 
کنند.  ایفا  را  کلیدی  نقش  تحول،  این  برای  بسترسازی  در  و  آورد 
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به  طور اخص، راهکارها و اولویت  های آموزشی، اجرایی و تحقیقاتی، 
باید متناسب با شرایط آنها ارائه و به  گونه  ای برنامه  ریزی شود که هر 
انرژی و توان خود را بر یکی از اکوسیستم  ها،  یک از متخصصان، 
بر  حاکم  مشکالت  و  مسائل  به  پاسخ  آنها،  دغدغه  و  کنند  متمرکز 
مدیریت  برای  شده  توصیه  نسخه  های  زیرا  باشد،  رویشگاه  ها  این 
یک اکوسیستم، معمواًل قابل توصیه برای دیگر اکوسیستم  ها نیستند 

و برعکس.
به هنگام  و  موجود  وضعیت  شناخت  خصوص،  این  در  گام  اولین 

کردن اطالعات پایه مراتع است. در این ارتباط
1- ارائه یک طبقه  بندی جامع از اکوسیستم  های مرتعی،

مرتعی،  اکوسیستم  های  اینکه  خصوص  در  مختلفی  رویکردهای 
نحوی  چه  به  آنها  پهنه  بندی  و  طبقه  بندی  و  شوند  تعریف  چگونه 
نقش  و  باشد  برخوردار  بیشتری  از جامعیت  تا  نظر گرفته شود  در 
اکوسیستمی   آنها برجسته  تر شود، مطرح است. این موضوع، در حال 
حاضر، در چهارچوب برنامه راهبردی بخش تحقیقات مرتع، دنبال 
از  جامعی  نقشه  بتوان  آن،  مبنای  بر  که  می  رود  انتظار  و  می  شود 
اکوسیستم  های کالن مرتعی و زیراکوسیستم  های مرتبط با هر یک از 
آنها و درنتیجه، پهنه    های اقلیمی، خاکی و ژئومرفولوژیکی مرتبط با 

هر یک از اکوسیستم  ها، ارائه کرد.
2- تهیه نقشه تیپ  های گیاهی و شناخت نواحی بوم  شناختی،

موضوع گزارش های طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، بررسی 
نامیده  مرتع  عرف،  براساس  که  است  مناطقی  در  گیاهی  تیپ  های 
گیاهی  پوشش  از  جامعی  نقشه  گزارش ها،  این  حاصل  می  شود. 
و  طبقه  بندی  را  مراتع  می  توان  آن،  براساس  که  است  کشور  مراتع 
نواحی بوم  شناختی را مشخص کرد. ضمن اینکه، اطالعات حاصل، 
شد(  ذکر  اول  بند  )در  گوناگون  خصوصیات  با  را  مراتع  پهنه  بندی 

امکان  پذیر می  کند.
3- تعیین و کاربرد گروه  ها و تیپ  های عملکردی گیاهی در مدیریت 

مراتع،
4- ارزیابی و پایش بلند  مدت اکوسیستم  های مرتعی،

رویشگاه  های  اکوسیستمی  و  عملکردی  گونه  ای،  تنوع  تعیین   -5
مرتعی،

و  مرتعی  مهم  گونه  های  مقایسه  ای  اکولوژی  مطالعات  انجام   -6
عناصر اصلی تیپ   های گیاهی و به    ویژه جنس  های مهم مرتعی،

7- معرفی شیوه/ شیوه  های مناسب تعیین وضعیت و گرایش مراتع،
تواتر  و  جانشینی  بر  مبتنی  مرتع داری  روش  های  نقشه  تهیه   -8

پوشش گیاهی،
9- تهیه نقشه حد بهره  برداری مجاز رویشگاه  های مرتعی،

 و 10- تعیین شایستگی مراتع برای انواع استفاده بر مبنای معیارها 
دانش  بر  تکیه  و  اجتماعی  و  اقتصادی  اکولوژیکی،  و شاخص  های 

بومی؛
ازجمله ملزومات اساسی است که بر مبنای آنها، می  توان به سؤاالت 

مطرح زیر، پاسخ داد:
مناطق  و  نواحی  از  یک  هر  در  مرتعی  اکوسیستم  های  سطح  الف- 

رویشی، چه مقدار است؟،
ب- بر مبنای جانشینی و تواتر جوامع گیاهی و متناسب با وضعیت 
در  مرتع داری  مرتعی، روش  رویشگاه  های  و ساختاری  عملکردی 
به  عبارت دیگر،  باشد؟  باید  چگونه  اکوسیستم  ها  این  از  یک  هر 
و  طبیعی  مرتع داری  تعادلی،  مرتع داری  باید  آنها  از  کدامیک  در 

مرتع داری مصنوعی اتخاذ کرد؟،
ج- حد مجاز بهره  برداری از این رویشگاه ها در هر یک از نواحی، 

به چه مقدار باید باشد؟،
د- با استناد به سطح تولید و به  عبارتی، ظرفیت  سنجی اکوسیستم  ها، 
پهنه  های حفاظتی، تولیدی و پهنه  هایی که نیاز به عملیات اصالحی 
چه  به  رویشی،  مناطق  و  نواحی  از  یک  هر  در  دارند،  احیائی  و 

میزان است؟،
هـ- با استناد به پهنه  بندی انجام شده، روش  های مختلف بهره  برداری 
از آنها چگونه است؟ عمده تغییر کاربری  ها، در کدام یک از پهنه  ها 
و  خطر  معرض  در  پهنه  ها  از  یک  کدام  است؟  افتاده  اتفاق  بیشتر 

موقعیت بحرانی قرار دارند؟،
و- اگر در چهارچوب برنامه  های توسعه، نیاز به تغییر کاربری در 
در چه  و  اکوسیستم  کدام  در  باشد،  از سرزمین  مساحت مشخصی 
مساحتی می  توان تغییر کاربری انجام داد تا حساسیت زیست  محیطی 

کمتری داشته باشد؟.
مبنای  بر  که  نمود  مطرح  می  توان  نیز  را  دیگری  متعدد  سؤاالت 
به  می  توان  پایه،  اطالعات  کسب  و  مرتعی  اکوسیستم  های  شناخت 

آنها پاسخ داد.
ویژگی  های  تعیین  و  مرتعی  اکوسیستم  های  کامل  شناخت  از  بعد 
پایداری  و  تهدیدها  ظرفیت  ها،  با  متناسب  باید  اکوسیستم  ها،  کالن 
آنها، نسبت به نوع مدیریت بر این عرصه  ها در مقیاس اکوسیستمی، 
تصمیم گرفت. طبیعی است، وقتی با نگاه اکوسیستمی، ظرفیت  ها و 
قوانین مدیریتی، نحوه  ارائه شوند، در آن هنگام می  توان  تهدیدها، 
مشارکت و ساختار مدیریتی اکولوژیک محور را نیز در خصوص هر 
مبنای آن، می  توانیم  بر  تعریف کرد. درنتیجه،  اکوسیستم  ها،  از  یک 
ماهیت، ظرفیت و شکنندگی  با  متناسب  اکوسیستم کالن،  برای هر 
تهیه  جداگانه  ای جهت  حفاظت، شرح خدمات  محوریت  با  و  آنها 
هر  در  استفاده،  اولویت  های  و  کرد  تدوین  مرتع داری،  طرح  های 
تحقق  برای  می  توان  شرایط،  این  در  کرد.  مشخص  را  اکوسیستم 
از  جلوگیری  )یعنی  اول  بخش  در  یادشده  رویکردهای  و  اهداف 
چرای  برای  مراتع(،  و  دام  تعادل  برقراری  و  دام  مضاعف  چرای 
کرد. عالوه بر این، می  توان خطوط  برنامه  ریزی  تأمین علوفه،  و  دام 
به  توجه  با  را  زیستی  تنوع  موضوع  مدیریتی  و  حفاظتی  قرمز 
معرض  در  و  انحصاری  گونه  های  رویشگاه  گونه  زایی،  مراکز 
خطر، رویشگاه  های ویژه یا شکننده و در معرض فرسایش و زوال، 
شناسایی و مدیریت کرد. درنتیجه می  توان مدیریت مراتع را با پذیرش 
رویکرد اکوسیستم محور و با پذیرش تدوین طرح  های مرتع داری در 
)جلیلی،  کرد  عملیاتی  و  پیگیری  جامع،  به  صورت  اجرایی،  مقیاس 
1400ب(. در این ارتباط، گروه  های تحقیقاتی بخش تحقیقات مرتع، 
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الزم است متناسب با اطالعات کسب شده از شناخت وضعیت 
در  انجام شده  مطالعات  از  الگوبرداری  و  اکوسیستم  ها  موجود 
نظر  در  و  رویشگاه  ها  اکولوژیک  شرایط  با  آن  تطبیق  و  دنیا 
گرفتن مسائل اقتصادی و اجتماعی، بر کاربرد اصول اکولوژی 
همت  مرتعی،  اکوسیستم  های  مدیریت  در  نوین،  مرتع داری  و 
بگمارند. عدم شناخت کافی از اهمیت و ظرفیت اکوسیستم  های 
مرتعی در تمام سطوح مدیریتی کشور، باعث شده است که همگان، 
عرصه  های مرتعی را به  عنوان ذخیره زمین برای پروژه  های توسعه  ای 
مرتعی،  اکوسیستم  های  در حالی که  کنند،  محسوب  آینده  عمرانی  و 
گسترده  ترین، متنوع  ترین و ارزشمندترین رویشگاه  های طبیعی کشور 
»اکوسیستم محور«،  رویکرد  پذیریش  با  است  ضروری  و  هستند 
ویژگی  ها، ظرفیت  ها و نوع خدمات هر یک از آنها شناسایی شود و 
اقدام الزم برای »حفاظت«، »احیاء« و »بهره  برداری« از آنها، به  عنوان 

سه مؤلفه رویکردی مرتبط با اکوسیستم  های مرتعی، انجام شود.

نتیجه  گیری کلی
در  که  است  این  بیانگر  ایران،  در  مرتع  تحقیقات  تکامل  سیر 
توجه  با   ،1338 سال  در  ایران  در  مرتع  تحقیقات  شروع  ابتدای 
گیاهی،  پوشش  بازسازی  و  اصالح  ضرورت  و  مراتع  تخریب  به 
رویکرد تحقیقات مرتع، بیشتر با هدف امکان افزایش تولید علوفه، 
در چهارچوب مطالعات سازگاری گونه  های مرتعی بوده است. این 
رویکرد تا زمان ادغام مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در 
حاکم  مرتع  تحقیقات  بر   ،1369 سال  در  سازندگی  جهاد  وزارت 
بود. از اوایل دهه 1370 به بعد تا 1378، راهبرد حاکم بر مؤسسه 
پژوهشی،  فعالیت  های  توسعه  در  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
برای  پژوهشی  ملی  طرح  های  دادن  قرار  محور  و  توسعه  تقویت، 
مرتع و مسائل زیست  شناختی  اطالعاتی مورد نیاز  تکمیل الیه  های 
تحقیقات  بخش    فعالیت  های  که  شد  سبب  تحول،  این  بود.  مراتع 
بدو  از  خالصه،  به     طور  کند.  پیدا  افزیش  چشمگیری  به  طرز  مرتع، 
تأسیس بخش تحقیقات مرتع، هم زمان با تشکیل مؤسسه تحقیقات 
با طرح  های  جنگلها و مراتع کشور در سال 1347، دوران مرتبط 
سازگاری و زیست  شناختی مراتع، نزدیک به سه دهه از فعالیت  های 
با  تحقیقاتی بخش تحقیقات مرتع را به خود اختصاص داده است. 
توجه به شناختی که از مراتع طی دوره  های قبل حاصل شده بود، 
طرح توسعه تحقیقات منابع طبیعی به  تدریج طی سال  ها و دوره  های 
بهینه  سازی  برنامه  چهارچوب  در   ،1392 تا   1378 از  مختلف، 
تحقیقات در سال 1378 و برنامه پنج   ساله چهارم در سال 1384 
برنامه  ارائه  به  آموزشی،  و  اجرایی  تحقیقاتی،  بخش  های  الزام  و 

کالن و جامع راهبردی برای یک افق 20 ساله، همسو با آرمان  ها 
بازنگری شد. در  ایران 1404،  بلندمدت سند چشم  انداز  اهداف  و 
مجموع، طی این دوره، با اصالح ساختار اکولوژیک کشور و تکمیل 
حاصل  مراتع  از  که  شناختی  و  مرتع  مورد نیاز  اطالعاتی  الیه  های 
شده بود، نگرش اکوسیستمی، در تحقیقات مرتع، دنبال شد. تشکیل 
گروه مشورتی تدوین راهبردها برای محیط  های طبیعی ایران، تدوین 
همچنین  گیاهی،  تنوع  و  زیستی  تنوع  راهبردهای  برنامه  انتشار  و 
برنامه توسعه جنگل ها و منابع تأمین مواد سلولزی کشور در سال 
1379 را می  توان از جمله اقدامات برنامه  ای مؤسسه، در این دوره، 
قلمداد کرد. از سال 1392 به بعد، متناسب با ابرچالش  های حاکم 
در  مؤسسه  برنامه  ای  اقدامات  از  به  تبعیت  و  طبیعی  عرصه  های  بر 
تدوین  تقویت گروه  های مشورتی  و  راه  اندازی مجدد  سال 1379، 
به  طور  طبیعی،  محیط های  مدیریت  برای  راهبردی  برنامه های 
تا پایان سال  جدی و دقیق، در دستور کار مؤسسه قرار گرفت و 
1399، 24 گروه مشورتی تدوین راهبردها، در زمینه  های مختلف، 
از جمله  مرتع«  و  دام  »تعادل  راهبردی  تدوین سند  که  تشکیل شد 
دوره،  این  طی  است.  مرتع  تحقیقات  بخش  با  مرتبط  فعالیت  های 
به  طور جدی، به بحث ضرورت تغییر رویکرد در محیط های طبیعی، 
اکوسیستمی،  گرایش  با  طبیعی  عرصه  های  مدیریت  و  شد  پرداخته 
و  افزوده  ارزش  و  بهره وری  افزایش  تولید،  منابع  برجایگزینی 
اکوسیستم  ها  شناخت  از این رو،  کرد.  تأکید  پایه،  منابع  از  حفاظت 
و  آنها  قرمز  های  خط  و  حساسیت  ها  ظرفیت  ها،  آشکارسازی  و 
کار  دستور  در  آنها،  پایداری  سنجش  و  ظرفیت  شناسی  به  عبارتی، 
بخش  های تحقیقاتی و از جمله، بخش تحقیقات مرتع قرار گرفت. بر 
همین اساس، در اولین گام کلیدی و مهم، بر ضرورت هویت بخشی 
به تک تک اکوسیستم  های مرتعی و برجسته کردن نقش اکوسیستمی 
با همکاری  مرتع،  تحقیقات  ارتباط، بخش  این  تاکید شد، در  آنها، 
و  پژوهش  آموزش،  فرایند  در  باید  ایران،  مرتع داری  انجمن علمی 
در  و  آورد  به  وجود  را  اساسی  تحوالت  عرصه  ها،  این  مدیریت 
کند. خوشبختانه،  ایفا  را  کلیدی  نقش  تحول،  این  برای  بسترسازی 
و  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  راهبردی  شورای  در 
این  زمینه  آموزش،  و  اجرا  بخش  مشارکت  با  مرتع  کارگروه  در 
تغییر رویکرد، فراهم شده است. با استفاده از اسناد و منابع علمی، 
قرار می  گیرند،  اکوسیستم  ها که در ذیل عنوان مراتع  ابتدا مجموعه 
شناسایی شدند )شکل های 6، 7، 8، 9، 10 و 11(. این جداسازی، 
متغیرهای محیطی  تأثیر  اشاره شد، تحت  نیز  قبل  در  که  همانگونه 
مثل عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و اقلیم است. بنابراین، 

به  راحتی قابل شناسایی و تفکیک هستند.

اکوسیستم  های 
اکوسیستم  های شوره  زارهادرمنه  زارهاگون  زارهاآلپی و شبه  آلپی

شبه  ساوان
تغییر عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و اقلیم
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شکل 7- نمایی از شوره  زارهای دریاچه ارومیه )اردیبهشت ماه 1399( شکل 6- نمایی از اکوسیستم  های شبه  ساوان )مسیر خاش به ایرانشهر، اردیبهشت 
ماه 1400( 

شکل 9- نمایی از گون  زارهای جوالدک الموت )اردیبهشت ماه 1398( شکل 8- نمایی از درمنه  زارهای منطقه حفاظت شده کاله قاضی )خردادماه 
)1400
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شکل 10- نمایی از اکوسیستم  های آلپی منطقه ارشد چمن سهند )اردیبهشت ماه 1398(

شکل 11- نمایی از اکوسیستم  های شبه  آلپی منطقه اورین خوی )تیرماه 1390(
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اکوسیستم  ها  سایر  هویت  دار،  اکوسیستم  های  این  کنار  در  همچنین 
شنی(  )تپه  های  ماسه  زارها  )بدلندها(،  مارنی  اکوسیستم  های  مانند 
نقاط  در  پراکنده  به  صورت  نیز  )وتلند(  ماندابی  اکوسیستم  های  و 

مختلف کشور گسترده شده  اند )شکل های 12، 13 و 14(.
الیه  های  تلفیق  و  اکوسیستم  ها  این  جداسازی  و  دسته  بندی  با 
تیپ  های  و  رویشی  نواحی  نقشه  با  توپوگرافی  و  خاکی  اقلیمی، 
گیاهی کشور )که در طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور ارائه 
شده است(، زیرواحدها یا زیراکوسیستم  های مرتبط با هر یک از 
درنتیجه  که  بود  خواهد  طبقه  بندی  و  شناسایی  قابل  اکوسیستم  ها، 
هر  با  مرتبط  ژئومرفولوژیکی  و  خاکی  اقلیمی،  پهنه    های  آن، 
پهنه  های  نقشه  تلفیق  با  اینکه  ضمن  شد.  خواهد  مشخص  یک، 
گیاهان  حفاظتي  جایگاه  »تعیین  از طرح  نتایج حاصل  با  یادشده 
گیاهي  گونه  هاي  قرمز  لیست  انتشار  و  ایران  اکوسیستم هاي  و 
ایران«، ذخیره گاه  ها و محل  های پراکنش گونه  های انحصاری و در 
اکوسیستم  های  حساسیت  نقشه  درنتیجه،  و  انقراض  خطر  معرض 
به  نسبت  می  توان  آنها  مبنای  بر  که  شد  خواهد  مشخص  مرتعی، 
انتخاب روش مرتع داری براساس جانشینی و تواتر پوشش گیاهی 
گرفت.  تصمیم  مرتعی،  رویشگاه های  مجاز  بهره  برداری  حد  و 
انتخاب رویشگاه های گیاهی و زیستگاه  های  چنین اطالعاتی، در 
مناطق چهارگانه کشور  عناوین  تحت  آنها  از  و حفاظت  جانوری 
منطقه  و  حیات وحش  پناهگاه  ملی،  طبیعی  اثر  ملی،  )پارک 
شایسته  که  گونه  آن  تاکنون،  است.  کارآمد  بسیار  حفاظت شده(، 
حفاظت شده،  مناطق  شبکه  شکل  گیری  به  بوده،  گیاهی  جغرافیای 
مراکز  با  آشنایی  به  ویژه  است.  نشده  داده  آن،  درخور  اهمیتی 
آندمیسم کشور و غنای آن از نظر انتشار گونه  های بومی، می  تواند 
و  باشد  سودمند  بسیار  حفاظت،  برای  مناسب  مناطق  انتخاب  در 
دستیابی به هدف  های تنوع زیستی را بیشتر تسهیل کند )مجنویان، 
1377(. تا به امروز، تشخیص مناطق چهارگانه کشور و مدیریت 
جغرافیای  تنها  و  بوده  حیات وحش  از  حفاظت  رویکرد  با  آنها، 
قرار  نظر  مد  با  در صورتی که  است.  گرفته  قرار  مالک  جانوری، 
رویکرد  و  گیاهی  گونه  های  از  حفاظت  و  گیاهی  جغرافیای  دادن 
به  وابسته  حیات وحش  طبیعی،  عرصه  های  به  اکوسیستم محور 
با  مطابق  شرایط،  این  با  شد.  خواهد  حفظ  نیز  گیاهی  گونه  های 
در  به شدت  اکوسیستم  های  مرتعی،  اکوسیستم  های  نقشه حساسیت 
معرض خطر، در معرض خطر و آسیب  پذیر، مشخص و در نتیجه، 
معرفی  حفاظتی،  اکوسیستم  های  و  خدمات محور  اکوسیستم  های 

خواهند   شد.
اکوسیستم  های  کامل  شناخت  و  شناسایی  از  بعد  و  راه  ادامه  در 
با  متناسب  باید  اکوسیستم  ها،  کالن  ویژگی  های  تعیین  و  مرتعی 
بر  مدیریت  نوع  به  نسبت  آنها،  پایداری  و  تهدیدها  ظرفیت  ها، 
این عرصه  ها در مقیاس اکوسیستمی، تصمیم گرفت. طبیعی است، 
وقتی با نگاه اکوسیستمی، ظرفیت  ها و تهدیدها، ارائه شوند، در آن 
هنگام می  توان قوانین مدیریتی، نحوه مشارکت و ساختار مدیریتی 
اکولوژیک محور را نیز در خصوص هر یک از اکوسیستم  ها، تعریف 

کالن،  اکوسیستم  هر  برای  می  توان  آن،  مبنای  بر  درنتیجه،  کرد. 
متناسب با ماهیت، ظرفیت و شکنندگی آنها و با محوریت حفاظت، 
شرح خدمات جداگانه  ای جهت تهیه طرح  های مرتع داری، تدوین 
و اولویت  های استفاده، در هر اکوسیستم را مشخص کرد. در این 
شرایط، می  توان برای چرای دام و تأمین علوفه، برنامه  ریزی کرد. 
موضوع  مدیریتی  و  حفاظتی  قرمز  خطوط  می  توان  عالوه بر این، 
گونه  های  رویشگاه  گونه  زایی،  مراکز  به  توجه  با  را  زیستی  تنوع 
و  شکننده  یا  ویژه  رویشگاه  های  خطر،  معرض  در  و  انحصاری 
درنتیجه،  کرد.  مدیریت  و  شناسایی  زوال،  و  فرسایش  معرض  در 
و  اکوسیستم محور  رویکرد  پذیرش  با  را  مراتع  مدیریت  می  توان 
پذیرش تدوین طرح  های مرتع داری در مقیاس اجرایی، به  صورت 
است،  طبیعی  1400ب(.  )جلیلی،  کرد  عملیاتی  و  پیگیری  جامع، 
با  مرتع داری  طرح  های  تدوین  مراتع،  امور  دفتر  که،  زمانی  تا 
رویکرد اکوسیستمی را در دستور کار، قرار ندهد و بخواهد برای 
هکتار(،  میلیون   84/8 تعبیری  به  و   86/1( مراتع  سطح  تمامی 
برای چرای دام، شایسته  آنها را  تهیه کند و همه  طرح مرتع داری 
برنامه   ریزی  به  معطوف  را  خود  توان  و  انرژی  تمام  و  کند  تلقی 
چرا در سطح یادشده نگه دارد، نمی  تواند چرای مضاعف در مراتع 
انجام  صورت  در  کند.  رعایت  را  مرتع  و  دام  تعادل  و  کنترل  را 
مطالعات شایستگی مراتع برای انواع استفاده و ارائه مدل استفاده 
هم زمان چرای دام با دیگر جنبه  های استفاده از مراتع، قطعًا باید، 
گرفته  نظر  در  چرا  برای  مرتعی  اکوسیستم  های  از  کمتری  سطح 
شود که در این صورت، کنترل چرا نیز، راحت  تر و امکان استفاده 
چندمنظوره از مراتع، با تکیه بر دیگر پتانسیل  ها و خدمات مراتع، 
عالوه بر  مراتع،  از  استفاده  تنوع  است،  طبیعی  شد.  خواهد  فراهم 
خدمات  ارتقای  و  اکوسیستم  حفظ  سبب  بهره  برداران،  نیاز  تأمین 
اکوسیستمی مرتبط با آنها خواهد شد )ارزانی و معتمدی، 1398(.

بخش  های  تالش  گذشته،  دهه  چند  طی  در  که  پذیرفت  باید 
تحقیقاتی مختلف مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و سایر 
پیچیدگی  ها،  حساسیت  ها،  شناخت  در  دانشگاهی،  و  علمی  مراکز 
عمق اهمیت و ارزش خدمات اکوسیستم  ها به جوامع انسانی، کافی 
رویشگاه  ها،  این  اهمیت  آشکارسازی  با  است  طبیعی  است.  نبوده 
و  تصمیم  سازان  قانون  گذاران،  عمومی،  افکار  و  نگاه  می  توان 
قرمز  خطوط  و  حساسیت  ها  درنهایت،  و  همراه  را  تصمیم  گیران 
الزم را برای این تصمیم  گیری  ها، ترسیم کرد )جلیلی، 1400الف(. 

مثال: به  عنوان 
اکوسیستمی و  فرایند  برای حفظ  اکوسیستم  ها  - حفظ یکپارچگی 
باید  تصمیم  گیری،  هر  در  و  است  اجتناب  غیرقابل  چرخه حیات، 

مورد توجه قرار گیرد.
و  جانوری  گیاهی،  گونه  های  رویشگاه  تخریب   -
انقراض،  خطر  معرض  در  و  نادر  انحصاری،  میکروارگانیسم  های 

غیرقابل اغماض است و باید برای همیشه ممنوع شود.
ذخیره  گاه  ها  قرق  ها،  حفاظت شده،  مناطق  کاربری  تغییر  عدم   -
توجه  با  و  است  دائمی  منحصر به فرد،  و  ویژه  اکوسیستم  های  و 
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شکل 14- نمایی از وتلندهای منطقه ترگور ارومیه )خردادماه 1395(

شکل 13- نمایی از تپه های شنی )ورزنه، تاالب گاوخونی، اردیبهشت ماه 
)1400

شکل 12- نمایی از اکوسیستم  های مارنی )مسیر میانه به تبریز، اردیبهشت ماه 
)1399

برای  و  اقلیم  تغییر  پدیده  ایران،  طبیعی  محیط  های  شکنندگی  به 
شکل  دهی ارتباط شبکه  ای آنها، باید حداقل در حد متوسط جهانی 

توسعه داده شوند و سطح آنها، افزایش یابد.
خاک فروشی،  و  سرزمین  تخریب  خاک،  فرسایش  روند  ادامه   -
و  غیرحفاظتی  کشاورزی  توسعه  معادن،  استخراج  عنوان  تحت 
تنوع  دائمی  زوال  به  منزله  زیرساختی،  پروژه  های  سایر  و  ناپایدار 
به   شمار  خاک،  داخل  میکروارگانیسم  های  انقراض  و  زیستی 

می  رود و باید این روند، اصالح شود.
و  رودخانه  ها  تاالب  ها،  شدن  خشک  و  مانداب  ها  دست  کاری   -

آنها،  ساماندهی  اهداف  با  و  موقت  به  صورت  حتی  چشمه    سارها، 
به  منزله زوال و مرگ این اکوسیستم  ها است.

مطرح  قرمزهای  خط  و  حساسیت  ها  این  است  الزم  بنابراین، 
مقررات،  و  قوانین  قالب  در  طبیعی،  اکوسیستم  های  مدیریت  در 
رویکردها و راهبردها، نقشه  ها و دستورالعمل  ها، در چهارچوب یک 
طرح کالن ملی که منجر به انتشار کتابی با عنوان »اکوسیستم  های 
مرتعی ایران« خواهد شد، تدوین و عملیاتی شوند. برای دستیابی 
کارساز  پژوهشی،  و  اجرایی  دستگاه  های  همکاری  هدف،  این  به 

بود. خواهد 
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