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Abstract

The study of ecological areas of Ardabil province was conducted with the aim of controlling and differentiating 
land use and recognizing the rangeland species type in the years 2010-2012. According to recent surveys, 
the area of Ardebil province is estimated to be about 1777736 hectares. Rangelands and forests cover about 
685707 hectares (38%) of the total area of the province, cultivated lands about 1062924 hectares (60%), rocky 
lands and bare grounds about 14628 hectares, water levels about 1186 hectares (1%), and urban and industrial 
lands about 13291 hectares (1%). In the rangelands of the province, a total of 66 rangeland types were divided 
into four groups: Artemisia, Astragalus, perennial grasses and Onobrychis and five individual types including 
Peganum, Caparis-Iris, Carex-Iris, Salsola-Poa and Trifolium-Trisetum were identified.The forest habitats of the 
province are composed of eight types of Quercus–Fagus, Corylus avellana Mixed, Carpinus–Corylus, Tamarix–
Salix, Quercus-Carpinus-Zelkova, Quercus type, Pistacia atlantica subsp mutica type and Crataegus-Paliurus 
spina –Christi- Acer monspessulanum Mixed.The results of this research can be used as a scientific document 
and reference for the implementation of applied research projects by executive organizations through providing 
the area and position of natural resources in Ardabil province and vegetation types map.
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چکیده
مطالعه مناطق اکولوژیک استان اردبیل با هدف کنترل و تفکیک کاربری اراضی و شناخت تیپ گیاهان مرتعی طی 
سال های 1391-1389 اجرا شد. طبق آخرین بررسی های انجام شده مساحت استان اردبیل حدود یک میلیون و 777 هزار 
و 736 هکتار برآورد شده است. اراضی مرتع و جنگل حدود 685 هزار و 707 هکتار )38 درصد(، اراضی زراعی )دیم، 
آبی و باغ ها( حدود یک میلیون و 62 هزار و 924 هکتار )60 درصد(، اراضی صخره ای و زمین های لخت حدود 14 هزار 
و 628 هکتار، سطوح آبی حدود هزار و 186 هکتار )یک درصد( و اراضی شهری و صنعتی حدود 13 هزار و 291 هکتار 
)یک درصد( از سطح کل استان را شامل مي شوند. در عرصه های مرتعی استان درمجموع 66 تیپ گیاهی مرتعی در چهار 
گروه گیاهی درمنه، گون، گندمیان دائمی، اسپرس بوته ای خاردار و پنج تیپ منفرد مرتعی به نام های اسپند، کور- زنبق، 
جگن- زنبق، علف شور- پوا پیازدار و شبدر سفید- شبه یوالف طالیي شناسایی شدند. همچنین رویشگاه های جنگلی 
استان از هشت تیپ راش- بلوط، فندق آمیخته، فندق- ممرز، گز- بید سفید، آمیخته بلوط- ممرز- آزاد، تیپ ارس، 
تیپ بنه و تیپ آمیخته زالزالک- سیاه تلو - کیکم تشکیل شده اند. دستاوردهای حاصل از این تحقیق با ارائه مساحت و 
موقعیت عرصه های منابع طبیعی استان اردبیل و نقشه تیپ های گیاهی می تواند به عنوان یک سند و مرجع علمی برای 

اجرای طرح های پژوهشی کاربردی توسط سازمان های اجرایی قابل استفاده باشد.
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از سـطح دریـا پرداختنـد.  براسـاس ایـن مطالعـه 136 گونه 
گیاهي در منطقه تشـخیص داده شـد. همچنین سـه جامعه 
گیاهـي فندق - بلـوط در ارتفاع 1380 تـا 1460 متر 
از سـطح دریا، جامعه فنـدق- راش در ارتفاع 1370 
تـا 1500 متـری و جامعه فندق - کـرب در ارتفاع 
1440 تا 1500 متر از سـطح دریا شناسایی شدند. 
نقی نـژاد و همکاران )1394( تنوع فلوریسـتیکي، 
ویژگي های فلوري و محیطي منطقه حفاظت شده 
آق داغ اسـتان اردبیـل را اندازه گیـری کرده انـد. 
نتایـج نشـان داد کـه ارتبـاط غنـاي گونـه اي 
از سیسـتم های  بسـیاري  ارتفـاع هماننـد  و 
کوهسـتاني، رونـدي تقریبـًا زنگوله ای شـکل 
را نشـان می دهد کـه در ارتفـاع 1800 متري 
داراي بیشـترین غناي گونه ای است. علی نژاد 
و همـکاران )1396( رسـتني های رویشـگاه 
آبـي دریاچـه نئـور و تورب زارهـاي بخـش 

جنوبـي و جنوب غربـي آن را مورد بررسـی 
قـرار داده و چهـار پهنـه رویشـي تفکیـک 
شـده و 84 آرایـه گیاهـي )27 خانـواده و 
45 جنـس( را شناسـایي کردند. نتایج نشـان 
داد کـه اکوسیسـتم ماندابـي کوهسـتاني نئور، 
رویشـگاه گونه هـای گیاهي کمیـاب مانند ني 
توپي  )Sparganium emersum( و انباني 
)Utricularia minor( است. حفاظت از چنین 
زیسـت بوم های بـاارزش و کمیابي، گامي مهم 
و اساسـي در نگهـداري و حراسـت از ذخایر 
ژنتیکـي کشـور در درازمدت اسـت. میرزایي 
موسـي وند و همکاران )1396( با اسـتفاده از 
تصاویـر لندسـت و  IRS به بررسـي تغییرات 
کاربري و پوشـش اراضي شهرسـتان خلخال 
در استان اردبیل پرداختند. نتایج مقایسه نقشه 
سـال های 1388 با 1381 نشان داد که میزان 

 مقدمه
هر تیـپ گیاهي معرف 

اکولوژیـک  آشـیان  یـک 
اسـت. کم یا زیـاد بودن تنوع و 

غنـاي گونه هاي گیاهـي مي تواند 
اکولوژیـک  ارائـه شـرایط  ضمـن 

منطقـه، تأثیر شـدت بهره بـرداري از 
عرصه هـای طبیعـی را نشـان  دهـد. 

شناخت پوشـش گیاهی و شـرایط محیطي 
نظیر منابع اراضـی )خاك، آب و هوا( به عنوان 
عناصر اکولوژیک، در تشخیص روند تحوالت 
پوشـش گیاهي اهمیت بسـزایی دارند. بدیهي 
اسـت ارائـه راهکارهـاي عملـي در حفـظ و 
برنامه ریـزي و  نگهـداري پوشـش گیاهـي، 
مدیریـت بهینـه آنها نیـاز به شـناخت دقیق تر 
ایـن عوامـل دارد. مطالعاتـی کـه درخصوص 
شناسـایی مناطـق اکولوژیـک کشـور انجـام 
شـده بـه سـال 1368 برمی گـردد که توسـط 
مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و مراتع کشـور با 
همـکاري مراکز تحقیقات کشـاورزي و منابع 
طبیعي وقت اسـتان ها در چندین مرحله انجام 
شده و خروجی این مطالعات تولید نقشه هایی 
چهارگـوش بـا مقیـاس 1:250000 )بر پایه 
اندکس رسـمی تعریف شـده برای ایران( بوده 
اسـت. در توضیح این طرح، اسـاتید گرانقدر، 
چنیـن اظهار نظر کرده انـد که اجرای این طرح 
موجـب شـناخت بهتر سـرزمین ایران شـد و 
سـطح آگاهـی و دانـش منابع طبیعـی، به ویژه 
مرتع را ارتقـا داد. درواقع، با اجرای این طرح 
شـالوده بنا نهاده شـد و اینک شـناخت بهتر و 
دقیق تـری از وضعیـت مراتـع کشـور تحصیل 

شـده اسـت )معصومی و فرحپور، 1396(. 
مطالعـات پراکنده ای در زمینه تهیه نقشـه 
پراکندگـی پوشـش گیاهی و کاربـری اراضی 
مناطق مختلف اسـتان اردبیل انجام شده است. 
علی خواه اصل و همکاران )1394( با تکنیک 
سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهواره ای 
لندسـت 2014 بـه تهیه نقشـه کاربری اراضی 
حوزه آبخیز کفتاره واقع در شـمال شهرسـتان 
اردبیل پرداختند. نتایج نشـان داد که به ترتیب 
کشـت دیم، مرتع، کشـت آبـی و اراضی بایر، 
بیشـترین سـطح منطقـه را تشـکیل می دهند. 
تیمـورزاده و همـکاران )1382( بـه بررسـي 
جامعه شناسـي گیاهـي در جنگل هـای شـرق 
اردبیل ، ارتفاعـات بین 1350 تا 1500 متري 
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شکل 1- موقعیت استان اردبیل در ایران
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اسـت. همچنین در سـمت غرب شهر اردبیل، 
شـمال نیر و جنوب شـرقی مشکین شـهر کوه 
مشـهور سـبالن به عنـوان اثر طبیعـی ملی در 
فهرسـت آثـار طبیعـی ملی بـه ثبت رسـیده 

است )شـکل 1(.

 روش بررسی 
مطالعـه پوشـش گیاهي و تفکیـک تیپ هاي 
گیاهـی مرتعـي و جنگلـي بـه روش نمـود 
ظاهـری و نیـز کنتـرل مـرز تیپ هـا و تعیین 
کاسـتن  به منظـور  آنهـا،  محـدوده  سـطح 
خطاهـای مرزبندی تیپ های گیاهی با سـایر 
کاربري هـا با اسـتفاده از تصاویـر ماهواره ای 
انجـام شـد. اسـامي تیپ هـا براسـاس گونـه  
غالـب و همراه با روش نام گذاری دو اسـمی 
یـا گاهـی سـه اسـمی بـا اسـتفاده از منابـع 
موجود مشـخص و درنهایت نقشـه پوشـش 
گیاهـی اسـتان اردبیـل تهیه شـد )شـریفی و 

همـکاران، 1396(.

 یافته ها
انجـام شـده،  نتایـج بررسـی های   براسـاس 
اراضـی مرتعـی حـدود 607 هـزار و 727 
هکتـار )34 درصـد(، رویشـگاه های جنگلی 
حـدود 77 هـزار و 980 هکتـار )4 درصد(، 
اراضـی زراعـی )دیم، آبـی و باغ هـا( حدود 

تغییـرات اراضـي زراعت دیم و آبـي افزایش 
و درمقابـل سـطوح اراضی مرتعـی و جنگلي 

کاهش یافته اسـت. 

 اقدام ها
منطقه مورد مطالعه

اسـتان اردبیـل در موقعیـت 37 درجه و 10 
دقیقه تا 39 درجه و 42 دقیقه عرض شـمالي 
و 47 درجـه و 20 دقیقـه تـا 48 درجـه و 
55 دقیقـه طـول شـرقي قـرار گرفته اسـت. 
بلندتریـن نقطه، قله سـبالن بـا ارتفاع 4811 
متـر و پسـت ترین نقطـه بـه ارتفـاع 40 متر 
از سـطح آب هـای آزاد در حاشـیه رودخانه 
ارس قرار دارد. این اسـتان از سـمت شـمال 
و شـرق به مرز کشـور جمهـوری آذربایجان 
و گیـالن و از سـمت غـرب و جنـوب بـه 
آذربایجـان شـرقی و اسـتان زنجـان محدود 
اسـت. باوجـود کوه هـای متعـدد در اسـتان 
اردبیـل، دشـت های هموار و وسـیعی همانند 
دشـت مغان در قسمت شـمال، دشت اردبیل 
در قسـمت مرکزی و دشـت دامنـه ای منطقه 
مشـکین و ارشـق وجود دارد که موجب شده 
سـیمای عمومی  اسـتان دشـت و دامنـه ای با 
نمایی کشـاورزی تلقی شـود. ازطرفی وجود 
کوه های متعدد موجب شـده تا سـطح زیادی 
از مناطق اسـتان آب و هوای کوهستانی داشته 
باشـد. ارتفاعـات عمـده منطقـه، بخشـي از 
رشـته کوه هاي سـبالن اسـت که عرصه هایي 
از بخـش مرکـزي و غربـي اسـتان اردبیـل 
را پوشـش داده اسـت. کوه هـای تالـش در 
حّدفاصل گیالن و خلخال از شـمال غرب به 
جنوب شـرق کشیده شده و منطقه آذربایجان 
را از دریـای خـزر جـدا کرده اسـت. وجود 
ایـن کـوه در جهت شـمال بـه جنـوب مانند 
سـدی اسـت که از نفوذ رطوبت دریای خزر 
بـه داخـل منطقه خلخـال و نواحـی غربی و 
جنوبـی جلوگیـری کـرده و موجـب بـروز 
اختـالف شـدیدی در چهره گیاهـی دو دامنه 
شـرقی و غربـی می شـود. اقلیـم ایـن منطقه 
 براسـاس روش آمبـرژه، نیمه خشـک معتدل 
تا نیمه خشـک سـرد و از ارتفـاع 2500 متر 
بـه بـاال از اقلیم نیمه خشـک فراسـرد و آلپی 
برخـوردار اسـت. بخـش شـمالی اسـتان که 
دشـت وسـیع مغان و مراتع قشـالقی عشـایر 
ایل سـون محسـوب می شـود در ارتفـاع 40 

تا 1000 متری از سـطح آب هـای آزاد قرار 
گرفتـه و نیمه خشـک معتدل اسـت. همچنین 
در بخـش جنوبی اسـتان شـامل منطقه کلور 
)حواشـی  کوثـر  شهرسـتان  از  قسـمتی  و 
رودخانه قـزل اوزن( میـزان بارندگی کمتر از 
300 میلی متـر و مشـابه نواحـی مدیترانه ای 
اسـت. در ایـن نواحـی، بـاران به طـور عمده 
در فصـل زمسـتان می بـارد و به طـور کلـی 
هـوای منطقه در تابسـتان گرم و در زمسـتان 
معتدل اسـت. بخش مرکزی اسـتان که شامل 
شهرسـتان های اردبیـل، مشکین شـهر، نمین، 
نیر و سـرعین اسـت شـامل اقلیم نیمه خشک 
سـرد بـوده و از ارتفاع 2500 متـر به باال از 
اقلیم نیمه خشـک فراسـرد برخوردار اسـت. 
بخـش جنوبی اسـتان شـامل شهرسـتان های 
کوهسـتاني  اقلیـم  دارای  کوثـر  و  خلخـال 
)نیمه خشـک سـرد( اسـت. منطقـه کوچکـی 
به دلیـل  فندقلـو(  اردبیـل )منطقـه  از شـرق 
اقلیمـی  مرطـوب  از جریـان  برخـورداری 
دریـای خـزر و منطقـه کوچکـی از بخـش 
غربـی مشکین شـهر )منطقـه حاتم میشه سـی 
و پاشـابیگلی(، به دلیـل نزدیکـی بـه مناطـق 
جنگلـی ارسـباران، دارای اقلیـم مرطـوب و 
نیمه مرطوب شـبیه به هیرکانی ارزیابی شـده 
اسـت. منطقـه حفاظت شـده آق داغ نیـز در 
جنوب شـرقی شهرسـتان خلخال واقع شـده 

شکل 2- نمودار درصد مساحت کاربری های اراضی استان اردبیل
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یـک میلیـون و 62 هـزار و 924 هکتار )60 
درصـد(، کوه ها، اراضی صخـره ای، زمین های 
لخـت و سـطوح آبی حدود 15 هـزار و 814 
هکتار )یک درصد( و اراضی شهری و صنعتی 
حدود 13 هزار و 291 هکتار )یک درصد( از 
سطح کل اسـتان را شامل می شوند )شکل 2(.

اکوسیسـتم هاي مرتعـي و جنگلی اسـتان 
دامنه هـاي  فوقانـي،  ارتفاعـات  در  عمومـًا 
میان بنـد کوهسـتاني و نواحي جلگـه اي واقع 
شـده اند که از سـمت شـمال و شـرق بـه مرز 
کشـور جمهوری آذربایجان و اسـتان گیالن و 
از سـمت غرب و جنوب به اسـتان آذربایجان 
اسـت.  محـدود  زنجـان  اسـتان  و  شـرقی 
درمجمـوع 66 تیـپ گیاهی مرتعـي در چهار 
گـروه گیاهـی و پنج تیـپ منفـرد و تیپ های 
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رویشـگاه جنگلی تشـریح شده اسـت. گروه  
گیاهی درمنه )Artemisia( با 25 تیپ گیاهی 
به وسـعت 208114/9 هکتـار )30 درصـد(، 
گـروه  گیاهـی گـون )Astragalus( بـا 16 
تیپ گیاهی به وسعت 273628/3 هکتار )40 
Peren- )درصد(، گروه  گیاهی گندمیان دائمی 

nial Grasses( با 16 تیپ گیاهی به وسـعت 
81042/7 هکتار )12 درصد( و گروه  گیاهی 
اسـپرس بوته ای خـاردار )Onobrychis( با 
چهـار تیـپ گیاهـی به وسـعت 34645/60 
هکتـار )5 درصـد( و پنج تیپ منفـرد مرتعی 
با 10295 هکتار )2 درصد( از پوشش گیاهی 
طبیعـی را به خود اختصـاص داده اند. همچنین 
رویشـگاه های جنگلی با هشـت تیـپ منفرد 
)راش- بلـوط، فندق آمیختـه، فندق- ممرز، 

گز- بید سـفید، آمیخته بلـوط- ممرز- آزاد، 
تیـپ ارس، تیـپ بنـه یـا پسـته وحشـي و 
تیـپ آمیخته زالزالـک- سـیاه تلو- کیکم( با 
مسـاحت 77980 هکتـار معـادل 11 درصد 
از پوشـش گیاهـی طبیعـی اسـتان را به خود 
اختصـاص داده انـد. موقعیت کاربـری اراضی 
و گروه هـای تیپ گیاهی در اسـتان اردبیل در 
شـکل 3 نشان داده شـده است. در شکل های 
و  بنـه   – ارس  تیـپ جنگلـی  هـم   5 و   4
چشـم اندازی از مراتع ییالقی ارائه شده است.

 نتیجه گیری نهایی
 براسـاس نتایج مطالعه انجام شده، عرصه های 
منابع طبیعی اسـتان اردبیل از سـطح ارتفاعی 
40 متـر در حاشـیه رودخانـه ارس در منطقه 
بیله سـوار تـا 3600 متری از سـطح آب های 
آزاد در دامنـه سـبالن، انتشـار دارنـد. گـروه 
 )Artemisia fragrans( گیاهی درمنه معطر
در مناطق دشـتی و کوهپایه ها تـا ارتفاع زیر 
2200 متری و بیشتر در نواحی شمالی استان 
اردبیل به همراه گونه های آسـتراگالوس )گون 
خاردار(، نوآ ماکروناتا )شـوخ(، پتروسـیمونا، 
سالسـوال )علف شور(، پوآ، سـوئدا، سیاه تلو، 
علـف پشـمکی، افـدرا )ریش بـز(، کاپاریس 
)کـور(، پگانـوم )اسـپند(، گلرنـگ وحشـی، 
آتریپلکـس )اسـفناج وحشـی(، کاروان کش، 
)علـف  فسـتوکا  خارخسـک،  پیـر،  زلـف 
گوسـفندی( و آگروپایـرون )علـف گندمـی( 
تشـکیل تیـپ غالـب می دهند. گـروه گیاهی 
گون هـا )Astragalus( در مناطـق میان بنـد 
کوهپایه هـا تا ارتفـاع 2600 متری در نواحی 
مرکـزی و جنوبـی اسـتان اردبیـل به همـراه 
گندمـی(،  )علـف  آگروپایـرون  گونه هـای 
سـیاه تنگـرس، درمنـه معطر، فسـتوکا )علف 
گوسـفندی(، دم روباهـی، اسـپرس خـاردار، 
فوربیـا  ا  ، میرحسـن( )کاله  آکانتولیمـون 
)فرفیـون( و اسـتیپا )زلـف پیـر( به صـورت 
تیـپ غالـب قابـل مشـاهده اسـت. سـومین 
 )Grasses( گـروه گیاهـی، گندمیان دائمـی
دم  گندمـی(،  )علـف  آگروپایـرون  شـامل 
روباهـی، جگـن، فسـتوکا و چمـن به طـور 
عمـده در ارتفاعـات مناطـق شـرقی و غربی 
اسـتان گسـترده شـده اند و به عنوان گونه های 
کلیدی و شـاخص منطقه محسـوب می شوند. 

شکل 3- موقعیت کاربری اراضی و گروه های تیپ گیاهی در استان اردبیل
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شکل 4- تیپ جنگلی ارس - بنه (.Juniperus excelsa – Pistacia atlantica subsp mutica) در منطقه جنوبی خلخال

شکل 5- چشم اندازی از مراتع ییالقی با تیپ چمن زار و تاالب کوچک در ارتفاعات منطقه سردابه اردبیل 
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چهارمین گروه گیاهی اسپرس خاردار 
)Onobrychis cornuta( با گونه های 
مختلـف نظیـر آسـتراگالوس )گـون(، 
آگروپایـرون )علـف گندمـی(، تیموس 
)آویشـن( و فسـتوکا )علف گوسفندی( 
همراه بـوده و در برخـی مناطق جنوبی 
اسـتان تیپ مستقلی تشکیل می دهند. وضعیت 
مراتع در مناطق دشـتي و میان بنـد کوهپایه ها، 
به دلیـل بهره بـرداری بی رویـه توسـط دامداران 
روسـتایی و عشـایر، در وضعیـت ضعیـف تـا 
متوسـط اسـت و عمومًا در نزدیکی روسـتاها 
اراضـی زراعـی  بـه  و سـامانه های عرفـی 
تبدیـل شـده اند. در ارتفاعـات بـاالی 2200 
متـری دامنـه کوهپایه هـا، وضعیـت مراتـع تـا 
انـدازه ای خـوب بـوده و گونه هـای ارجـح و 
کلیـدی از تیـره گندمیـان و لگوم هـا ازجملـه
Agropyron trichophorum
Alopecurus textilis
Bromus tomentellus
Festuca ovina
Hordeum villosum
Trisetum flavescens

 Trifolium pratense
Trifolium repens 
کـه ازنظـر حفاظـت خـاك و تولیـد علوفـه 
یافـت  به وفـور  هسـتند  همیـت  ا رای  دا
 .)1391 همـکاران،  و  )شـریفی  می شـوند 
در حاشـیه رودخانه هـا به ویـژه در نـوار 
مرزی شهرسـتان گرمی، بیله سـوار با جمهوری 
آذربایجـان، از ارتفـاع 80 تا 900 متر از سـطح 
دریـای آزاد، در حاشـیه رودخانه بالهارود، تیپ 
جنگلی واقع شـده اسـت. از ارتفاع 80 تا 450 
متـر از سـطح دریـای آزاد تیـپ غالـب از نوع  
Tamarix sp- Salix alba تشـکیل شـده و 
از ارتفـاع حـدود 450 تـا 900 متـر از سـطح 
 Zelkova دریـا تیـپ آمیخته جنگلـی از نـوع
 carpinifolia-Quercus castaneifolia -
Carpinus betulus اسـت که به طور کامل در 
نواحی مرزی قرار گرفته اند. از حاشـیه رود خانه 
به طـرف ارتفاعـات، معمـواًل درختچه هایـی 
ماننـد سـنجد افزایـش پیـدا می کننـد. وجـود 
گونه هـای جنگلـی درختـی و درختچـه ای در 
حاشـیه رود خانه به عنوان فیلتر عمـل کرده و از 
فرسایش کناره های رود خانه جلوگیری می کنند. 
در بخش جنوبی اسـتان از ارتفاع 600 متری 

از سـطح دریا، در حاشـیه رودخانه قزل اوزن 
تـا 2500 متـری، توده هـای جنگلـی از نوع 
ارس )Juniperus excelsa( بـا گونه هـای 
بـادام وحشـی )Amygdalus scoparia( و 
)Pistacia atlantica subsp mutica( بنه

 اسـت. رویشـگاه های جنگلـی ایـن بخـش 
ثـر  ا بـر  و  بـوده  حفاظتـی  به طورکلـی 
بهره بـرداري بی رویـه و تخریـب در گذشـته 
ازطریـق تهیـه هیـزم و زغال  گیـری و تعلیف 
دام از سرشـاخه ها، بیشـتر تنه  درختان حالت 
جنگالي پیدا کرده اسـت )رستمي کیا، 1386(. 

 پیشنهادها
شناخت مناطق اکولوژیک با توجه به استعداد 
و ظرفیت منابع و عوامل پایداری و ناپایداری 
مؤثر در آن، ترسـیم دورنمای آینده را میسـر 
می سازد لذا شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک، 
حمایت و حفاظت از آنها بسـیار حائز اهمیت 
اسـت. امـروزه موجـودی ایـن مناطـق بر اثر 
بهره برداري هاي بي رویه و نادرسـت به شـکل 
چـراي دام، سرشـاخه زني و تأمیـن سـوخت 
)زغال گیـری(، از لحاظ کمي و کیفي به شـدت  
با خطر روبه رو شـده اسـت؛ ازطرفی هرگونه 
دخالـت حتـي به منظـور اصـالح سـاختار و 
وضعیـت موجود آن بدون شـناخت و آگاهي 
از روابـط و ضوابـط حاکم بر این اکوسیسـتم 
حسـاس، ممکن اسـت نتیجه عکـس و حتي 
غیرقابـل جبرانـی درپـي  داشـته باشـد. لذا با 
توجـه بـه دینامیکی بـودن پوشـش گیاهی و 
وضعیـت مراتـع، اجرای طرح جامـع پایش و 
مسـاحی )دوره 10 سـاله( مناطـق اکولوژیک 
اسـتان با به کارگیری روش های نوین سنجش 
از دور پیشـنهاد می شـود. همچنیـن بـا توجه 
بـه اهمیـت صیانـت از عرصه هـای طبیعـی 
اسـتان اردبیـل تقویـت یگان هـای حفاظتـی 
ادارات منابـع طبیعی، توأم با فرهنگ سـازی و 
محـور قرار دادن حفاظت منابع طبیعی اسـتان 

ضـروری به نظر می رسـد.
امید اسـت دسـتاوردهای حاصـل از این 
تحقیـق بـا ارائه نقشـه جامع پوشـش گیاهی 
به عنـوان یـک سـند و مرجـع علمـی بـرای 
طرح های پژوهشـی کاربردی و سـازمان های 
اجرایی قابل اسـتفاده  باشد و موجب حفاظت 

بهتـر این منابع ارزشـمند شـود.
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