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متفاوتی  رویشگاهی  و  اکولوژیکی  خاستگاه  با  مستقل  هویتی 
غفلت  سبب  موضوع،  این  از  ناقص  تعریف  و  برداشت  که  هستند 
.)1398 )جلیلی،  است  شده  اکوسیستم ها  این  درست  شناخت  در 
در این رابطه، بر  اساس تغییرات عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح 
ارائه  شده  گیاهی  عمده  گروه  های  دادن  قرار  مدنظر  و  اقلیم  دریا، 
مرتعی  کالن  اکوسیستم  های  اکولوژیک،  مناطق  شناخت  طرح  در 
نواحی جغرافیایی و گستره  اکوسیستم ها در  این  شناسایی شدند. 
رویشی ایران پراکنش دارند و در ذیل عنوان مراتع قرار می  گیرند 
و تعاریف جهانی و طبقه  بندی  های مختلفی دارند )جلیلی، 1400؛ 
معتمدی و همکاران، 1400(. همچنین، در کنار این اکوسیستم  های 
هویت  دار، سایر اکوسیستم  ها مانند اکوسیستم  های ماندابی )وتلند(، 
مارنی(  )اکوسیستم  های  بدلندها  و  شنی(  )تپه  های  ماسه  زارها 
شده  اند. گسترده  کشور  مختلف  نقاط  در  پراکنده  به  صورت  نیز 
الیه  های  تلفیق  و  اکوسیستم  ها  این  جداسازی  و  دسته  بندی  با 
اقلیمی، خاکی و توپوگرافی با نقشه نواحی رویشی و تیپ  های 

مقدمه
اولین گام در رابطه با حفظ و احیای اکوسیستم  های مرتعی، شناخت 
دستیابي  است.  مراتع  پایه  اطالع  کردن  بهنگام  و  موجود  وضعیت 
اندازه گیري مستمر و  نیازمند  مراتع،  از  بهنگام  و  پایه    اطالعات  به 
چندین  دوره  یک  در  پایش   آنها  به  عبارت دیگر،  و  آنها  بلند    مدت 
ساله است که با توجه به تغییرات اقلیمی، خشک سالی  های   ممتد و 
نگرانی جوامع بشری، پرداختن به این موضوع، ضرورت بیشتری 
پیدا می  کند )معتمدی و همکاران، 1401(. بر همین اساس، طرح 
از  آب و   هوایی«  مختلف  مناطق  مرتعی  اکوسیستم  های  »پایش 
گرفت. قرار  مرتع  تحقیقات  بخش  کار  دستور  در   ،1396 سال 
مختلف  مناطق  در  مرتعی  رویشگاه  های  همه  اول،  مرحله  در 
ارزیابی  ملی،  پروژه  یک  چهارچوب  در  کشور،  آب و هوایی 
هر  که  است  شرایطی  در  امر،  این  پایش(  شد.  و  )اندازه  گیری 
اکولوژیکی  منظر  از  پژوهش،  مورد  رویشگاه   91 از  یک 
مرتعی  کالن  اکوسیستم  یک  به  متعلق  زیست    جغرافیایی،  و 
دارای  نیز  مرتعی  کالن  اکوسیستم  های  از  یک  هر  است. 
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گیاهی کشور )که در طرح شناخت مناطق اکولوژیک ارائه 
هر  با  مرتبط  زیر اکوسیستم  های  یا  زیر واحدها  است(،  شده 
یک از اکوسیستم  های کالن، شناسایی و طبقه  بندی می شوند 
که در  نتیجه آن، پهنه    های اقلیمی، خاکی و ژئومرفولوژیکی 
مرتبط با هر یک مشخص خواهند شد. ضمن اینکه با تلفیق 
»تعیین  طرح  از  حاصل  نتایج  با  یادشده  پهنه  های  نقشه 
لیست  انتشار  و  ایران  اکوسیستم هاي  و  گیاهان  حفاظتي  جایگاه 
پراکنش  محل  های  و  ذخیره گاه  ها  ایران«،  گیاهي  گونه  هاي  قرمز 
نقشه  در نتیجه،  و  انقراض  خطر  معرض  در  و  انحصاری  گونه  های 
حساسیت اکوسیستم  های مرتعی مشخص خواهد شد که بر مبنای آنها 
انتخاب روش مرتع داری و حد بهره  برداری مجاز  می  توان نسبت به 
انتخاب  در  اطالعاتی،  چنین  گرفت.  تصمیم  مرتعی  رویشگاه های 
با  آنها  از  زیستگاه  های جانوری و حفاظت  و  گیاهی  رویشگاه های 
عناوین مناطق چهارگانه کشور )پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه 
)معتمدی و  کارآمد است  بسیار  منطقه حفاظت شده(  حیات وحش و 

همکاران،1400(.
راهبردها  تدوین  مشورتی  شورای  تصمیمات  با  مطابق  از  این رو، 
مرتعی  اکوسیستم  های  »پایش  ملی  پروژه  مرتع،  راهبردی  گروه  و 
 ،)1405 تا   1401( دوم  سال  پنج  در  آب  و  هوایی«،  مختلف  مناطق 
که  شد  خواهد  انجام  مرتعی  کالن  اکوسیستم  های  چهارچوب  در 
از  یک  هر  در  واقع  رویشگاه    های  خاک  و  گیاهی  پوشش  آن،  در 
»پایش  ملی  طرح  های  در  تفکیک  به    مرتعی،  کالن  اکوسیستم  های 
خاک  »پایش  و  ایران«  مرتعی  اکوسیستم  های  گیاهی  پوشش 
اکوسیستم  های مرتعی ایران«، به طور مستمر اندازه  گیری و به سؤاالت 

زیر پاسخ داده خواهد شد.
طی   سال  های  خاک،  و  گیاهی  پوشش  مشخصه  های  تغییرات  الف( 
است  چگونه  مرتعی،  کالن  اکوسیستم  های  از  یک  هر  در  مختلف، 
)چرا(  مدیریتی  و  اقلیمی  تغییرات  به  رویشگاه  ها،  از  کدامیک  و 

حساس  تر هستند؟

ب( روند تغییرات وضعیت مرتع هر یک از رویشگاه  ها چگونه است؟
پوشش  عملکردی  و  ساختاری  خصوصیات  بین  ارتباطی  چه  ج( 

گیاهی با کیفیت خاک رویشگاه  ها وجود دارد؟
عملکردی  و  ساختاری  ویژگی  های  تغییرات  به  استناد  با  د(  و 
پایداری  میزان  مدیریتی،  و  اقلیمی  تغییرات  از  متأثر  رویشگاه  ها 
است؟  بیشتر  کدامیک  در  زوال  شدت  و  است  چگونه  رویشگاه  ها، 

)معتمدی و همکاران، 1401(
بر همین اساس، ضروری است در دوره  های زمانی مشخص )هرچند 
پایش  اندازه  گیری و  انجام شده در خصوص  اقدامات  سال یک  بار(، 
اکوسیستم  های مرتعی، ارزیابی شود که اولین ارزیابی از اندازه  گیری 

و پایش رویشگاه    های شور در نوشتار پیش رو ارائه می  شود.
گیاهی،  پوشش  عملکردی  و  ساختاری  مقوله    های  ارتباط،  این  در 
امتداد  در  مستقر  پالت  های  داخل  در  مرتع،  آمادگی  زمان  در 
اندازه  گیری   )1396-1400( سال  پنج  طی  ثابت،  ترانسکت  های 
و  میرداودی  1377؛  )عصری،  قبلی  مطالعات  به  استناد  با  که  شد 
زاهدی  پور، 1384( و با در نظر گرفتن طول لکه  های   گیاهی و فضای   
بین   لکه  ای، در هر یک از رویشگاه  ها، چهار ترانسکت 300 متری 
با آزیموت   یکسان در امتداد گرادیان   شوری، با فاصله 50 تا 100 
هر  روی  شد.  برده  کار  به  لکه  ها  عرض  به  بسته  همدیگر،  از  متر 
همدیگر  از  متر   30 فاصله  با  پالت   10 تعداد  ترانسکت  ها،  از  یک 
آماربرداری  پالت  های  اندازه  شد.  مستقر  پالت   40 در مجموع  و 
قبلی )عصری،  اشاره   شده در مطالعات  به حداقل    سطح  با توجه  نیز 
1377؛ میرداودی و زاهدی  پور، 1384( و با توجه به   نحوه پراکنش 
تاج پوشش گونه  های   گیاهی در  بزرگ ترین سطح  پوشش   گیاهی و 

هر رویشگاه در نظر گرفته شد.
در هر یک از سایت  ها نیز یک نقطه ثابت عکس برداري برای مقایسه 
شرایط عمومي مرتع در سال  هاي مختلف در نظر گرفته شد که هر 
تهیه  آن  از  گیاهی، یک عکس  پوشش  اندازه گیري  هنگام  به  سال، 
استفاده  بارندگی  اطالعات  به   همراه  داده  ها،  تحلیل  هنگام  تا   شد 

شکل 1- نمایی از مناطق شبه  ساوان
)مسیر خاش به ایرانشهر، اردیبهشت   ماه 1400(

شکل 2- نمایی از شوره  زارهای دریاچه ارومیه
)منطقه اوصالو، اردیبهشت   ماه 1399(
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شکل 5- نمایی از مناطق آلپی و مرتفع
)منطقه ارشد چمن سهند، تیر ماه 1389(
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شکل 3- نمایی از درمنه  زارهای منطقه حفاظت شده کاله قاضی
)خرداد ماه 1400(

شکل 4- نمایی از گون  زارهای ارتفاعات نیمه شمالی کشور
)منطقه آق داغ خلخال، اردیبهشت   ماه 1401(

شکل 7- نمایی از بدلندها
)اراضی مارنی مسیر میانه به تبریز، اردیبهشت   ماه 1399(

شکل 8- نمایی از چمنزارهای مرطوب کف دره  ها )یک نمونه از اکوسیستم  های 
ماندابی در مناطق مرتفع و آلپی منطقه ارشد چمن، اردیبهشت   ماه 1398(
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شود )معتمدی، 1401(. در این ارتباط، تصویر   شماتیک نحوه 
استقرار شبکه   نمونه  برداری در شکل 9 ارائه شده است.

)پالت  (های  قاب  کاربرد  با  گونه  ها،  از  یک  هر  تاجی  پوشش 
مشبک و اندازه  گیری ابعاد پایه  های گیاهی اندازه   گیری شد. مقدار 
تولید علوفه هر یک از گونه  ها نیز به روش نمونه   گیری مضاعف 
و با استفاده از روابط رگرسیونی بین درصد پوشش تاجی و رشد 
سال جاری گونه  ها که تنها برای همان سال، طراحی شده بود، اندازه  گیری 
شد و از مجموع تولید گونه   ها، تولید کل سایت  های اکولوژیک بر حسب 
برآورد شد )حاجبی و همکاران، 1400؛  کیلوگرم در هکتار در سال 
همکاران،  و  زندی اصفهان  1400ب؛  رستم  پور،  1400الف؛  رستم  پور، 
1400؛ فراهانی و همکاران، 1400؛ کمالی و همکاران، 1400؛ محمد  پور 
و  مظفری  1400ب؛  همکاران،  و  محمد  پور  1400الف؛  همکاران،  و 
همکاران، 1400؛ معتمدی، 1400؛ ناصری و همکاران، 1400(. وضعیت 
مرتع هر یک از رویشگاه  ها نیز با استفاده از دستورالعمل   روش چهار 
فاکتوری )شیدایی، 1355 به نقل از گودوین، 1348؛ تعدیل شده توسط 
ارزانی، 1388(، ارزیابی و گرایش وضعیت مرتع آنها با مقایسه درجات 

وضعیت مرتع طی سال  های مختلف مشخص شد )ارزانی، 1401(.

معرفی جوامع گیاهی رویشگاه  های شور
شوره  زارها، ازجمله اکوسیستم  های کالن مرتعی هستند که رویشگاه    های 
آن در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنش دارند و تقریبًا شامل 21درصد 
از سطح کشور می  شوند. عمده رویشگاه  های یادشده، در نواحی مرکزی 
پراکنش  تورانی و صحارا- سندی  ایران-  ناحیه رویشی  ایران و در 

دارند.
از لحاظ جغرافیای گیاهی، مدارک و اسناد معتبر در مورد رستنی   های 
این اکوسیستم  ها، که از آنها به  عنوان مناطق بیابانی و کویری نام برده 
می  شود، بسیار محدود است. در این مناطق، عوامل خاکی و توپوگرافی، 
نقش مؤثرتری در ایجاد رستنی  ها دارند. فلور این مناطق، با فقدان، یا 

شکل 9- تصویر   شماتیک نحوه استقرار شبکه   نمونه  برداری

 Artemisia sieberi، Stipa barbata، حد اعالی کمیابی گونه  های
 ، Noea mucronata و Pao bulbosa، Carex stenophylla
مناطق  گیاهی  عناصر  عمده  می شود.  متمایز  استپی  مناطق  فلور  از 
بیابانی و کویری، بیشتر از خانواده اسفناجیان، علف هفت  بند، کاسنی، 

بقوالت و گندمیان هستند.
جوامع شورپسند )هالوفیت( شامل گیاهانی هستند که روی خاک  های 
شور،  گودال  های  داخل  در  جوامع،  این  می  کنند.  رشد  سولونچاک 
نوارهای  به  صورت  زیرزمینی،  رگه آب  با عمق  آنها  رابطه  براساس 
نوار  هر  به  نحوی که  می  شوند،  ظاهر  زمین  سطح  در  متحدالمرکزی 
گیاهان  زیستگاه  می  شود.  مشخص  شورپسند  گونه  چند  با  باریک، 
واحد  پنج  به  می  توان  را  کویری  مناطق  هالوفیت  های  یا  شورپسند 

رویشی به شرح زیر طبقه  بندی کرد.
که   Halocnemum strobilaceum گونه  با  مسطح  مراتع  الف( 
اروشیا  انواع  نیز  و   )Artemisia sieberi( درمنه  با  همراه  گاهی 

Eurocia(
.spp( مشاهده می شود.

مانند  جوامعی  شامل  همی  کریپتوفیت  چندساله  هالوفیت  های  ب( 
 Aeloropus littoralis، Atriplex verrucifera، Limonium

carnosum هستند که در گودال  های وسیع شور دیده می  شوند.
ج( هالوفیت  های درختچه  ای و کاموفیت  ها که در خاک  های شور و 
Seidlitzia rosmari� گونه  های از  مرکزی، جوامعی  کویر   خشک 

nus و Nitraria scoberi را به   وجود می  آورند.
هـ( جوامع انواع گز ).Tamarix spp( که در بستر رودخانه  های شور 

واقع شده اند و دارای سطح آب زیرزمینی کم عمق هستند.
خانواده  به  متعلق  بیشتر  که  فصلی  و  یک ساله  هالوفیت  های  و( 
بنفش  بارنگ  های   Suaeda spp. انواع  مانند  و  اسفناجیان هستند 

یا ارغوانی، جلوه ویژه  ای به بیابان می  دهند.
اراضی حاشیه  ای رویشگاه  های شور را معموال تپه  های شنی )ماسه  ای( 
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مرتعی  اکوسیستم  های  »پایش  طرح  اول  مرحله  در  ارتباط،  این  در 
سایت  های  به  عنوان  سایت،   14 تعداد  آب و هوایی«،  مختلف  مناطق 
بر اساس  درمجموع  که  شد  گرفته  نظر  در  شور  رویشگاه  های  معرف 
ترکیب گونه  ای، بافت خاک و واحد اراضی، می  توان آنها را به دو دسته 

کلی تقسیم کرد:
الف( اراضي پست و سیالبی نزدیک به کانون  های شوری با بافت خاک 
لومی رسی )بافت سنگین( که می  توان آنها را در دسته رویشگاه  های 

شور و مرطوب )شورروی  های واقعی( طبقه  بندی کرد.
ب( اراضی حاشیه  ای و هم مرز با درمنه  زارهای استپی با بافت خاک 
رویشگاه های  دسته  در  را  آنها  می  توان  که  )بافت سبک(  لومی شنی 
شور و خشک )رویشگاه های گذر بین استپ  ها و شور  روی  های واقعی( 

طبقه  بندی کرد.
گونه  های غالب هر دو دسته از رویشگاه   های یادشده، در جداول 1 
و 2 و نمایی کلی از هر یک از رویشگاه  ها در شکل  های 10 تا 23 

ارائه شده است.

احاطه کرده  اند که بر روی تپه  های ماسه  ای، جوامع گیاهی شن  دوست 
)پساموفیت( گسترش یافته  اند. این جوامع، تا اندازه  ای از نظر گونه، فقیر 
و بیشتر به  صورت گروه  های تجمع یافته  ای در نقاط محفوظ از باد منتشر 
Halox�  شده  اند. در بین گیاهان شن دوست، می  توان از انواع تاغ مانند
 Calligonum( و اسکنبیل ylon persicum، H. ammodendron
Halimodendron haloden� و   C. Bungei و   commosum
Stipa� گندمی  علف  و   dron، Heliothropium kermanense

grostis plumosa نام برد. همچنین در بعضی نقاط بیابانی، جوامع 
Anabasis setifera، Seidlitzia flor�  گچ  دوست )ژیپسوفیت( مانند

گیاهان صخره  دوست  از  و جوامعی    ida، Hammada salicornia
محدود  پراکنش  با   Zygophyllum spp. و   Tetranea sp. مانند 

مشاهده می  شوند )مصداقی، 1394(.
و  کویری  و  بیابانی  مناطق  از  علمی  طبقه  بندی  یک  ارائه  از این رو، 
مشخص کردن مرز تقریبی رویشگاه  های شور و شن  زارها از همدیگر، 

از ملزومات اساسی در ارزیابی اصولی و صحیح آنهاست.
جدول 1- گونه  های غالب رویشگاه  های شور و مرطوب )شورروی  های واقعی(

نام سایت گونه غالب

دریاچه ارومیه- اوصالو Salicornia europaea, Halocnemum strobilaceum, Aeluropus littoralis, Aeluropus lagopoides, Atriplex 
verrucifera, Alhagi pesudalhagi

دریاچه ارومیه- سپرغان Atriplex verrucifera, Camphorosma monspeliacum

حوض سلطان Halocnemum strobilaceum, Seidlitzia rosmarinus, Halostachys caspica

اینچه  برون Puccinellia distans, Frankenia hirsute, Halocnemum strobilaceum, Salsola spp.

کویر میقان Halimion verrucifera, Aeluropus littoralis, Salsola crassa, Limonium iranicum, Halocnemum strobilaceum

زمین  سنگ Halocnemum strobilaceum, Aeluropus littoralis, Desmostachya bipinata, Alhagi graecorum

جنوب دریاچه هامون Bolboschoenus martimus, Tamarix spp., Aeluropus lagopoides, Alhagi pesudalhagi 

جدول 2- گونه  های غالب رویشگاه  های شور و خشک )رویشگاه های گذر بین استپ  ها و شور  روی  های واقعی(

نام سایت گونه غالب

چنگوله Hammada salicornica, Pteropyrum Aucheri, Convolvulus oxyphyllus, Stipa capensis

ایوان Salsola vermiculata, Erucaria hispanica, Brassica deflexa, Hedypnois rhagadioloides, Anthemis haussknechtii, 
Taraxacum syriacum, Onobrychis crista galli

خوسف Hammada salicornica, Aeluropus littoralis, Haloxylon persicum, Artemisia sieberi, Pteropyrum Aucheri

زیرکوه Salsola Richteri, Ammodendron persicum, Stipagrostis plumose, Ammothamnus Lehmannii, Astragalus squarrosus

بیارجمند Dorema ammoniacum, Artemisia sieberi, Pteropyrum Aucheri, Salsola tomentosa  , Ephedra intermedia, 
Lallemantia royleana, Zygophyllum eurypterum

محمد چشمه Zygophyllum eurypterum, Seidlitzia rosmarinus, Tamarix leptopetala, Haloxylon persicum

خورس Calligonum sp., Zygophyllum eurypterum, Haloxylon ammodendron, Seidlitzia rosmarinus
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 شکل 10- نمای کلی از سایت اوصالو، حاشیه غربی
دریاچه ارومیه

 شکل 11- سایت سپرغان، حاشیه غربی دریاچه
ارومیه

شکل 12- سایت حوض سلطان، قم

شکل 15- سایت زمین  سنگ، هرمزگانشکل 14- سایت کویر میقان، اراکشکل 13- سایت اینچه  برون، مراوه  تپه، گلستان

شکل 18- سایت ایوان، مهران، ایالمشکل 17- سایت چنگوله، مهران، ایالمشکل 16- سایت جنوب دریاچه هامون

شکل 21- سایت بیارجمند، سمنانشکل 20- سایت زیرکوه، خراسان جنوبیشکل 19- سایت خوسف، خراسان جنوبی

شکل 23- سایت خورس، سمنانشکل 22- سایت محمد چشمه، سمنان
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همانگونه که مشاهده می  شود در رویشگاه  های شور و مرطوب )جدول 
1(، گونه   های شور  دوست واقعی )هالوفیت  های نم  پسند( که مقاومت آنها 
نسبت به آب سطح  االرضی و تحت  االرضی و مقدار نمک موجود در 
و خشک  شور  رویشگاه  های  در  ولی  دارند  پراکنش  باالست،  خاک 
بین استپ  ها و شور  روی  های  )اکوتون(  )جدول 2( که رویشگاه گذر 
گونه  های  عالوه بر  هستند،  مرطوب(  و  شور  )رویشگاه  های  واقعی 
شورروی خشکی  پسند، گونه  های شن  دوست، گچ  دوست و گونه  های 

صخره  دوست بیابانی نیز پراکنش دارند.
گونه  های  پذیرش  ظرفیت  اکولوژیکی،  از نظر  رویشگاه  ها،  این 
رویشگاه  های استپی و رویشگا  ه های شور و مرطوب را دارند و نفوذ و 
گسترش این نوع پوشش گیاهی، در درجه اول، متوجه مناطق استپی 
است که به  صورت نواری، مناطق بیابانی و کویری را احاطه کرده   اند. 
مناطق  فلور  در  اسفناجیان  خانواده  گونه  های  نفوذ  شاهد  از این رو، 
در  گسترده  مطالعات  که طی  است  اساس  همین  بر  و  هستیم  استپی 
استپ  ها و بیابان  های خاورمیانه، نسبت A/C )نسبت گونه  های درمنه 
برای جداسازی  تعیین کننده شاخص  به  عنوان  به خانواده اسفناجیان(، 
محیط    های خشک از نیمه خشک معرفی شده است. این شاخص، از 
طریق محاسبه نسبت دانه گرده موجود درمنه )Artemisia( به دانه گرده 
موجود خانواده اسفناجیان )Chenopodiacea( در خاک رویشگاه 
رویشگاه  های  در  این شاخص،  بررسی  می  آید.  به   دست  مورد مطالعه 
درمنه در نقاط مختلف دنیا نشان می دهد، در تعیین نوع رویشگاه از نظر 
نوع پوشش گیاهی و اقلیم حاکم بر آن، توان چشمگیری دارد و به   همین 
دلیل، اینگونه شاخص  ها در مطالعات دیرینه  شناسی و به  ویژه در تحلیل 
دیاگرام دانه گرده حاصل از مطالعات گرده  شناسی فسیلی برای تعیین 
استفاده  گسترده  به  طور  زمین  شناسی،  دوره  های  آب و هوایی  وضعیت 

می  شود.
 ،)Chenopodiacea( اسفناجیان  خانواده  و   Artemisia اینکه  با 
پوشش غالب استپ  ها و استپ های بیابانی هستند ولی هر کدام دارای 
آشیان اکولوژیک خاص خود هستند. در تعیین این آشیان اکولوژیک، 
شدت خشکی و میزان شوری خاک تعیین کننده است. گونه   های متعلق 
یا  خشک  تر،  بخش  های  در   ،)Chenopodiacea( اسفناجیان  به 

 ،)Artemisia spp.( شور غالب هستند، در حالی که گونه  های درمنه
بخش  های نیمه  خشک این رویشگاه  ها را می  پوشانند. درمجموع، این 
نسبت، از شرایط خشکی شدید به سمت خشکی خفیف افزایش پیدا 

می  کند )جلیلی، 1394(.

درصد پوشش  تاجی و تولید رویشگاه  های شور
الف( درصد پوشش  تاجی و تولید شور  روی  های واقعی

متوسط تغییرات درصد پوشش  تاجی و مقدار تولید علوفه رویشگاه  های 
یادشده طی سال  هاي 1396 تا 1400، در شکل 24، ارائه شده است.

اوصالو، حوض  سایت  های  موجود  آمار  به  توجه  با  ارتباط،  این  در 
  سلطان، کویر میقان و زمین  سنگ، متوسط خوب تولید رویشگاه  های 
یادشده، 566 کیلوگرم در هکتار و متوسط تولید آنها، 832 کیلوگرم 
در هکتار است که با تکمیل گزارش های مرتبط به سایت های سپرغان، 

اینچه برون و جنوب دریاچه هامون، مقادیر یادشده به روز خواهد شد.

ب( درصد پوشش  تاجی و تولید رویشگاه  های شور و خشک 
)رویشگاه گذر بین استپ  ها و شور  روی  های واقعی(

متوسط تغییرات درصد پوشش  تاجی و مقدار تولید علوفه رویشگاه  های 
یادشده طی سال  هاي 1397 تا 1400، در شکل 25 ارائه شده است.

ایوان،  چنگوله،  سایت  های  موجود  آمار  به  توجه  با  ارتباط،  این  در 
خوسف، زیرکوه، بیارجمند، محمد چشمه و خورس، متوسط خوب تولید 
رویشگاه  های یادشده، 456 کیلوگرم در هکتار و متوسط تولید آنها، 513 

کیلوگرم در هکتار است.
علوفه  تولید  و  پوشش  تاجی  تغییرات  می  شود،  مشاهده  که  همانگونه 
رویشگاه  ها، بسته به شرایط اقلیمی سال  های مختلف، روند یکسانی ندارند. 
این موضوع نشان می دهد، با یک سال اندازه  گیری تولید، نمی  توان ظرفیت 
چرای مرتع را برای بلند  مدت محاسبه کرد. با توجه به اینکه اندازه گیری 
در سال کم  باران یا پر  باران انجام شده باشد، ممکن است ظرفیت چرا، کمتر 
یا بیشتر از ظرفیت متوسط تعیین  شده باشد که منجر به هدررفت علوفه یا 
 Holechek et( تخریب مرتع در شرایط نرمال از  نظر بارندگی می شود
al., 2004؛ Mei et al., 2004(. از  این رو، ضروری است با آماربرداری 

شکل 24- تغییرات پوشش  تاجی )درصد( و تولید علوفه )کیلوگرم در هکتار( 
شورروی  های واقعی )رویشگاه  های شور و مرطوب(

]خط قرمز نقطه چین: متوسط خوب تولید )566 کیلوگرم در هکتار( و خط سبز: 
متوسط تولید )832 کیلوگرم در هکتار( است[

شکل 25- تغییرات پوشش  تاجی )درصد( و تولید علوفه )کیلوگرم در هکتار( 
رویشگاه  های شور و خشک

]خط قرمز نقطه چین: متوسط خوب تولید )456 کیلوگرم در هکتار( و خط سبز: 
متوسط تولید )513 کیلوگرم در هکتار( است[
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خشک، از 2 تا 47 درصد و مقدار تولید علوفه آنها نیز از 40 تا 
1904 کیلوگرم در هکتار متغیر است.

نتایج نشان می دهد، چنانچه در رویشگاه   های شور و مرطوب، تولید 
تیپ  های گیاهی، کمتر از 129 کیلوگرم در هکتار و در رویشگاه  های 
شور و خشک، کمتر از 40 کیلوگرم در هکتار باشد، مرتع قبل از 
اصالح و احیا، شایستگی الزم را برای چرا ندارد و نباید وارد 
این  در  شود.  دام  چرای  برای  مرتع  شایستگی  تعیین  مدل  های 
شرایط، باید شایستگی رویشگاه  های یاد شده، برای سایر انواع 
استفاده، بررسی شود و از نظر اکولوژیکی، توصیه بر حفاظت چنین 

رویشگاه  هایی است.
متوسط تغییرات پوشش  تاجی و تولید علوفه رویشگاه  ها نیز نشان 
می    دهد، تغییرات تولید علوفه، کاماًل هم سو با تغییرات درصد 
پوشش  تاجی نیست و ارتباط چندانی بین درصد پوشش  تاجی 
رویشگاه  ها با مقدار تولید علوفه آنها وجود ندارد و نمی  توان به یک 
روند مشخص دست یافت. این موضوع، در رویشگاه  های گذر 
)اکوتون( بین استپ  ها و شور  روی  های واقعی )نظیر سایت  های 
و  محمد چشمه  بیارجمند،  زیرکوه،  خوسف،  ایالم،  چنگوله، 

خورس( )محدوده سبز رنگ( بیشتر مشهود است )شکل 26(.
بنابراین، همواره باید به این موضوع توجه داشت که معادالت 

از پوشش گیاهی در یک دوره بلند  مدت، »متوسط خوب تولید« 
مراتع را محاسبه و برمبنای آن و با توجه به اندازه  گیری  های پوشش 
گیاهی در سال مورد  نظر، ظرفیت چرای بلند   مدت مرتع را برآورد 
کرد. منظور از »متوسط خوب تولید«، تولیدی است که در 75درصد 
از سال  ها، تولید مرتع مساوی یا بیشتر از آن باشد و بتواند مبنای 
محاسبه ظرفیت چرا قرار گیرد، به  گونه  ای که مرتع دار، هر سال مجبور 
نشود تعداد دام خود را به مقدار زیاد، حذف یا اضافه کند )معتمدی و 

همکاران، 1398(.
به دلیل اینکه در تعیین ظرفیت چرای بلند  مدت مراتع، به خشک سالی های 
است  دوره ای  خشک سالی  چون  و  می شود  ویژه ای  توجه  اقلیمی، 
است سالیانه  تولید  میانگین  75درصد  از  کمتر  بارندگی ها  میزان  که 

 Holechek et al., ؛Society for Range Management, 1989(
2004(، بنابراین، تولیدی انتخاب خواهد شد که در سه چهارم سال ها، بدون 
مشکل باشد )یعنی تولید مساوی یا بزرگ تر از تولید انتخاب شده باشد( و 

چرای مفرط اتفاق نیفتد )معتمدی و همکاران، 1398(.
تغییرات درصد پوشش  تاجی سایت  های اکولوژیک )شکل 26( نشان داد، 
متوسط درصد پوشش  تاجی رویشگاه  های شور و مرطوب، از 16 تا 32 
درصد و مقدار تولید علوفه آنها نیز از 129 تا 2223 کیلوگرم در هکتار 
متغیر است. همچنین، متوسط درصد پوشش  تاجی رویشگاه  های شور و 

شکل 27- میانگین بارندگی ساالنه و مقدار تولید علوفه رویشگاه  ها در خارج از قطعات محصورشده در دوره پنج ساله 1396-1400

شکل 26- میانگین درصد پوشش  تاجی و مقدار تولید رویشگاه  های شور در خارج از قطعات محصور شده، در دوره پنج ساله 1396-1400
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ارائه  شده به  منظور برآورد غیرمستقیم تولید علوفه از طریق 
ویژگی  های گیاهی، تنها برای منطقه مشخصی، کاربرد دارد 
و فقط قابل تعمیم به مناطق همگن اکولوژیک است و برای 
کاربرد آن در مناطق دیگر، باید با توجه به ترکیب گیاهی با 

احتیاط عمل کرد )معتمدی، 1401؛ ارزانی، 1401(.
ارتباط میانگین مقدار تولید علوفه رویشگاه  ها با میانگین 
نشان   )27 )شکل  پژوهش  مدت  طی  ساالنه  بارندگی 
می  دهد، مقدار تولید علوفه رویشگاه  ها، کمتر از بارندگی 

ساالنه تبعیت کرده است.
)نظیر  واقعی  شورروی  رویشگاه  های  در  موضوع،  این 
سایت  های اوصالو، حوض سلطان، کویر میقان و زمین سنگ( 
به   نظر  از این  رو  دارد.  مصداق  بیشتر  قرمز رنگ(،  )محدوده 
می  رسد، رفتار اکولوژیکی در چنین رویشگاه هایی، مشابه 
اکوسیستم  های ماندابی باشد و به  تبعیت از این رفتار انتظار 
می  رود که مقدار عملکرد اکوسیستم، بیشتر تحت تأثیر آب 
سیالب  های  مقدار  و  زیرسطحی  آب  عمق  سطح  االرضی، 
)معتمدی،  )تاالب  ها(   باشد  شور  کانون  های  به  ورودی 
1401(. بر همین اساس، رابطه مستقیمی بین مقدار تولید 
علوفه رویشگاه  ها و وضعیت خشک سالی  های هواشناسی 
)میانگین بارندگی ساالنه( وجود ندارد. برای مثال، در میان 
سایت  های اوصالو، حوض سلطان، کویر میقان و زمین   سنگ 
)که از نظر ترکیب گونه  ای، بافت خاک و واحد اراضی، همگی 
بارش  های  کاهش  برخالف  می  گیرند(،  قرار  گروه  یک  در 
علوفه سایت حوض    تولید  مقدار  می  شود،  مشاهده  ساالنه 
سلطان، تفاوت معنی  داری با دیگر سایت  ها دارد. این موضوع، 
بیانگر آن است که با وجود وقوع خشک سالی هواشناسی در 
منطقه، خشک سالی هیدرلوژیکی با تأخیر شروع شده و مقدار 
آب ورودی )حقابه( به تاالب حوض سلطان، نسبت به دیگر 
کانون  های شور نظیر دریاچه ارومیه و کویر میقان بیشتر بوده 
است و عملکرد اکوسیستم را کمتر تحت تأثیر قرار داده است. 
مقادیر صفات ساختاری  نشان می  دهد،  نیز  تصاویر موجود 
 Halocnemum strobilaceum پایه  های گیاهی گونه  های
و Seidlitzia rosmarinus در این رویشگاه )حوض سلطان( 
نسبت به پایه  های گیاهی گونه  های یادشده در سایر رویشگاه  ها 

بیشتر است.
اگرچه، نباید از خطاهای احتمالی اندازه  گیری پوشش گیاهی و 
دقت ناکافی معاالدت رگرسیونی، که به  منظور برآورد تولید از 
طریق ابعاد گیاه طراحی شده  اند، همچنین یکسان نبودن تعداد 

سال  های آماری رویشگاه  ها نسبت به هم چشم پوشی کرد.
در این ارتباط، برای نمونه، تغییرات مقادیر شاخص خشک سالی 
غربی  حاشیه  شور  رویشگا  ه های  علوفه  تولید  و  هواشناسی 

دریاچه ارومیه )سایت اوصالو(، در شکل 28 ارائه شده است.
نتایج بیانگر این است که در سال شروع مطالعه )فصل رویش 
1397(، با میانگین بارندگی 488/7 میلی  متر، ترسالی شدید در 

منطقه حاکم بوده است. این موضوع در شرایطی است که سال قبل از 
آن، یعنی سال آبی 1396، با میانگین بارندگی 183/6 میلی  متر، سال 
)فصل رویش  مطالعه  پایانی  در سال  است.  ازنظر آب و هوایی  خشک 
1400(، با میانگین بارندگی 273/6 میلی  متر، خشک سالی متوسط در 
منطقه حاکم بوده است. در فاصله بین سال شروع و پایان مطالعه، یعنی 
در سال  های 1398 )با میانگین بارندگی 426/2 میلی  متر( و 1399 )با 
میانگین بارندگی 362/4 میلی  متر(، به  ترتیب ترسالی متوسط و سال نرمال 
در منطقه حاکم بوده است. طی این مدت، میانگین بلندمدت بارندگی 
بوده  میلی متر  آماری 1330-1400، 346/9  دوره  منطقه طی  ساالنه 
پایانی،  سال  به جز  مورد مطالعه  سال  های  در مجموع  به  طور کلی،  است. 
شرایط به  نسبت خوبی از نظر مقدار میانگین بارندگی ساالنه در مقایسه 
بلندمدت، در منطقه وجود داشته است ولی آنچه  بارندگی  با میانگین 
 226( Salicornia europaea مشهود است، مقدار تولید رویشگاه  های
کیلوگرم در هکتار در مقایسه با 600 کیلوگرم در هکتار پتانسیل منطقه(، 
Halocnemum strobilaceum )237 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با 
 252( Atriplex verrucifera و )850 کیلوگرم در هکتار پتانسیل منطقه
کیلوگرم در هکتار در مقایسه با 500 کیلوگرم در هکتار پتانسیل منطقه( 
که به  واسطه سرشت اکولوژیکی  شان، بسیار وابسته به سیالب   ها و آب  های 
سطح  االرضی و تحت  االرضی هستند، خیلی کمتر از حد پتانسیل منطقه 
است. به هر حال، برای قضاوت بهتر در این خصوص، نیاز به اندازه  گیری 
پوشش گیاهی در سال  های بعد و انطباق نتایج یادشده با شاخص  های 
خشک سالی هواشناسی و به  ویژه شاخص  های خشک سالی هیدرولوژیکی 

است )معتمدی، 1401(.
در این ارتباط، با استناد به سوابق مطالعات انجام شده )ارزانی، 1388؛ 
فیاض و همکاران، 1396؛ فیاض و همکاران، 1397(، مقدار پتانسیل 
Salicornia europaea، Halocnemum stro�  تولید رویشگاه  های

bilaceum و Atriplex verrucifera، به  ترتیب 600، 850 و 500 
کیلوگرم در هکتار بیان شده است.

تغییرات پوشش  تاجی و تولید علوفه رویشگاه  های شور در 
داخل و خارج قطعات محصور )قرق و خارج قرق(

طول  در  ایران  مراتع  تخریب  عامل  مهم ترین  به  عنوان  مفرط  چرای 
دهه  های اخیر شناخته شده است. بنابراین، از جمله سؤاالت اساسی 
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شکل 28- تغییرات مقادیر شاخص خشک سالی )SIAP( و تولید علوفه در 
رویشگاه  های شور حاشیه غربی دریاچه ارومیه
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برای مدیران مراتع این است، آیا قرق رویشگاه  ها، منجر به احیای طبیعی 
پوشش  های گیاهی خواهد شد؟ ضمن اینکه، با استناد به نتایج حاصل 
از تغییرات پوشش  های گیاهی در قرق  های تحقیقاتی الزم است به این 
سؤال پاسخ داده شود، مدت زمان الزم برای احیای رویشگاه  ها، در هر 
یک از اکوسیستم  های مرتعی، چند سال به  طول خواهد کشید؟ از این رو، 
در مرحله اول طرح »پایش اکوسیستم  های مرتعی مناطق مختلف 
آب و هوایی«، با هدف پاسخ به سؤاالت مطرح شده، در رویشگاهایی 
گیاهی  مشخصه  های  تغییرات  بودند،  محصور شده  قطعه  دارای  که 

ارزیابی شد.
در این پژوهش، از بین 14 رویشگاه منتخب، تنها پنج رویشگاه، 
دارای قطعه محصور شده بود. عالوه بر اینکه قطعات یادشده، قرق 
موقت بوده و دائمی نیستند، طول دوره آماربرداری از پوشش گیاهی 
نیز در آنها با توجه به سابقه قرق، یکسان نمی  باشد. بنابراین، حصول 

نتیجه  ای برای پاسخ به سؤاالت مطرح شده، امکان   پذیر نبود.
آنچه مسلم است، بررسی ها نشان داد، در رویشگاه  های شور دارای 
قطعه محصور شده، معموالً مقدار درصد پوشش  تاجی و تولید علوفه 
در خارج قطعه محصور شده )قرق(، کمتر از داخل قطعه محصور شده 
است )شکل 29 و 30(. البته در سایت حوض سلطان، مقداری تغییر 
جزئی مشاهده شد که اختالف موجود، به رفتار دام  های چرا کننده و 

رژیم غذایی متفاوت آنها نسبت داده شده است.

در این رابطه، نتایج بررسی تغییرات پوشش گیاهی قرق  های آزمایشی 
در منطقه زاگرس مرکزی نشان داد، پس از 19 سال، پوشش  تاجی کل، 
پوشش الشبرگ، تولید علوفه سالیانه، تعداد و فراوانی نسبی گونه  های 
داخل  گونه  های خوشخوراک  نسبی  فراوانی  همچنین  لگوم،  و  گراس 
قرق  ها به   طور معنی  داری افزایش یافته است. محافظت از چرا همچنین، 
باعث افزایش تشابه تیپ  های گیاهی در داخل قرق  ها شد. درنتیجه، قرق 
به مدت 19 سال، باعث تغییر ترکیب پوشش گیاهی در بیشتر مکان های 
مرتعی شد که نتایج حاصل، همگرایی جوامع گیاهی را در طول توالی 
ثانویه در شرایط قرق تأیید می کند )بصیری و ایروانی، 1388(. همچنین، 
استان  انجام شده در داخل و خارج قرق رودشور )ساوه،  بررسی  های 
مرکزی( نیز نشان داد، قرق مراتع باعث بهبود پوشش گیاهان کالس І و 
ǁ خوشخوراکی می شود ولی این بهبود در کوتاه مدت در مراتع با چرای 
بی  رویه چشمگیر نیست )اکبرزاده، 1384(. از این رو، در صورتی که از قرق، 
به   عنوان یک روش اصالحی برای احیای پوشش گیاهی در رویشگاه  های 
شور و خشک استفاده شود، در کوتاه مدت، کارساز نخواهد بود و برای 
نیاز به دخالت مستقیم است )Noor et al., 1991؛  احیای سریع  تر، 

ارزانی و همکاران، 1378(.

طبقه وضعیت مرتع رویشگاه    های شور
فراوانی سایت  های اکولوژیک و نمره وضعیت آنها )شکل 31(، بیانگر 
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شکل 29- میانگین مقدار تولید علوفه رویشگاه  ها در خارج و داخل قطعات 
محصورشده، در دوره پنج ساله 1396-1400

شکل 30- میانگین درصد پوشش تاجی رویشگاه  ها در خارج و داخل قطعات 
محصور شده، در دوره پنج ساله 1396-1400

شکل 31- مقایسه میانگین نمرات وضعیت مرتع رویشگاه  ها با میانگین بارندگی ساالنه
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 Martin et( کم یا زیاد در منطقه ای محدود یا وسیع اتفاق می افتد
اینکه مدیران، وقوع خشک سالی را  al., 2014(. آنچه مهم است، 
آن  با  به گونه ای  تا  باشند  کرده  پیش بینی  خود  مدیریت  برنامه  در 
نه  و  شوند  تخریب  زیاد  مرتعی  رویشگاه  های  نه  که  شوند  مواجه 
.)Lohmann et al., 2012( ضرر جبران ناپذیری را متحمل شوند
برنامه ریزی های  در  بارندگی  تغییرپذیری  دادن  قرار  نظر  مد  برای 
درازمدت رویشگاه  های شور، ضروری است در سال های خشک، 
ظرفیت  از  بیشتر  اندکی  ترسالی ها،  در  و  کمتر  اندکی  دام  تعداد 
مشخص شده، وارد مرتع شوند. در این مورد، معمواًل توصیه می شود 
تعداد  به  معمواًل  )که  دام ها  25درصد  در خشک سالی ها، حدود  که 
 25 حدود  نیز  ترسالی ها  در  و  شوند  فروخته  هستند(  تولید مثل 
طریق  از  نوسان  مقدار  این  که  شود  اضافه  دام ها  تعداد  به  درصد 
زاد و ولد امکان پذیر است و کافی است که دامدار درصدی از بره ها 
را نفروشد )معتمدی و همکاران، 1400؛ Wilson et al., 1984؛ 
Richardson, 2004؛ Karen et al., 2006(. برای این منظور 
از  بیش  خشک سالی  که  شرایطی  برای  و  استثنایی  سال های  در 
وقوع  پیش بینی  با  که  می شود  توصیه  باشد  داشته  ادامه  سال  یک 
خشک سالی در برنامه های مدیریت مرتع، از تخریب مرتع و ضرر 
این  شرایطی  چنین  در  متداول  سؤال  اما،  شود.  جلوگیری  دامدار 
بعد  در سال های  آیا خشک سالی  که  دانست  می توان  است، چطور 

ادامه دارد یا خیر؟.
و  کوچک  )سدهای  مخازن  آب  سطح  اگر  هیدرولوژیکی،  ازنظر 
سال های  طی  منطقه  یک  در  زیرزمینی  سفره  آب  سطح  و  بزرگ( 
و  سطحی  آب  سطوح  کاهش  می توان  کند،  پیدا  کاهش  متمادی 
آن  ادامه  و  خشک سالی  مهم  شاخص های  به عنوان  را  زیرزمینی 
دانست. از سویی، عقیده بر این است که دوره خشک سالی در مراتع، 
حتی در صورت مشاهده چنین شاخص هایی در منطقه، تا زمانی که 
باران کافی برای تأمین رطوبت خاک عمقی مراتع وجود دارد، در 
سنگین،  بارندگی های  معمواًل  داشت.  نخواهد  ادامه  بعد  سال های 
رواناب سطحی را برای ذخیره در مخازن سدها تولید می کنند ولی 
این بارندگی ها ممکن است سطوح رطوبت عمقی خاک را افزایش 
رشد  میزان  در  خاک  پروفیل  عمقی  رطوبت  مقدار  درواقع،  ندهد. 
ایفا  را  مهمی  نقش  خشک،  دوره های  طی  مرتع  تولید  و  گیاهان 
به مقدار کافی در  بارندگی در یک دوره طوالنی مدت  می کند. اگر 
بیشتر  و  سانتی متر   150 تا  را  خاک  رطوبت  و  بیفتد  اتفاق  مرتع 
احیا، یا تأمین کند، سایر عالئم خشک سالی از قبیل کاهش سطوح 
آب مخازن سدها یا کاهش سطح سفره آب زیرزمینی در منطقه را 

نمی توان به عنوان وجود دوره خشک سالی در مرتع دانست.
با فرض اینکه احیای رطوبت خاک یکی از مهم ترین اهداف معقول 
در مدیریت دوره خشک سالی یا مدیریت پس از خشک سالی باشد، 
است.  خاک(  سطح  )پوشش  گیاهی  پوشش  احیای  کار،  مهم ترین 
میزان  در  زیادی  بسیار  تأثیر  گیاهی،  پوشش  نوع  و  مقدار  چون 
ذخیره برگابی )مقدار آب ذخیره شده در تاج پوشش گیاه( و میزان 
نفوذ آب در داخل الیه های فوقانی خاک دارد. به عبارت دیگر، میزان 

ضعیفی  و  متوسط  وضعیت  شور،  رویشگاه  های  بیشتر  که  است  آن 
دارند. این موضوع نشان می دهد، فشار وارد بر رویشگاه  های شور، 
برابر ضوابط علمی و  بیش از توان آنهاست و بهره  برداری از آنها، 
روش  انتخاب  با  دارد،  ضرورت  و  نیست  تولید  مقیاس  با  مطابق 
مرتع داری، نسبت به ارتقای کمی و کیفی و به دنبال آن بهبود وضعیت 
و گرایش مراتع اقدام کرد. در این شرایط، هم برای حفظ سالمت 
گیاه و هم سالمت رویشگاه ضروری است، حد بهره  برداری مجاز، 
از  بهره  برداري  برای همه رویشگاه  های شور، مشخص و در میزان 

این مناطق تجدیدنظر شود )معتمدی و همکاران، 1400(.
مرتع  وضعیت  درجه  و  امتیاز  داد،  نشان  بررسی  ها  درمجموع، 
همبستگی  اینکه  ضمن  نیست.  یکسان  همدیگر  با  رویشگا ه ها، 
بارندگی  با متوسط  بین نمره وضعیت مرتع رویشگاه  ها،  معنی  داری 
ساالنه به  تبعیت از اقلیم وجود ندارد. به  عبارت دیگر، روند تغییرات 
میانگین نمره وضعیت مرتع، هم سو با تغییرات شاخص خشک سالی 
نظیر  واقعی  شورروی  های  در  شرایط،  این  است.  نبوده  هواشناسی 
زمین سنگ  و  میقان  کویر  سلطان،  حوض  اوصالو،  سایت  های 
می  رسد  نظر  به  از این رو،  است.  مشهود  بیشتر  قرمز رنگ(  )محدوده 
حاصل  بیشتر  یادشده  رویشگاه  های  در  مرتع  وضعیت  تغییرات  که 

شرایط مدیریتی و کمتر متأثر از شرایط اقلیمی است.

نتیجه  گیری و پیشنهادها
رویشگاه  های  دائمي  تغییرات  مؤید  انجام  شده،  بررسی  های  نتایج 
تولید علوفه است.  از لحاظ ترکیب گیاهي، پوشش تاجی و  شور، 
همچنین نشان می دهد، میزان و جهت تغییرات، تحت تأثیر عوامل 
کمک  انجام  شده  بررسی  های  دارد.  قرار  مدیریتي  و  اکولوژیکي 
شور،  رویشگاه  های  پایش  مورد نیاز  فاکتورهاي  تا  کرد  خواهد 
تعیین  کننده  شاخص  هاي  مرتع،  اندازه  گیري  مناسب  روش  هاي 
تنوع پوشش  بلند مدت چرا و  و  وضعیت مرتع، ظرفیت کوتاه مدت 
مقایسه  با  اینکه،  ضمن  شوند.  مشخص  شور  رویشگاه  های  گیاهي 
در  گیاهی  ترکیب  در  گونه   ها  از  یک  هر  سهم  و  گیاهی  ترکیب 
بررسی  آماربرداری،  دوره  انتهایی  و  )شروع(  ابتدایی  سال  های 
این  نتیجه  گیری در  برای  به هر حال،  امکان  پذیر است.  زوال گونه  ها 
خصوص، نیاز به طول دوره آماربرداری طوالنی  تر و انطباق نتایج 

با شاخص  های اقلیمی است.
در  تغییرات  که  می  شود  مشخص  نکته  این  مطالعات،  به  توجه  با 
حوض  اوصالو،  سایت  های  نظیر  مرطوب  و  شور  رویشگاه  های 
متأثر  به  شدت  و  متغیر  بسیار  زمین سنگ  و  میقان  کویر  سلطان، 
حفظ  برای  بنابراین،  هستند.  هیدرولوژیکی  خشک سالی  های  از 
مهم  بسیار  تاالب  ها  حقابه  رعایت  رویشگاه  هایی،  چنین  پایداری 
در رویشگاه  های  تغییرات  داد،  نشان  بررسی  ها  اینکه،  است. ضمن 
زیرکوه،  خوسف،  ایالم،  چنگوله،  سایت  های  نظیر  خشک  و  شور 
بیارجمند، محمد چشمه و خورس، بیشتر متأثر از خشک سالی  های 

هواشناسی است.
خشک سالی پدیده ای است واقعی و طبیعی که هر چند سال با شدت 
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شدت خشک سالی خاک )Soil Drought(، بستگی به میزان 
رطوبت و دمای الیه های فوقانی خاک رویشگاه دارد که در 
این رابطه، معمواًل اینگونه مطرح می شود که چه مقدار پوشش 
مشخصات  به  معمول،  به طور  مقدار،  این  است؟  کافی  خاک، 
یک  طبق  اما  دارد،  بستگی  منطقه  توپوگرافی  و  خاک  بافت 
قاعده کلی، حداقل 50 تا 60 درصد مواد آلی پوشش دهنده 
بهینه  مقادیر  اینکه  ضمن  گرفت.  نظر  در  می توان  را  خاک  سطح 
در  مثال  به عنوان  است.  متفاوت  مختلف  مراتع  در  علوفه چرانشده 
کوتاه  علفزار  برای  هکتار،  در  کیلوگرم   113 مقدار  بیابانی،  مراتع 
از 136 تا 226 کیلوگرم در هکتار و برای علفزار بلند از 544 تا 
680 کیلوگرم در هکتار توصیه شده است ]برای توضیحات بیشتر 

به آدرس درج شده در فهرست منابع، مراجعه شود[.
مستلزم  باال،  سؤاالت  از  یک  هر  برای  مشخص  پاسخ  یافتن 
شاخص های  و  گیاهی  پوشش  معیارهای  درازمدت  اندازه گیری 
مناطق  در  معرف  مکان های  در  مشخص  زمان های  در  خاک 
مختلف آب و هوایی است. بنابراین، با اندازه گیری درازمدت مقادیر 
معیارهای پوشش گیاهی در مکان های معرف اکوسیستم  های مرتعی 
مورد مطالعه،  مناطق  تولید  خوب  متوسط  از  اطالع  آن  به دنبال  و 
می توان ظرفیت بلند مدت رویشگاه  های مرتعی را در مناطق مختلف 
دام  مدیریتی  برنامه های  در  یادشده  نتایج  از  و  محاسبه  اکولوژیک 
به  مرتع داری  طرح های  چهارچوب  در  مراتع  واگذاری  و  مرتع  و 

بهره برداران استفاده کرد.
در این مورد، نتایج حاصل از طرح  های »ارزیابی مراتع در مناطق 
مختلف آب و هوایی«، »شناخت مناطق اکولوژیک کشور«، »علوفه 
در  مرتعی  اکوسیستم  های  »پایش  و  کشور«  مراتع  برداشت  قابل 
مناطق مختلف آب و هوایی« که توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و 
مراتع کشور، انجام شده است و نتایج آن برای مساحت زیادی از 
کشور ارائه شده، مفید هستند. از نتایج ارائه شده در طرح های یادشده، 
برآورد خسارت خشک سالی  به ویژه  و  مراتع  بیمه  امر  در  می توان 
بر مراتع استفاده کرد. هم اکنون، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
یا  ندارند،  قرار می دهد که شایستگی چرا  مراتعی را تحت پوشش 
اینکه از تولید بلند مدت آنها اطالعی در دست نیست. همچنین الزم 
است در سیستم بیمه، برنامه حمایت به موقع و مناسب از مرتع داران 
اتخاذ  به  نیازی  خشک سالی  وقوع  سال  در  تا  باشد  داشته  وجود 
بروز  از  معمواًل پس  و  که خود وقت گیر  مقررات  تدوین  و  تصمیم 

خسارت خشک سالی مهیا می شود، نباشد. 
همه  در  را  گیاهی  پوشش  تغییرات  بتوان  اینکه  برای  در مجموع، 
رکوردهای آب  و  هوایی، رصد و روند آنها را بررسی کرد، الزم است 
هر ساله از پوشش گیاهی آماربرداری شود. به   بیان دیگر، به   همان 
اندازه که برداشت داده  های هواشناسی در مقیاس  های روزانه، ماهانه 
و ساالنه مهم است و نباید رکوردی را از دست داد، آماربرداری از 
اهمیت است.  نیز در فواصل زمانی مشخص دارای  پوشش گیاهی 
غرب  در  مراتع  وضعیت  پایش  جهت  مثال،  برای  ارتباط،  این  در 
گرفته  نظر  در  بوته  زار  علفزار و 989 سایت  استرالیا، 633 سایت 

سایت  های  و  یکبار  هر سه سال  علفزار،  سایت  های  که  است  شده 
بوته  زار، هر شش سال یکبار پایش می  شوند. در این رابطه، هفتمین 
ارزیابی  چهارمین  و   2014 سال  در  علفزار،  سایت  های  ارزیابی 
بوته  زار، در سال 2015 تکمیل شد )معتمدی، 1401(.  سایت  های 
در  سایت  های شوره  زار،  از  ارزیابی  اولین  نتایج  نیز،  مقاله  این  در 
مختلف  زمانی  دوره  های  در  است  الزم  که  شد  ارائه   1401 سال 

نتایج به روز شوند.

سپاسگزاری
این مقاله، برگرفته از نتایج پروژه ملی »پایش اکوسیستم  های مرتعی 
-09-147-961736 مصوب  کد  با  آب و هوایی«  مختلف  مناطق 
09-0 است که با مسئولیت آقایان محمد فیاض و علیرضا افتخاری 
و حمایت مالی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شده 
است که الزم است از مساعدت آن مجموعه محترم و زحمات آن 

بزرگواران سپاسگزاری   شود.
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