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نقد 129 عنوان کتاب
 »طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور« 
طرحی برای شناخت بهتر سرزمین ایران

علی اصغر معصومی 1 و مهدی فرحپور 2
  مقدمه

بــا افزایــش جمعیــت، رشــد زندگــی شهرنشــینی و توســعه صنعتــی، به تدریــج 
اندیشــه اســتعدادیابی و کشــف کاربــری اراضــی ذهــن اندیشــمندان را به خــود 
معطــوف کــرد. هوم بولــت )Humboldt( در ســال 1800 بــا پــرواز بــا بالــن 
ــکای  ــژه آمری ــا و به وی ــرر در اروپ ــفرهای مک ــا س ــمان ها و ب ــراز آس از ف
ــن در  ــش زمی ــه پوش ــت ک ــا دریاف ــور از اقیانوس ه ــا عب ــد، ب ــن و هن التی
ــاوت اســت. او مشــاهدات  ــف، متف ــن قاره هــای مختل ــاره و همچنی ــک ق ی
ــه  ــا ارائ ــرد و ب ــرح ک ــمندان مط ــت و دانش ــنفکران وق ــا روش ــود را ب خ
ــش  ــس دان ــال داد. از آن پ ــت انتق ــام خــود را به دق ــر و شــواهد پی تصاوی
جغرافیــای گیاهــی نســج گرفــت و هــر یــک از کشــورهای اروپایــی بــه 
تــاش بــرای تدویــن قواعــد مربــوط بــه پراکنــش گیاهــان و جغرافیــای 
گیاهــی به صــورت محلــی، منطقــه ای و حتــی قــاره ای اهتمــام ورزیدنــد 
و ســرانجام نقشــه های متعــددی در زمینه هــای جغرافیــای گیاهــی، 

پوشــش گیاهــی، جوامــع گیاهــی و ریختــار گیاهــی تولیــد شــد.
 در ایـــران نیـــز نقشـــه های متعـــددی در زمینه هـــای زمین شناســـی، 
خاک شناســـی، حاصلخیـــزی خـــاک و پوشـــش های گیاهـــی، دمـــا، 
ـــای  ـــاختار جغرافی ـــد. س ـــد ش ـــه و تولی ـــره تهی ـــر و غی ـــاران، تبخی ب
ـــی  ـــای گیاه ـــالوده جغرافی ـــری، 1963(، ش ـــه )زه ـــی خاورمیان گیاه
ـــت  ـــات پس ـــی ارتفاع ـــه جنوب ـــه دامن ـــری، 1973(، نقش ـــران )زه ای
ـــش  ـــت، 1985(، پوش ـــنر و پروپس ـــرای، کورش ـــرز )ف ـــای الب کوه ه
ـــرای،  ـــارد، کارل و ف ـــیراز )راینه ـــو در ش ـــز مهارل ـــای آبری حوضه ه
ـــوف  ـــی )ترگوب ـــش های گیاه ـــه پوش ـــی نقش ـــوط اصل 1977(، خط
ـــی  ـــر مهندس ـــران )دفت ـــی ای ـــش گیاه ـــه پوش ـــن، 1969(، نقش و مبی
ـــه  ـــور، 1380(، نقش ـــزداری کش ـــع و آبخی ـــا، مرات ـــازمان جنگله س
رویش هـــای کوه هـــای زاگـــرس مرکـــزی )ولـــف گان و کرامـــر، 
1984( و جنگل هـــای طبیعـــی و گیاهـــان چوبـــی ایـــران 
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)بوبـــک، 
 )1933 و   1929 گابریـــل،  و   1951

ــا  ــدند، دیدگاه هـ ــر شـ ــج منتشـ ــه به تدریـ کـ
ــی،  ــش های گیاهـ ــت پوشـ ــورد وضعیـ را در مـ
ـــن و  ـــران، روش ـــی ای ـــع گیاه ـــا و جوام ریختاره

ــد.  ــن تر کردنـ روشـ
از آغـــاز شـــکل گیری افـــکار تولیـــد و 
ــه  ــا بـ ــار نقشـــه های پوشـــش  گیاهـــی تـ انتشـ
ــی  ــر تفاوت هایـ ــا یکدیگـ ــه ها بـ ــروز، نقشـ امـ
را نشـــان می دهنـــد و به تدریـــج در انعـــکاس 
رونـــد  و  گیاهـــی  پوشـــش های  وضعیـــت 
ـــا  ـــده اند. ب ـــر ش ـــا توانمندت ـــرات آنه ـــی تغیی تدریج
ـــی  ـــع طبیع ـــات مناب ـــردی تحقیق ـــه راهب ـــه برنام ارائ
بـــا عنـــوان »در جســـتجوی اســـتراتژی تحقیقـــات 
منابـــع طبیعـــی« )شـــامخی، 1367( و نیـــز توســـعه 
تحقیقـــات منابـــع طبیعـــی بـــا عنـــوان »اســـتراتژی 
تحقیقـــات منابـــع طبیعـــی« )معصومـــی، 1368(، 
ــور در  ــع کشـ ــا و مراتـ ــات جنگلهـ ــه تحقیقـ مؤسسـ
ایـــن اندیشـــه بـــود کـــه بـــه پیـــروی از نقشـــه های 
ـــور  ـــاره به منظ ـــی دوب ـــاهدات میدان ـــا مش ـــین و ب پیش
ــی از  ــای تحقیقاتـ ــتگاه ها و پایگاه هـ ــی ایسـ مکان یابـ
یک ســـو و آشـــنایی کلیـــه کارشناســـان بـــا ســـرزمین 
ـــور  ـــی کش ـــش گیاه ـــه پوش ـــه نقش ـــر تهی ـــوی دیگ از س

را در دســـتور کار قـــرار دهـــد.
از آنجــا کــه کشــور ایــران از نظــر توپوگرافــی، اقلیــم 
و پوشــش گیاهــی دارای تنــوع بســیار زیــادی اســت، در 
آبان مــاه 1367 به منظــور دســتیابی بــه مبانــی اولیــه، دکتــر 
ــر  ــر علی اصغ ــور، دکت ــروز ملک پ ــر به ــر، دکت ــگ کوث آهن
ــه  ــاه ب ــو ســفری کوت ــز باباخانل ــدس پروی ــی و مهن معصوم
دامنه هــای ارتفاعــات منطقــه گــرم دره داشــتند و بــا مشــاهده 
چالشــی  بحث هــای  منطقــه،  آن  در  طبیعــت  وضعیــت 
ــاز شــد. ســپس از  ــات آغ ــکل اجــرای عملی ــون پروت پیرام
کارشناســان اســتان ها دعــوت شــد و موضــوع مــورد بحــث 
ــوع در  ــت موض ــد نخس ــرر ش ــت. مق ــرار گرف ــی ق کارشناس
اســتان گلســتان بــا مســئولیت دکتــر عباســعلی ســندگل انجــام 
ــی  ــرای طراح ــی ب ــی های تکمیل ــن کار بررس ــود و در ضم ش
طــرح پایــه صــورت گیــرد. ایــن مهــم آغــاز شــد و ســرانجام 
ــور«  ــک کش ــق اکولوژی ــناخت مناط ــی ش ــرح مل ــر »ط تفک
ــه مــورد توافــق کارشناســی قــرار گرفــت.  به عنــوان طــرح پای
ــی،  ــات گیاه شناس ــا تجربی ــه، ب ــی های همه جانب ــس از بررس پ
ــه  ــد و ب ــب ش ــرح تصوی ــره ط ــگل و غی ــع، جن ــوژی، مرت اکول
ــر  ــئولیت دکت ــا مس ــرح  ب ــرای ط ــد. اج ــرا درآم ــه اج مرحل

ــاز  ــور آغ ــروز ملک پ به
شــد. دو ســال بعــد از آغــاز طــرح، مهنــدس مســعود 

شــکوئی کــه در ابتــدا در امــر تهیــه نقشــه های مربــوط بــه طــرح در ســتاد مؤسســه 
تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور بــا وی همــکاری می کــرد، مســئولیت اجــرای 
آن را بــه عهــده گرفتنــد. مهنــدس شــکوئی تــا ســال 1385 کــه بازنشســته شــدند، 
عهــده دار ایــن مســئولیت بودنــد. بعــد از بازنشســتگی وی، مهنــدس محمــد فیــاض 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان، سیس ــتان های لرس ــرح را در اس ــرای ط ــه اج ــه تجرب ک
ــرح  ــان ط ــا پای ــتند، ت ــان( داش ــورد و غام ــمالی )بجن ــان ش ــاش( و خراس )خ

ــده دار شــدند.  مســئولیت اجــرای آن را عه
طـــرح ملـــی شـــناخت مناطـــق اکولوژیـــک کشـــور بـــا به کارگیـــری 38 
ـــری  ـــوان مج ـــد به عن ـــناس ارش ـــر کارش ـــی و 36 نف ـــت علم ـــو هیئ ـــر عض نف
و 20 نفـــر گیاه شـــناس و 40 نفـــر کارشـــناس به عنـــوان همـــکار در مراکـــز 
ـــور  ـــع کش ـــا و مرات ـــات جنگله ـــه تحقیق ـــتاد مؤسس ـــتان ها و س ـــات اس تحقیق
ـــز در  ـــتاد و مراک ـــان س ـــه کارشناس ـــرای کلی ـــتا ب ـــن راس ـــد. در ای ـــاز ش آغ
زمینه هـــای جنـــگل، مرتـــع و بیابـــان دوره آموزشـــی و میدانـــی به مـــدت 
ـــا 1395  ـــال 1367 ت ـــرح از س ـــن ط ـــد. ای ـــزار ش ـــدان برگ ـــاه در هم ـــک م ی
ــی  ــع زمانـ ــا 3 در مقاطـ ــای 1 تـ ــق جدول هـ ــال طبـ ــدت 28 سـ ــه مـ بـ
متفـــاوت و در اســـتان ها و مناطـــق مختلـــف کشـــور بـــه مرحلـــه اجـــرا 

ـــد.  ـــاپ ش ـــج آن چ ـــد و نتای درآم
انتشــار مسلســل گزارش هــای طــرح ملــی شــناخت مناطــق اکولوژیــک 
کشــور از ابتــدا )1367( براســاس شــیت های ســازمان نقشــه برداری 
ــاس  ــکل 1( و در مقی ــی UTM )ش ــات جغرافیای ــتم مختص ــای سیس برمبن
ــود و پــس از تکمیــل شــیت ها )شــیت های الر،  1:250000 مــورد نظــر ب
داراب، اهــر، کبودرآهنــگ، چــاه بهــار- گواتــر و رشــت کــه هنــوز چــاپ 
ــل  ــت. قاب ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــتانی م ــای اس ــت( گزارش ه ــده اس نش
ــد،  ــه و بویراحم ــن، کهگیلوی ــتان های قزوی ــای اس ــه گزارش ه ــر اینک ذک
کرمانشــاه، لرســتان، کردســتان و گلســتان از ابتــدا به صــورت اســتانی بــا 
شــیوه نامه قدیمــی بــه چــاپ رســید، امــا در بقیــه اســتان ها گزارش هــای 
ــزارش  ــد چــاپ شــد. در حــال حاضــر، گ ــیوه نامه جدی ــا ش ــتانی ب اس
اســتان های یــزد، ایــام، بوشــهر، تهــران، خراســان شــمالی، خوزســتان، 
ــاری  ــال و بختی ــدان و چهارمح ــزی، هم ــم، مرک ــمنان، ق ــان، س زنج
ــارس  ــان، ف ــدران، گی ــتان های مازن ــای اس ــده و گزارش ه ــاپ ش چ
و اصفهــان نیــز در دســت چــاپ اســت. در نتیجــه، تاکنــون 111 جلــد 
ــی  ــع رحل ــتانی و در قط ــد به صــورت اس ــیتی و 18 جل به صــورت ش
ــه در  ــم اینک ــه مه ــده اســت. نکت ــد( منتشــر ش ــوع 129 جل )درمجم
ــی را  ــعت کوچک ــه وس ــرزی( ک ــیت های م ــیت ها )ش ــی از ش برخ
ــورت  ــری به ص ــیت دیگ ــا ش ــر ب ــورد نظ ــیت م ــد، ش ــامل می ش ش
ــور  ــین- پنج گ ــر، پیش ــار- گوات ــد چاه به ــد )مانن ــاپ ش ــی چ تلفیق

و ســراوان- کوهــک(.
 اطاعــات تولیدشــده در یــک فرآینــد چندگانه از گیاه   شناســان، 
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وسعت (هکتار)نویسنده/گانسال انتشارنام کتابردیف

3،184،000احمد ناصري1369پوشش گیاهی منطقه کرمان و رفسنجان1

780،400ناصر باغستانی1369پوشش گیاهی منطقه یزد و اردکان2

911،300مصطفی سعیدفر1371خوانسار و فریدن3

132،000محمد فتاحی1371کردستان -گیاهی شهرستان بانهشناسایی جوامع جنگلی و نقشه پوشش 4

1،475،180خادم  فریده ثقفی1374پوشش گیاهی منطقه مشهد5

1،326،840محمد فیاض1374هاي گیاهی منطقه بجنورد و غالمان تیپ6

1،493،000زاده حسن امیرآبادي1375پوشش گیاهی منطقه سبزوار7

810،400مصطفی رمضانی1375سرخسپوشش گیاهی منطقه 8

1،482،400غالمحسین کریمی1376پوشش گیاهی منطقه انزلی و خلخال9

1،477،125اصغر پاریاب1376پوشش گیاهی منطقه تربت حیدریه10

1،534،978مصطفی نوروزي -مصطفی سعیدفر1376پوشش گیاهی منطقه اصفهان11

656،500سرگون ادیشو1377سلماسپوشش گیاهی منطقه خوي و 12

1،610،000احمد ناصري1378پوشش گیاهی منطقه بم13

983،000حسین عزالدین1378پوشش گیاهی منطقه دامغان و شاهرود14

1،875،000حسین صالحی1378پوشش گیاهی منطقه اهواز و دشت آزادگان15

1،610،000احمد ناصري1378پوشش گیاهی منطقه سیرجان16

1،561،000کاظم دشتکیان1378میبد -پوشش گیاهی منطقه اردکان 17

1،544،000مهدي افتخاري1378پوشش گیاهی منطقه کاشان18

1،526،000محمدتقی کاشکی1379پوشش گیاهی منطقه فردوس19

1،635،000محمد فیاض1379پوشش گیاهی منطقه خاش20

618،520زاده حسن امیرآبادي1379گز دره -قوچانپوشش گیاهی منطقه 21

505،200جواد رشیدي1379پوشش گیاهی منطقه گناوه22

1،502،000کش اسماعیل فیله1379پوشش گیاهی منطقه کاشمر23

1،142،000قنبرعلی شاد 1379 هاي گیاهی منطقه آشخانه تیپ24

1،571،500کاظم دشتکیان -ناصرباغستانی1380هاي گیاهی منطقه یزد تیپ25

1،416،000حسین صالحی1381هاي گیاهی منطقه آبادان تیپ26

1،585،700کاظم دشتکیان1381پوشش گیاهی منطقه آباده27

1،628،000احمد ناصري1381هاي گیاهی منطقه سبزواران تیپ28

1،503،800حسین عزالدین1382پوشش گیاهی منطقه ترود29

1،544،000غالمرضا قادري1382پوشش گیاهی منطقه طبس30

1،529،300علیرضا زارع1382پوشش گیاهی منطقه تایباد و شاه رخت31

1،549،400مهدي افتخاري1382هاي گیاهی منطقه خور و بیابانک تیپ32

1،555،683سیدهادي هاشمی1382پوشش گیاهی منطقه سراوان33

1،502،000داغی حسین قره1382هاي گیاهی منطقه کرج تیپ34

1،643،900اکبر عامري علی1382پوشش گیاهی منطقه ایرانشهر35

1،502،000رضا حبیبی1382هاي مرتعی منطقه تهران تیپ36

1،550،000مهدي افتخاري1382هاي گیاهی منطقه انارك تیپ37

554،526سرگون ادیشو1382اقدیر) -(نخجوان هاي مرتعی منطقه ماکو  تیپ38

جدول 1- فهرست انتشارات طرح ملي شناخت مناطق اکولوژیک کشور تا پایان سال 1395

پوشش گیاهی
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1،498،200شبانکاره  تیره  کیان نجفی1382هاي مرتعی منطقه بندرعباس تیپ39

1،502،000مسعودمحمد علیا1382هاي گیاهی منطقه سمنان تیپ40

702،200سرگون ادیشو1383نازلو -هاي گیاهی منطقه ارومیه  تیپ41

1،562،000میرحسینی  علی1383گیاهی منطقه آبدوقیهاي  تیپ42

1،533،000محمدتقی فیضی1383هاي گیاهی منطقه جندق تیپ43

1،579،200مرتضی خداقلی1383هاي گیاهی منطقه سمیرم تیپ44

1،576،300محمد ابوالقاسمی1383بهاباد -هاي گیاهی منطقه راور تیپ45

1،533،000پور اس کیانیعب1383آرانهاي گیاهی منطقه  تیپ46

1،610،000احمد ناصري1383ریز هاي گیاهی منطقه نی تیپ47

1،523،000سیدمهدي ادنانی1383اراك -هاي گیاهی منطقه قم تیپ48

1،643،900غالمرضا سنجري1383هاي گیاهی منطقه هامون جازموریان تیپ49

1،562،000مهدي افتخاري1383هاي گیاهی منطقه نائین تیپ50

1،291،300حمیدرضا میرداوودي1383کمیجان -هاي گیاهی منطقه خمین تیپ51

1،596،000احمد ناصري1383هرات -هاي گیاهی منطقه شهربابک تیپ52

1،563،300رحمان اسدپور1383طاهروئی -هاي گیاهی منطقه بشاگرد تیپ53

1،562،000مسعود عباسی1383بیرجندهاي گیاهی منطقه  تیپ54

1،533،000حسین عزالدین1383هاي گیاهی منطقه کوه گوگرد تیپ55

1،627،470عباس قنبریان غالم1383هاي گیاهی منطقه جهرم تیپ56

1،204،330محمدعلی عسکرزاده1384هاي گیاهی منطقه تربت جامتیپ57

1،527،000غالمرضا قادري1384هاي گیاهی منطقه دستگردانتیپ58

1،546،700حسن احمدنژاد1384هاي گیاهی منطقه قاینتیپ59

1،506،600محمود یوسفی1384هاي گیاهی منطقه باغستانتیپ60

1،129،800سرگون ادیشو1384هاي گیاهی منطقه مهابادتیپ61

811،000آالشلوسیدابراهیم موسوي 1384هاي گیاهی منطقه گزیکتیپ62

1،625،300احمد ناصري1384آباد هاي گیاهی منطقه حاجیتیپ63

1،662،400احمد ناصري1385هاي گیاهی منطقه مینابتیپ64

1،300،200خیزي محمدرضا صبح1385هاي گیاهی منطقه زابلتیپ65

1،562،500حسین صالحی1385هاي گیاهی منطقه دزفولتیپ66

1،562،200محمد محمدي1385هاي گیاهی منطقه خور و ناي بندتیپ67

1،581،600اصغر پاریاب1385(چاوك) هاي گیاهی منطقه نهبندانتیپ68

1،490،600آبادي عباس علی1385هاي گیاهی منطقه میامیتیپ69

1،590،200محمد طیبی خرمی1385هاي گیاهی منطقه اقلیدتیپ70

1،287،068خیزي محمدرضا صبح1386گیاهی منطقه زاهدانهاي تیپ71

1،560،243خیزي محمدرضا صبح1386هاي گیاهی منطقه دریاچه هامونتیپ72

1،528،626اصغر پاریاب1387هاي گیاهی منطقه گنابادتیپ73

1،613،116علی خلیلی1387هاي گیاهی منطقه شیرازتیپ74

1،658،628خیزي محمدرضا صبح1387شهرنیک هاي گیاهی منطقهتیپ75

1،138،481خیزي محمدرضا صبح1387هاي گیاهی منطقه پیشینتیپ76

1،545،920غالمرضا حسینی بمرود1387هاي گیاهی منطقه بشرویهتیپ77
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1،611،454مرتضی خداقلی1387هاي گیاهی منطقه کازرونتیپ78

1،528،879مصطفی زارع1387هاي گیاهی منطقه همدانتیپ79

902،943رحمان اسدپور1387بشک هاي گیاهی منطقه پیتیپ80

448،591رحمان اسدپور1387هاي گیاهی منطقه جاسکتیپ81

1،597،385خیزي محمدرضا صبح1388هاي گیاهی منطقه آبسردتیپ82

1،496،576حمید هویزه1388هاي گیاهی منطقه خورموجتیپ83

727،525مسعود علیها1388نو هاي گیاهی منطقه نرهتیپ84

1،356،568زاده محمدرضا نجیب1388هاي گیاهی منطقه تبریزتیپ85

523،566جابر شریفی1388هاي گیاهی منطقه اردبیل و آستاراتیپ86

1،591،593محمدتقی فیضی1388(اردکان) هاي گیاهی منطقه یاسوجتیپ87

1،508،984مرتضی خداقلی1388هاي گیاهی منطقه بهبهانتیپ88

1،490،878سیدفرهاد ابطحی1388هاي گیاهی منطقه زنجانتیپ89

1،657،822خیزي محمدرضا صبح1388هاي گیاهی منطقه فنوجتیپ90

960،918نیا حسن قلیچ1388هاي گیاهی منطقه آملتیپ91

148،924جابر شریفی1388سوار گیاهی منطقه بیلههاي تیپ92

627،095محمدپور لهماشاا1389هاي گیاهی منطقه ایالمتیپ93

1،220،541محمد اکبرزاده1389هاي گیاهی منطقه ساريتیپ94

1،492،501سرگون ادیشو1389قلعه هاي گیاهی منطقه صائینتیپ95

1،578،644محمد محمدي1389هاي گیاهی منطقه لکرکوهتیپ96

928،510محمدپور لهماشاا1389هاي گیاهی منطقه دهلرانتیپ97

1،547،108زاده جعفر حسین1389هاي گیاهی منطقه کوهدشتتیپ98

1،454،817حمید هویزه1389هاي گیاهی منطقه بیرمتیپ99

159،381بهنام حمزه1389هاي گیاهی منطقه قشمتیپ100

1،579،697مسعود برهانی1389هاي گیاهی منطقه رامهرمزتیپ101

1،613،336پور ایرج اخالص1390آباد هاي گیاهی منطقه نصرتتیپ102

593،838رحمان اسدپور1390هاي گیاهی منطقه بندرلنگهتیپ103

1،431،715محمود یوسفی1390(دیلمان) هاي گیاهی منطقه قزوینتیپ104

1،562،534علی شیرمردي حمزه1390هاي گیاهی منطقه شهرکردتیپ105

486،483آوران رسول رنگ1390آباد هاي گیاهی منطقه پارستیپ106

1،628،617احمد ناصري1391هاي گیاهی منطقه فهرجتیپ107

159،573حمید هویزه1391هاي گیاهی منطقه الوانتیپ108

1،470،670علیرضا موسوي1391منطقه ارومیههاي گیاهی تیپ109

260،624حمید هویزه1391هاي گیاهی منطقه کنگانتیپ110

1،471،310زاده محمدرضا نجیب1392هاي گیاهی منطقه میانهتیپ111
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وسعت (هکتار)نویسندهسالی که قرار بود انتشار یابد نام کتابردیف

1،520،000مرحوم علی اکبرزاده1385هاي گیاهی منطقه اهرتیپ112

1،630،000محمد طیبی خرمی1387هاي گیاهی منطقه دارابتیپ113

1،220،000مجید آسیایی1389گواتر -هاي گیاهی منطقه چاه بهارتیپ114

1،510،000حسن کابلی1391هاي گیاهی منطقه کبودرآهنگتیپ115

1،640،000کیان نجفی تیره شبانکاره1391هاي گیاهی منطقه الرتیپ116

 357،340 زاده حسن امیرآبادي 1392 هاي گیاهی منطقه رشتتیپ 117

 

(هکتار) وسعتنویسنده/گانسال انتشار م کتابناردیف

2،764،000مسعود شکوئی -ناصر انصاري1369هاي گیاهی استان لرستانتیپ1

2،081،500عباسعلی سندگل1369(استان گلستان) هاي گیاهی منطقه گرگان و گنبدتیپ2

2،881،748فرهنگ قصریانی1378هاي گیاهی استان کردستانتیپ3

1،582،000 سیدفرهاد ابطحی1380هاي گیاهی استان قزوین تیپ4

1،624،000سیدابراهیم کاظمی1381یلویه و بویراحمدگهاي گیاهی استان که تیپ5

2،462،262محمد قیطوري1382هاي گیاهی استان کرمانشاه تیپ 6

 1،632،835 محمد فیاض 1390 هاي گیاهی استان چهارمحال و بختیاريتیپ 7

 1،369،246 محمد فیاض 1391 هاي گیاهی استان تهرانتیپ 8

 2،917،178 ديوحمیدرضا میرداو 1391 هاي گیاهی استان مرکزيتیپ 9

 2،242،762 حمید هویزه 1394 هاي گیاهی استان بوشهرتیپ 10

 1،150،895 سیدمهدي ادنانی 1394 هاي گیاهی استان قمتیپ 11

 1،972،879 محمدپور لهماشاا 1394 هاي گیاهی استان ایالمتیپ 12

 6،308،140 حمید هویزه 1394 اي گیاهی استان خوزستانهتیپ 13

 2،822،830 محمد فیاض 1394 هاي گیاهی استان خراسان شمالیتیپ 14

 9،749،092 محمد فیاض 1394 هاي گیاهی استان سمنانتیپ 15

 12،929،761 ناصر باغستانی میبدي 1394 هاي گیاهی استان یزدتیپ 16

 2،215،698 فرهاد آقاجانلو 1394 جانهاي گیاهی استان زنتیپ 17

 1،936،824 زاده رستم خلیفه 1395 هاي گیاهی استان همدانتیپ 18

 

جدول 3- فهرست کتاب های استانی منتشر شده طرح ملي شناخت مناطق اکولوژیک کشور

جدول 2- فهرست کتاب هاب منتشر نشده طرح ملي شناخت مناطق اکولوژیک کشور



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 104

شکل 1- نقشه اجرای طرح ملی شناخت مناطق اکولوژیک کشور برمبنای نقشه های سازمان نقشه برداری کشور
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شکل 2:  تیپ گیاهي  Prosopis cineraria- Ziziphus spina christi - Hammada salicornica در بوشهر

خاک   شناســان و ســایر متخصصــان مهــر تأییــد می   گرفــت و 
ــر درمی   آمــد. یــک گــروه ویرایــش فنــی  ــه رشــته تحری ســپس ب
ــد و  ــام می دادن ــا را انج ــی کتا   ب   ه ــش ادب ــروه ویرای ــک گ و ی
ــار  ــازه انتش ــاره آن اج ــرور چندب ــا م ــز ب ــی نی ــده مل هماهنگ کنن
ــزارش  ــه گ ــک خاص ــرح دارای ی ــر ط ــرد. ه ــت می   ک را دریاف
ــا توضیحــات  ــری و تیپ   هــای گیاهــی ب به همــراه دو جــدول کارب
ارتفــاع، اقلیــم، بارندگــی و مســاحت هــر تیــپ اســت کــه خواننــده 
بــا خوانــدن آن می   توانــد از منطقــه مــورد نظــر یــک تصویــر کلــی 
ــا  ــی ب ــای گیاه ــف موجــود و تیپ   ه ــای مختل ــه کاربری   ه در زمین
ــرح  ــن ط ــای ای ــت آورد. در گزارش ه ــده به دس ــخصات یادش مش
ــن در انتهــای هــر  ــر شــده و همچنی ــز ذک ــع اســتفاده شــده نی مناب
ــا  ــه گزارش ه ــت. کلی ــود اس ــی موج ــده انگلیس ــزارش، چکی گ
ــور  ــع کش ــا و مرات ــات جنگله ــه تحقیق ــارات مؤسس ــزو انتش ج

ــوند. ــوب می ش محس
به صـــورت  پاییـــن،  کیفیـــت  بـــا  اولیـــه  مجلـــدات 
گزارش هـــای ســـیمی تـــا حـــدود 50 صفحـــه، بـــا تصاویـــر 
ــد  ــخه و فاقـ ــا 500 نسـ ــمارگان 300 تـ ــفید و شـ ــیاه و سـ سـ
شـــابک چـــاپ شـــدند. در میانـــه کار گزارش هـــا بـــا انجـــام 
صحافـــی، به نســـبت آراســـته   تر شـــده و شـــمارگان بـــه حـــدود 
ـــا  ـــز در آنه ـــابک نی ـــماره ش ـــت و ش ـــش یاف ـــخه افزای 2000 نس
ـــتفاده  ـــا اس ـــاپ ب ـــت چ ـــدی کیفی ـــماره   های بع ـــد. در ش درج ش
ـــمارگان 1000  ـــا ش ـــد و ب ـــر ش ـــب بهت ـــوب به مرات ـــذ مرغ از کاغ
ـــر رنگـــی  ـــا تصاوی ـــا 1500 نســـخه و ذکـــر شـــابک و گهگاهـــی ب ت
ـــق  ـــی مناط ـــه برخ ـــوط ب ـــای مرب ـــد. گزارش ه ـــام ش ـــاپ انج چ
ماننـــد یاســـوج، الوان، قشـــم، اقلیـــد، بهبهـــان و رامهرمـــز بـــا 

ـــدد از  ـــداول متع ـــه و ج ـــان منطق ـــی گیاه ـــر رنگ ـــه، تصاوی نقش
ـــیده  ـــز رس ـــه نی ـــا 239 صفح ـــه ت ـــود ک ـــل ب ـــای مفص گزارش ه
اســـت. بـــا احتســـاب 5 جلـــدی کـــه آمـــاده چـــاپ اســـت 
در مجمـــوع از مســـاحت 164,819,500 هکتـــاری کشـــور 
163,580,800 هکتـــار تعییـــن کاربـــری شـــده و تفـــاوت 
ـــه  ـــت ک ـــرزمینی اس ـــای س ـــطح آب ه ـــه س ـــوط ب ـــود مرب موج
ــات  ــن عملیـ ــته اند. همچنیـ ــری نداشـ ــن کاربـ ــه تعییـ ــاز بـ نیـ
تیـــپ بنـــدی در ســـطح 90,200,151 هکتـــار انجـــام شـــده 
ـــاحت  ـــد از مس ـــر 55 درص ـــا براب ـــزان تقریب ـــن می ـــه ای ـــت ک اس

کل کشـــور اســـت.
از آنجــا کــه نقــد 129 جلــد کتــاب طــرح شــناخت مناطــق 
ــه نقــد چنــد  ــذا ب ــه نمی   گنجــد ل اکولوژیــک کشــور در ایــن مقول
جلــد از مجلــدات ابتدایــی، میانــی و انتهایــی پرداختــه می   شــود. 
اولیــن جلــد از ایــن مجموعــه کتاب   هــا توســط دکتــر عباســعلی 
ــکوئی در  ــعود ش ــان و مس ــا عارفی ــکاری رض ــا هم ــندگل و ب س
منطقــه گــرگان و گنبــد در ســال 1368 بــه مرحلــه اجــرا درآمــد 
و گــزارش آن ســال 1369 بــا شــماره انتشــار 1364-69 منتشــر 
ــایی  ــردی و شناس ــش و طبیعت گ ــا پیمای ــر ب ــن اث ــد. در ای ش
گیاهــان، مطالعــات تیپولــوژی براســاس فیزیونومــی انجــام گرفــت 
و اطاعــات روی نقشــه 1:50000پیــاده و مــرز تیپ   هــای 
ــه  ــد، نقش ــه بع ــد. در مرحل ــخص ش ــوان مش ــّد ت ــی در ح گیاه
به دســت آمده بــا نقشــه تیپولــوژی، ارزیابــی اراضــی، نقشــه 
ــای  ــه خاک   ه ــر، نقش ــوط هم تبخی ــه خط ــاران، نقش ــوط هم ب خط
ــاک  ــزی خ ــه حاصلخی ــی و نقش ــای حیات ــه اقلیم ه ــران، نقش ای
ــی  ــم گوناگون ــه در آن عائ ــت ک ــق یاف ــدی( تطبی ــای بع )جلد   ه
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شکل 3- تیپ گیاهی Astragalus microcephalus - Festuca ovina  در زنجان

شکل 4- تیپ گیاهي  Astragalus microcephalus - Stipa barbata  در زنجان
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شکل 6- تیپ گیاهي Alhagi camelorum - Aeluropus littoralis در قم

شکل 5- تیپ Quercus persica - Amygdalus scoparia در خوزستان
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شکل 7- تیپ گیاهي Artemisia sieberi - Scariola orientalis در مرکزی

شکل 8- تیپ گیاهي Artemisia aucheri - Rheum ribes در مرکزی
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 Juniperus excelsa - Pistacia  atlantica subsp. mutica شکل 10- تیپ گیاهي
در اردبیل

شکل 9- تیپ گیاهي .Tamarix spp در مرکزی

Calliganum comusum - Stipagrostis karelini  شکل 13- تیپ گیاهي
  در اصفهان

شکل 12- تیپ گیاهي Onobrychis cornuta - Festuca ovina در مازندران

 Festuca ovina - Bromus tomentellus - Onobrychis شکل 11- تیپ گیاهي
cornuta در مازندران
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ماننــد اراضــی زراعــی، جنــگل، نمــک زار، مراتــع، بیابــان و ســطوح آزاد آب هــا 
ــروه( و  ــی )گ ــپ اصل ــش تی ــد ش ــرگان و گنب ــه گ ــرای منطق ــد. ب ــف ش تعری
ــژه مشــخص  ــم وی ــا عائ ــه روی نقشــه ب ــپ تشــخیص داده شــد ک 25 زیرتی
ــاع  ــی، ارتف ــد رویش ــم واح ــر عائ ــا ذک ــا ب ــک از زیرتیپ   ه ــر ی ــدند. ه ش
ــد  ــار( و درصــد مشــخص شــد. جل ــم، خــاک، مســاحت )هکت ــی، اقلی محل
پنجــم بــه منطقــه خوانســار- فریــدن اختصــاص یافــت. ایــن طــرح توســط 
دکتــر مصطفــی ســعیدفر بــا همــکاری مهــدی افتخــاری، محمدتقــی فیضــی 
ــن منطقــه  ــرای ای ــه چــاپ رســید. ب و مســعود شــکوئی در ســال 1371 ب
42 تیــپ گیاهــی تشــخیص داده شــد کــه ماننــد جلــد نخســت حــاوی اطاعــات 
ــارس را  ــتان ف ــد اس ــه اقلی ــی منطق ــای گیاه ــد 76، تیپ   ه ــود. جل ــل ب کام
ــپ  ــت تی ــی در هش ــه گیاه ــا 800 گون ــه ب ــن منطق ــت. ای ــرده اس ــی ک بررس
ــای  ــت گونه   ه ــی و فهرس ــر رنگ ــا تصاوی ــپ ب ــروه( و 59 زیرتی ــی )گ اصل

ــه چــاپ رســید.  گیاهــی دقیــق ب
جلد   هــای 106 و 114 بــه جزیــره الوان و قشــم اختصــاص یافــت. در این 
ــای  ــود، گزارش   ه ــترس ب ــل در دس ــی از قب ــات اندک ــه اطاع ــا ک گزارش ه
ــه  ــه   ها ب ــی و نقش ــع رویش ــی جوام ــر رنگ ــا تصاوی ــی ب ــع و مطلوب جام
ــد و فهرســت  ــر ش ــا ذک ــی در آنه ــی متنوع ــای گیاه ــید. تیپ   ه چــاپ رس
ــر رنگــی از  ــه تصاوی ــد. تهی ــم ش ــه و تنظی ــت تهی ــی به دق ــای گیاه گونه   ه
تیپ   هــای گیاهــی موجــود در مناطــق مختلــف آب و هوایــی ایــران یکــی 
ــک کشــور  ــی شــناخت مناطــق اکولوژی ــم طــرح مل ــتاوردهای مه از دس
ــی  ــار گیاه ــاختار و ریخت ــه س ــا ب ــاهده آنه ــا مش ــوان ب ــه می   ت ــت ک اس

ــا 13(. ــرد )شــکل   های 2 ت ــی ب ــک کشــور پ ــف اکولوژی مناطــق مختل
در واقــع موضــوع کتاب   هــای طــرح ملــی شــناخت مناطــق 
ــت  ــی اس ــی در مناطق ــای گیاه ــی تیپ   ه ــور، بررس ــک کش اکولوژی
ــرای  ــا ب ــن کتاب   ه ــوند. ای ــده می   ش ــع نامی ــرف مرت ــاس ع ــه براس ک
کلیــه کســانی کــه بــه هــر نحــوی بــا مراتــع ســر و کار دارنــد، بســیار 
ارزشــمند اســت. از آنجایی کــه انتشــار ایــن مجموعــه کتاب   هــا 
نقشــه جامعــی از پوشــش گیاهــی مراتــع کشــور را نمایــان می   ســازد 
ــد،  ــی می   کن ــکان معرف ــد ام ــا ح ــراه را ت ــب و هم ــای غال و گونه   ه
کمــک بزرگــی بــرای انتخــاب مناطــق کلیــد در مراتــع و طبقه بنــدی 
مراتــع بــوده و پهنه بنــدی وســعت مراتــع بــا خصوصیــات گوناگــون 

می   ســازد.  امکان پذیــر  را 

 جمع بندی 
نخســـت از همـــه محققـــان، کارشناســـان و مجریـــان طـــرح 
ـــران  ـــر ای ـــور در سراس ـــک کش ـــق اکولوژی ـــناخت مناط ـــی ش مل
تشـــکر و قدردانـــی می   شـــود کـــه توانســـتند بـــا پایمـــردی 
ــد.  ــه کننـ ــدری را تهیـ ــس و گرانقـ ــات نفیـ ــن اطاعـ چنیـ
ـــور  ـــک کش ـــق اکولوژی ـــناخت مناط ـــی ش ـــرح مل ـــرای ط اج
ســـبب شـــد کـــه بخش   هـــای تحقیقاتـــی جنـــگل، مرتـــع، 
بیابـــان و گیاه   شناســـی بـــا تبـــادل نظـــر بیشـــتر و بهتـــر 
ـــد  ـــت کنن ـــر فّعالیّ ـــار یکدیگ ـــع در کن ـــرح جام ـــن ط در ای
ـــرح  ـــرای ط ـــد. اج ـــت آم ـــز به دس ـــی نی ـــج مطلوب ـــه نتای ک

ـــق  ـــی دقی ـــی اجرای ـــد دارای روش شناس هرچن
ـــوان  ـــلیقه و ت ـــش، س ـــب دان ـــا برحس ـــود، ام ب
ــتی در  ــز و درشـ ــای ریـ ــان تفاوت   هـ مجریـ
اجـــرای آن به چشـــم می   خـــورد. اجـــرای 
ـــرزمین  ـــر س ـــناخت بهت ـــب ش ـــرح موج ـــن ط ای
ـــع  ـــش مناب ـــی و دان ـــطح آگاه ـــد و س ـــران ش ای
طبیعـــی، به ویـــژه مرتـــع را ارتقـــا داد. درواقـــع، 
ـــاده  ـــا نه ـــالوده   ای بن ـــرح ش ـــن ط ـــرای ای ـــا اج ب
شـــد کـــه اینـــک شـــناخت بهتـــر و دقیق تـــری 
ـــت.  ـــده اس ـــل ش ـــور تحصی ـــع کش ـــت مرات از وضعی
ـــری  ـــن کارب ـــن طـــرح شـــامل تعیی ـــی ای اهـــداف اصل
کلیـــه ســـطوح در تمـــام گســـتره کشـــور، تعییـــن 
ـــراه گیاهـــان غالـــب هـــر  ـــی به هم ـــای گیاه تیپ ه
ــایی  ــی و شناسـ ــاس روش فیزونومـ ــه براسـ منطقـ
و تشـــریح خصوصیـــات محیـــط طبیعـــی رویـــش 
گیـــاه ازجملـــه خصوصیـــات آب و هوایـــی، خـــاک 
ــی  ــپ گیاهـ ــر تیـ ــراه هـ ــان همـ ــن گیاهـ و همچنیـ
بـــود. نتایـــج ایـــن طـــرح در ســـطح گســـترده   ای از 
ــزان،  ــجویان، برنامه   ریـ ــتادان، دانشـ ــان، اسـ کارشناسـ
مدیـــران ارشـــد و ســـازمان   های اجرایـــی کشـــور 

ــت. ــرداری اسـ ــتفاده و بهره   بـ ــل اسـ قابـ
تحقیقــات  مؤسســه  مدیــران  همــه  از  درخاتمــه، 
جنگلهــا و مراتــع کشــور کــه بــا صــرف وقــت و نظــارت 
ــد،  ــاش کردن ــرح ت ــرای ط ــج اج ــق نتای ــتمر در تحق مس
تشــکر و قدردانــی می   شــود. طــرح ملــی شــناخت مناطــق 
ــا و  ــات جنگله ــه تحقیق ــط مؤسس ــور توس ــک کش اکولوژی
مراتــع کشــور و بــا حمایــت مالــی ســازمان جنگلهــا، مراتــع 

ــت. ــده اس ــام ش ــور انج ــزداری کش و آبخی
 پیشنهادها

ــک  ــب ی ــت آمده در قال ــات به دس ــه اطاع ــت از هم الزم اس
بانــک اطاعــات به همــراه نقشــه   های رقومــی، نرم   افــزار 
مانیتورینــگ مراتــع کشــور تهیــه شــود. بــا خاتمــه ایــن 
ــوژی  ــت تیپول ــوان وضعی ــای ج ــری نیروه ــا به کارگی ــه ب مرحل
ــه  ــوال( ک ــوب نی ــن )س ــق آلپای ــی و مناط ــای قدیم گزارش ه
ــد نظــر  ــی و تجدی ــورد بازبین ــا ســخت   تر اســت، م ــه آنه ــوذ ب نف
ــر شــده، مؤسســه  ــه ذک ــا خاتمــه مراحــل چندگان ــرد. ب ــرار گی ق
تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور تــاش کنــد بــا اجــرای طــرح 
پایشــی نســبت بــه بازبینــی و اصــاح بعضــی نقــاط در دوره   هــای 
ــک  ــه بان ــد ب ــات جدی ــا ورود اطاع ــام ورزد و ب ــاله اهتم پنج س
ــد،  ــه کن ــری تهی ــگام و دقیق   ت ــه شــده، نقشــه   های بهن اطاعــات تهی
ــم  ــتمر، دینامیس ــالی   های مس ــم، خشکس ــر اقلی ــه تغیی ــرا مقول زی
جمعیــت گیاهــی و پدیــده توالــی در پوشــش   های گیاهــی ایــن کار را 

امــری الزامــی و اجتناب ناپذیــر می   ســازد.
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