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شناسایي رویشگاه های درختان و درختچه هاي جنگلي استان قم 
)Tamarix spp.( با تأکید بر توده های شاخص گز

حسین توکلی نکو1* ،عباس پورمیدانی2، سید مهدی ادنانی2 و محمدرضا مرادی3

D
O

I: 
10

.2
20

92
/ir

n.
20

23
.3

58
24

3

تاریخ دریافت  1401/01/14            
تاریخ پذیرش 1401/08/29      

1*- نویسنده مسئول، استادیار، بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران، پست 
 Tavakolineko@yahoo.com:الکترونیک

2- استادیار، بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران
3- کارشناس ارشد پژوهش، بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قم، ایران

1*- Corresponding author, Assistant Professor, Forests and Rangelands Research Department, Qom Agricultural and Natural Resources Research and Ed-
ucation Center, AREEO, Qom, Iran. E-mail: TavakoliNeko@yahoo.com 
2- Assistant Professor, Forests and Rangelands Research Department, Qom Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, 
Qom, Iran.
3- Forests and Rangelands Research Department, Qom Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qom, Iran.

Abs tract
Herbal recognition and evaluation are the priorities for maintaining ecosystem stability and planning for their protection and res-
toration. This study was conducted to investigate the quantitative and qualitative status of the forest reserves of Qom province. 
There are 28187.30 hectares of forest and bushy lands in the province, with 21892.94 hectares of natural forest and 6294.36 
hectares of planting forests. In this study were identified 28 species of trees and shrubs belonging to 13 families. Amygdalus 
scoparia and Pistacia mutica were the main trees and shrubs in the mountainous section, and Tamaeix spp were in the desert 
section. A forest distribution map was prepared by examining aerial photos and satellite images and referring to the fields. 
Considering the diversity of species and the importance of species of Tamarix spp. in the stability of the ecosystem, surveying 
was carried out using a random method with grid dimensions of 400x400 square meters and square sample plots with an area 
of 1600 square meters in sedum habitats. The crown cover of the Tamaeix spp. was varied from 5 to 50 percent. The maximum 
height of the sprout- clumps was 4.20 m, their average height was 2.35 m, and the diameter was less than 5 cm. There are 
about 11,000 hectares of the remnants of the Tamarix spp forest in Qom province, which is subject to destruction for various 
reasons, including cutting off rivers and runoff and the incidence of numerous droughts. 
Keywords: Iran and Turanian, forest habitat, Tamarix, Masileh.

Identifying the habitats of forest trees and shrubs in Qom province with an 
emphasis on the representative stands of Tamarix (Tamarix spp.)

H. Tavakoli Neko* 1, A. Pourmeidani2, S.M. Adnani2 and M.R. Moradi 2

چکیده
یکي از مهم ترین اولویت ها براي حفظ پایداری اکوسیستم، شناخت و ارزیابي گونه هاي گیاهي و برنامه ریزی براي حفاظت و احیای 
آنهاست. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت کمي و کیفي ذخایر جنگلي استان قم با مراجعه به رویشگاه های جنگلی، برای 
تعیین وضعیت پوشش، پراکنش و تنوع گیاهي انجام شد. در این استان 28187/30 هکتار اراضی جنگلی و بیشه زار وجود دارد 
که 21892/94 هکتار رویشگاه های جنگلي طبیعی و 6294/36 هکتار جنگل کاری است. در این پژوهش، 28 گونه درختي و 
درختچه اي جنگلي شناسایي شد که به 13 خانواده تعلق داشتند. عمده ترین پوشش درختي و درختچه اي جنگلی در بخش کوهستاني 
و کوهپایه ای شامل بادام کوهي )Spach. Amygdalus scoparia( و درختان پراکنده بنه )mutica Desf. Pistacia( و در 
بخش دشتی- بیابانی شامل گونه های مختلف گز ).Tamaeix spp( بود. با بررسی عکس هاي هوایي و تصاویر ماهواره اي و مراجعه 
به رویشگاه ها، نقشه پراکنش اراضي جنگلي تهیه شد. با توجه به تنوع گونه ای و اهمیت گونه های مختلف گز در پایداری اکوسیستم، 
آماربرداری با روش منظم تصادفی به ابعاد شبکه 400×400 مترمربع و قطعات نمونه مربع شکل با مساحت 1600 مترمربع در 
رویشگاه های گز انجام شد. میزان تاج پوشش جنگلی گز از 5 تا 50 درصد متغیر بود. حداکثر ارتفاع جست گروه های گز 4/20 متر، 
ارتفاع متوسط آنها 2/35 متر و قطر جست در هر جست گروه کمتر از 5 سانتي متر بود. حدود 11000 هکتار از بقایاي جنگل هاي گز 
به عنوان درخت جنگلي شوره زار در استان قم وجود دارد که به دالیل مختلف ازجمله قطع ورودی آب رودخانه ها و رواناب ها و بروز 

خشک سالی های متعدد در معرض تخریب و نابودي هستند. 
واژه های کلیدی: ایران و تورانی، رویشگاه جنگلی، گز، مسیله.
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 مقدمه 
مساحتي  با  قم  استان 

در  حدود 112380 هكتار 
واقع شده  ایران  مركزي  فالت 

است و شامل حدود 0/7درصد 
مساحت كل كشور می شود. قسمت 

اعظم استان داراي آب و هواي خشك 
بیاباني و نیمه بیاباني است و ازنظر اقلیمي 
و توپوگرافي داراي سه بخش كوهستاني و 
كوهپایه اي )در مجموع به وسعت 202000 
میزان  بیاباني است.  بقیه دشتي-  هكتار( و 
مناطق پست حدود 100  بارش ساالنه در 
و در ارتفاعات 400 میلي متر است )ادنانی و 
همكاران، 1394(. استان قم به دلیل مجاورت با 
كویر مركزي ایران و دریاچه هاي نمك و حوض 
مناطق شرقي و شمالي و وجود  سلطان در 
از نظر  نواحي جنوبي و غربي،  ارتفاعات در 
ویژگي هاي اقلیمي و اكولوژیكي تنوع خاصي 
بدون مطالعه در محیط زیست  دارد. مداخله 
از جمله تغییر كاربري اراضي، احداث سدهاي 
بزرگ و كاهش ورودي جریانات سطحي آب، 
در كنار عوامل طبیعی نظیر تغییر اقلیم و بروز 
كرده،  تشدید  را  تخریب  روند  خشك سالی 
مرتعي و جنگلي  گیاهي  پوشش  تا جایی كه 
و  است  كیفي شده  و  كمی  تغییر  دستخوش 
در مواردي خطر انقراض برخي از گونه هاي 
 Astragalus.( نوعی گون  از جمله  گیاهي 
 Allium( و یك گونه موسیر )askius Bunge
hirtifolium Boiss( وجود دارد. این گونه ها 
 )EN( با طبقه بندی حفاظتی در خطر انقراض
مدیریتی  برنامه ریزی های حفاظتی و  از نظر 
ارزشمند هستند )توكلی نكو و همكاران، 1386؛ 

نجیمی و شفیعي دارابي، 1388(. 
پژوهش های پیشین به پوشش گیاهی متنوع در 
بخش های مختلف استان اشاره دارد. در بخش 
غربی استان 430 گونه كه بیشتر از خانواده هاي 
Pa-( نیام داران  و   )Asteraceae )كاسني 

شده اند  شناسایی  هستند،   )pilionaceae
منطقه جنوبی و در  )معصومی، 1372(. در 
حوزه آبخیز سد كبار، تعداد 472 گونه گیاهي 
متعلق به 67 خانواده شناسایی  شده است، كه 
بیشتر آنها نیز به خانواده هاي كاسني و نیام داران 
تعلق دارند )توكلی، 1377(. در مناطق شمالي 
و شرقي استان، جوامع گیاهي از جمله جامعه 

بادام- بنه )Pistacio-Amygdaletum( به صورت خیلي 
فقیر و پراكنده روي كوه هاي اطراف حسن آباد و علي آباد 
تا ارتفاعات منطقه رودخانه شور در ارتفاعی باالتر از 
1200 متر از سطح دریا گزارش شده اند. در این جامعه 
Pista- اmutica Desf .درختان اشكوب باال را بنه )
cia( و گونه های اشكوب درختچه ای را گونه های 
Amygdalus scoparia Spachا  . بادام 
 و .A. lyciooides Spach تشكیل می دهند. 
مقاوم  درختان  از  كه  پده ستان  گز-  جامعه 
اكثر  بستر  در  است،  شده  تشكیل  شوري  به 
رودخانه ها و آبراهه ها وجود دارد )طباطبائی، 
1382(. تعداد 47 گونه گیاهی متعلق به 42 
جنس و 21 خانواده در منطقه حوض سلطان 
و مسیله وجود دارد كه میزان شوری و بافت 
خاک، مهم ترین عوامل در تفكیك گونه های 
مختلف گیاهی بودند )میرمحمدعلی، 1393(. 
عواملی نظیر تشكیالت زمین شناسی، محتوی 
رسوبات تبخیری، رسوبات سازند قم، بارش 
اندک، گنبدهای نمكی، آب های جاری شور 
از  منطقه  ژئومرفولوژی  خاص  موقعیت  و 
عوامل تشدیدكننده شوری است )رحمتی زاده 

و همكاران، 1393(. 
ایران و  به كم بودن پوشش جنگلي در  نظر 
گونه هاي  از  قم، صیانت  استان  به خصوص 
درختي كمیاب و حفظ منابع ژنتیكي جنگلي 
اهمیت زیادی دارد. با مطالعه و شناخت ذخایر 
جنگلي موجود، باید برنامه ریزي و اقدام عملي 
و  گیاهي  پوشش  احیای  و  توسعه  براي  را 
به خصوص درختي و درختچه اي در مناطق 
مستعد، كه از مهم ترین عوامل براي توسعه پایدار 
محیط زیست هستند، با جدیت دنبال كرد. با 
پایش مناسب منابع جنگلی می توان وضعیت 
توسعه  و  بروز  از  و  داد  بهبود  را  اكوسیستم 
اراضي، حركت  بیابان، شور شدن و تخریب 
نابساماني ها و  از  ماسه هاي روان و بسیاري 
اكوسیستم  از تخریب  ناشي  ثانویه  مشكالت 
جلوگیري كرد. این پژوهش با هدف شناسایی 
و ارزیابی وضع موجود رویشگاه ها و ذخایر 
جنگلی استان قم و ارائه راهكارهای حفاظت 

از آنها اجرا شد.

 روش تحقیق 
تصاویر  و  یي  هوا عكس هاي  بررسی  با 
ماهواره اي و مراجعه به رویشگاه هاي جنگلی 

استان، وضعیت پوشش گیاهی، پراكنش و تنوع 
گیاهي بررسي شد. محدوده هرگونه درختي و 
درختچه اي، روي نقشه 1:250000 مشخص و 
هم زمان مشخصات گیاه شناسي گونه درختي 
یا درختچه اي، وضعیت پراكنش، ویژگي هاي 
گونه  كلي  اطالعات  و  منطقه  اكولوژیكي 
مورد بررسي ثبت شد. براي تعیین محدوده و 
نقشه مناطق جنگلي، مختصات جغرافیایي آنها 
 GIS ثبت و به محیط GPS توسط دستگاه
 )Point Map( منتقل شد. با تهیه نقشه نقطه اي
و اضافه كردن الیه  مربوط به تصاویر ماهواره اي 
لندست سنجنده ETM+، محل دقیق نقاط معین 
و موقعیت آنها مشخص شد. با تركیب رنگي 
كاذب باندهاي 3 ، 4 و 5 فِِرم هاي )36-164( و 
)36-165( تصاویر ماهواره ای، كه در برگیرنده 
محدوده استان قم است، مرز مناطق جنگلي 
نقشه هاي خطي  به دست آوردن  با  بسته شد. 
به نقشه هاي پلیگوني  هر منطقه و تبدیل آن 
)Polygon Maps( در محیط GIS، مساحت 
با  در نهایت  و  محاسبه  محدوده هاي جنگلي 
به  پلیگوني  یا  نقشه هاي خطي  كردن  اضافه 
الیه  نقشه محدوده استان، نقشه پراكنش اراضي 
گونه ای  تنوع  به  توجه  با  شد.  تهیه  جنگلي 
پایداری  در  گز  مختلف  گونه های  اهمیت  و 
اكوسیستم منطقه، وضعیت توده های شاخص گز

).Tamarix spp(، بررسی و با روش منظم 
تصادفی به ابعاد شبكه 400×400 مترمربع و 
 1600 مساحت  با  مربع شكل  نمونه  قطعات 
آماربرداری  گز  رویشگاه های  در  مترمربع 
شد. در این قطعات نمونه، پارامترهاي مختلفي 
درصد  هكتار،  در  درخت  تعداد  از جمله 
تاج پوشش، ارتفاع، قطر تاج و تعداد جست گروه 

در گززارها ثبت و اندازه گیري شد. 

 نتایج
در این پژوهش، وسعت اراضي جنگلي به صورت 
طبیعي و دست كاشت در استان قم 28187/30 
هكتار برآورد شد كه شامل مساحتی كمتر از 
سه درصد وسعت استان است. در این میان، 
21892/94 هكتار را رویشگاه های جنگلي 
جنگل های  را  هكتار   6294/36 و  طبیعی 
 1 شكل   . هد می د تشكیل  شت  ست كا د
رویشگاه های جنگلی استان همراه با مساحت 
هر یك از تیپ های جنگلی را نشان می دهد. 
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تیپ جنگلی گز با 14000 هكتار، تیپ جنگلی 
بادام كوهی با 8811 هكتار و تیپ جنگلی تاغ 
)دست كاشت( با وسعت 5180 هكتار به ترتیب 
بیشترین مساحت را به خود اختصاص دادند. 
در مجموع  جنگلی  تیپ های  سایر  وسعت 
 .)1 )جدول  برآورد شد  هكتار   200 حدود 
و  درختي  نه  گو  28 پژوهش،  ین  ا ر  د
به  كه  شد  شناسایي  جنگلي  درختچه اي 

در   .)2 )جدول  داشتند  تعلق  خانواده   13
و  كوهستاني  مناطق  در  گونه   11 میان  این 
نیز در مناطق دشتی  كوهپایه ای و 17 گونه 
و بیابانی شناسایی شدند. عمده ترین پوشش 
بخش  در  جنگلی  درختچه اي  و  درختي 
بادام كوهي شامل  كوهپایه ای  و  كوهستاني 

 ).SpachاAmygdalus scoparia(، درختان 
پراكنده بنه  ).mutica Desfا Pistacia( و بید 

).LاSalix alba( بود كه به صورت رویشگاه 
طبیعی بودند )شكل های 2 تا 4(. تك درختان 
و لكه های پراكنده از سایر گونه های درختی 
و درختچه ای نیز در برخي مناطق كوهستانی 
مشاهده شد. از حدود 9000 هكتار پوشش 
مناطق حدود  این  درختی و درختچه ای در 
دست كاشت  بادامچه های  را  هكتار   1000

تشكیل می دهد.

شكل 1- پراكندگي رویشگاه های درختی و درختچه ای خودرو در استان قم 

جدول 1- مساحت تیپ های درختی و درختچه ای خودرو عمده در استان قم 

گونه غالب گونه های همراه  مساحت )هكتار(

گز اشنان، هالوكنموم، هالوستاخیس 14000

تاغ )دست كاشت( گز، زرد تاغ، اسكنبیل 5180

بادام كوهی بنه، نسترن كوهی، گون 8811

بنه بادام كوهی، افرا كیكم، زرشك 154

بید توت، بادام كوهی، زرشك  *27

انجیر  زالزالك وحشی، نسترن كوهی *15

جمع كل  28187

* درختان پراكنده بوده و مساحت تقریبی است.
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جدول 2- فهرست گونه هاي درختي و درختچه اي خودرو استان قم

ردیفنام علميخانوادهنام فارسيفرم رویشي

AceraceaeAcer monspessulanum 1افرا كیكم2

AnacardiaceaePistacia khinjuk2خینجوک1

Anacardiaceae Pistacia mutica 3بنه، چاتالنقوش1

AnacardiaceaeRhus coriaria4سماق2

BerberidaceaeBerberis integerrima5زرشك زرافشاني1

ChenopodiaceaeHaloxylon ammodendron6تاغ، سیاه تاغ2

ChenopodiaceaeHaloxylon persicum7زرد تاغ2

ChenopodiaceaeSeidlitzia rosmarinus8اشنان6

MoraceaeFicus carica. var. rupestris9انجیر صخره اي3

PapilionaceaHalimodendron halodendron10اشك، شور درخت3

PolygonaceaeAtraphaxis spinosa11كاروانكش4

PolygonaceaeCalligonum comosum12اسكنبیل2

PolygonaceaePteropyrum aucheri13پرند4

RosaceaeAmygdalus lycioides14بادام كوهي3

RosaceaeAmygdalus scoparia15بادامك، بادامچه3

RosaceaeCrataegus aronia16زالزالك1

RosaceaeRosa elymaitica17نسترن كوهي3

SalicaceaePopulus euphratica18پده1

SalicaceaeSalix alba19بید سفید1

TamaricaceaeTamarix arceuthoides20گز قزاقستاني3

TamaricaceaeTamarix kotschyi21گز بوشهري3

TamaricaceaeTamarix passerinoides22گز مصري3

TamaricaceaeTamarix tetragyna23گز بیاباني3

TamaricaceaeTamarix ramosissima 24گز پرشاخه3

UlmaceaeCeltis caucasica25تا دار، درخت تا1

VerbenaceaeVitex angus-castus26پنج انگشت3

ZygophyllaceaeNitraria schoberi27قره داغ4

ZygophyllaceaeZygophyllum atriplicoides28قیچ4
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شكل 2- رویشگاه بادام كوهي ).Amygdalus scoparia Spach( در مناطق كوهستاني و كوهپایه ای استان قم

شكل 3- درختان پراكنده بنه ).Pistacia mutica Desf( در مناطق كوهستاني و كوهپایه ای استان قم
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مختلف  گونه های  بیابانی  دشتی-  بخش  در 
گز ).Tamarix spp( و پس از آن گونه هاي 
 ،)Haloxylon ammodendron( سیاه تاغ 
كاروانكش ).Atraphaxis spinosa L( و پرند 
 )Pteropyrum olivieri Jaub & Spach(
را  گیاهی چوبی خودرو  پوشش  عمده ترین 

تشكیل می دهند )شكل های 5 و 6(.
در مناطق دشتی و بیابانی، وسیع ترین توده گز 
در حاشیه رودخانه هاي قره چاي و جاجرود 
است كه مسیله نامیده می شود. حدود 11000 
هكتار از بقایاي جنگل هاي گز به عنوان درختچه 
جنگلي شوره زار و كفه هاي نمكي در این دشت 
وجود دارد كه با تراكم 25 تا 30 اصله در هكتار، 
پوشش به نسبت مناسبي دارند. متوسط ارتفاع 
درختچه ها حدود 170 سانتی متر و حداكثر 
ارتفاع آنها حدود 280 سانتی متر بود. تعداد 
تا 32 عدد  جست گروه در هر درختچه 14 
یقه در هر جست گروه 3/5  میانگین قطر  و 
بود. فرم جنگل شاخه زاد و میزان  سانتي متر 
تاج پوشش جنگلی در این منطقه از 5 تا 50 

Salix alba( در مناطق كوهستاني و كوهپایه ای استان قم L.( شكل 4- درختان بید

درصد متغیر بود. تاج پوشش متراكم در لكه هاي 
محدودي مشاهده شد.

 بحث و نتیجه گیری
براساس نتایج این پژوهش، یازده گونه درختی 
و درختچه ای در مناطق كوهستانی و كوهپایه ای 
در وسعتی كمتر از پنج درصد این مناطق مستقر 
اهمیت حفظ،  به خوبی  موضوع  این  هستند، 
نگهداری و توسعه این گونه ها را نشان می دهد. 
با  توده های جنگلی  بنابراین، ضروری است 
بادام كوهی  نظیر  بومی  گونه های  از  استفاده 
غنی سازی شود. این گونه نقش پیشاهنگ را ایفا 
و بستری را برای پذیرش و استقرار گونه هاي 
بستر  خاک  وضعیت  می كند.  فراهم  دیگر 
توده های جنگلی در این مناطق در اثر تخریب 
و فرسایش از عمق و كیفیت مناسبی برخوردار 
نیست. چنانچه در این گونه اراضی گونه هاي 
افزایش  با  شوند،  مستقر  پیشاهنگ  و  بومی 
میكروارگانیسم های  تقویت  و  بقایای گیاهی 

خاک، حاصلخیزي آن بهبود می یابد و سایر 
گونه هاي درختی و درختچه ای منطقه بدون 
دخالت انسان قادر به استقرار و ادامه حیات 
خواهند بود. این سطح محدود ذخیره گاه های 
جنگلی در مناطقی قرار دارند كه معادن مختلف 
كانی های فلزی و غیرفلزی در آنها شناسایی 
شده است و فشار زیادی برای توسعه این معادن 
از حداكثر ظرفیت های  استفاده  دارد.  وجود 
قانونی برای جلوگیری از گسترش معادن در 

این مناطق ضروری به نظر می رسد. 
در مناطق دشتی و بیابانی درختان گز به همراه 
اكثر  بستر  به شوري در  سایر گیاهان مقاوم 
رودخانه ها و آبراهه ها وجود دارند. این درختان 
از نظر تولید چوب و مصارف روستایي اهمیت 
چنداني ندارند، اما از نظر جغرافیاي گیاهي از 
اهمیت فراواني برخوردارند، وجود رویشگاه 
گز در دشت مسیله با توجه به شرایط خشك 
و شكننده اقلیم و خاک، از نظر زیست محیطي 
 Zhang( یك فرصت استثنایي به شمار مي آید
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شكل 5- رویشگاه گز ).Tamarix spp( در منطقه دشتی– بیابانی استان قم

شكل 6- رویشگاه سیاه تاغ )Haloxylon ammodendron( در منطقه دشتی– بیابانی استان قم 
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et al., 2009(. جنس گز در باتالق هاي 
نمك و شوره زارها از رشدونمو مناسبي 
آبي  نیاز  وجود  با  هستند.  برخوردار 
زیاد، هیچ گونه وابستگي به كیفیت آب 
ندارند. گز این امكان را مي دهد تا هر 
جایي از كویر كه اندک رطوبتي در زمین باشد 
كفه هاي  زه-گرفته شور،  اراضي  )به صورت 
شور تا باتالق هاي نمك( به ایجاد جنگل گز 
و در پناه آن به بازسازي منطقه، براي مقابله 
با كویر و ایجاد مكان زیست مناسب و بستر 

تولید دست یافت )قبادیان، 1369(.
از  متنوعی  شكل های  دارای  مسیله  منطقه 
ارتفاعات، دشت، دامنه های كوتاه و كم شیب 
و مراتع كوهستانی است كه قسمت هایی از آن 
در گذشته تحت تأثیر عوامل زیستی و یا بر اثر 
فعالیت های دامداران و كشاورزان شهرستان های 
مجاور تغییر وضعیت داده و طبیعت آن دگرگون 
شده است. در نتیجه مراتع جنگلی، كویری و در 
بعضی از مناطق اراضی مزروعی و آبادی های 
روستایی، بخش های تغییر شكل یافته منطقه 
را تشكیل می داده است )حاج بابایی، 1384(. 
با احداث سدهای غدیر و پانزده خرداد روی 
رودخانه های قره چای و قمرود در دهه 60، 
دشت  به  یادشده  رودخانه های  آورد  میزان 
مسیله از میانگین 440 میلیون مترمكعب در 
سال به كمتر از 40 میلیون مترمكعب در سال 
كاهش یافته است. بررسی هیدروگراف واحد در 
دشت مسیله نشان می دهد، سطح آب زیرزمینی 
ساالنه به طور متوسط 0/94 متر و در مجموع 
بیش از 27 متر كاهش یافته است )كارگروه 
ملی سازگاری با كم آبی، 1400(. این موضوع 
سبب استقرار گززارها به صورت عمده در حاشیه 
مسیل ها و آبراهه ها شده است. نتایج تحقیقات 
نشان داده است كه بین متغیرهای خاک و نوع 
گیاه رابطه خاصی وجود دارد. مهمترین عوامل 
در جداسازی جوامع مختلف گیاهی، شوری و 
 .)Jafari et al., 2003( بافت خاک می باشد
در  زیرزمینی  افت آب های  اخیر  در سالیان 
كنار پدیده تغییر اقلیم و بروز خشك سالی های 
را  زیرزمینی  به آب های  پی در پی، دسترسی 
به ویژه  برای گونه های درختی و درختچه ای 
گز دشوار كرده و وسعت گززارها را به شدت 
كاهش داده است. بررسی اسراری و همكاران 
)1391( نشان داد، برخي از توده ها و گروه هاي 

باقي مانده جنگلي در مناطق بیابانی در شرایط 
ضعیفي از نظر حاصلخیزی و مواد آلی خاک 
بودند كه مي توان ضمن مراقبت و نگهداري نسبت 
به احیا و غني سازي آنها اقدام كرد. همچنین، با 
توجه به حالت ناپایدار و شكنندگی جنگل ها در 
مناطق دشتی و بیابانی در منطقه مسیله، ضروری 
است هرگونه برنامه ریزی و اجرای پروژه های 
ایجاد  معادن،  بهره برداری  از جمله  توسعه ای 
تأسیسات، خط گاز، جاده و خطوط مواصالتی 
با رعایت دستورالعمل های محیط زیستی و با 
اولویت حفاظت جنگل انجام می شود. همچنین 
حقابه  مترمكعب  میلیون  پنج  تا  است  الزم 
محیط زیستی سالیانه مصوب دشت مسیله در 
اختیار این رویشگاه قرار گیرد )كارگروه ملی 

سازگاری با كم آبی، 1400(. 
از آنجایی كه شیب در مناطق دشتی و بیابانی كم 
و شرایط خاک برای نفوذ آب در عمق زمین 
فراهم است، اجرای پروژه های پخش سیالب 
می تواند در جمع آوری و تغذیه سفره های آب 
زیرزمینی مؤثر باشد. پروژه بزرگ پخش سیالب 
دشت مسیله در انتهای حوضه آبریز رود شور 
استان در دست  منابع طبیعی  اداره كل  توسط 
اجراست. با توجه به سرانه جنگلی بسیار كم 
اكولوژیك درختان و درختچه های  و ارزش 
شرایط  به ویژه  استان،  محدوده  در  طبیعی 
خاص توده هاي گز در منطقه و سیر روبه زوال 
آنها، توصیه می شود، هر گونه بهره برداري با 
نگرش اقتصادي و بدون رعایت نكات فنی و 
محیط زیستی منتفي شود و حفاظت از توده های 
جنگلی ارائه شده در این پژوهش، جلوگیری از 
تغییر كاربری، حفظ وضع موجود و در مرحله 
این رویشگاه ها در  كیفي  و  كّمي  توسعه  بعد 
دستور كار برنامه ریزان و دست اندكاران منابع 

طبیعی قرار گیرد.
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