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چکیده

Abstract
Rangelands, as one of the most important natural ecosystems, play a prominent role in the production, support,
refinement, regulation, and culture of water. In other
words, the social life of water is related to the rangelands.
This article explores the relationship between rangelands
and water, examines their two-way action, and deals
with supporting and habitat, provisioning, regulating,
and cultural and information dimensions of rangelands
in the field of water. Rangelands determine various water-related capabilities due to the creation of an integrated socio-ecological system. Finally, to deal with water
shortages, restoration and preservation of rangelands
should be one of the basic activities of today's society.
Just as water is the savior of rangelands, these ecosystems
are the savior and refuge of water. Therefore, sustainability in the water supply is related to the biosustainability
of rangelands.
Keywords: Social Water, Biostability, Vegetation
Cover, Water Supply, Social-Ecological System.
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 نقش،مراتع به عنوان یکی از اکوسیستمهای طبیعی مهم
 تنظیم و فرهنگ، پاالیش، پشتیبانی،برجستهای در تولید
 زندگی اجتامعی آب به مراتع، به عبارت دیگر.آب دارند
 این مقاله با پرداخنت به موضوع ارتباط بین.مرتبط است
 کنش دو سویه آنها را بررسی میکند و به،مراتع و آب
حامیتی- زیستگاهی،تأمینکننده- تولیدی،ابعاد تنظیمی
 مراتع.فرهنگی مراتع در زمینه آب میپردازد-و اطالعاتی
،اکولوژیکی-به دلیل ایجاد سیستم یکپارچه اجتامعی
 در.تعیینکننده قابلیتهای مختلف مرتبط با آب هستند
 احیا و حراست از مراتع،نهایت برای مقابله با کمبود آب
باید به یکی از فعالیتهای بنیادین جامعه امروزی تبدیل
 مراتع نیز ناجی، هامنگونه که آب ناجی مراتع است.شود
 به، پایداری در تامین آب، بنابراین.و مامنی برای آب است
.پایداری زیستی مراتع مرتبط است
، پوشش گیاهی، پایداری زیستی، آب اجتامعی:واژههای کلیدی
.اکولوژیکی- سیستم اجتامعی،تامین آب
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در نظام مدیریت مراتع ،عدم وجود تصویری شفاف و واضح از
کاالها و خدمات مراتع میباشد (شامخی و میرمحمدی.)1391 ،
در واقع شاید بتوان بیان کرد نامیدن واژه مرتع ،عنوانی ناقص بر
مجموعهای از اکوسیستمها است چراکه این عرصهها عالوهبر
کزایی و
ظرفیت چرا ،نقش برجستهای در حفظ تنوعزیستی ،خا 
تولید آب ایفا میکنند (جلیلی.)1398 ،
آب همواره یک رضورت اجتنابناپذیر است که برای توسعه
اجتامعی-اقتصادی و بقای حیات اکوسیستمها مورد بحث قرار
میگیرد (صمدی بروجنی و شمسایی .)1385 ،با این تفاسیر
اگر یکی دیگر از کارکردهای اکوسیستمهای مرتعی را ،حفظ
آب بدانیم ،نقش این اکوسیستم در چرخه هیدرولوژیکی حائز
اهمیت خواهد شد ( .)2015 ،Ngaruiyaبهاینسان کارشناسان
و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیطزیست ،مرتع را یکی
از ثروتهای چشمگیر ،برای نسلهای کنونی و آینده دانستهاند
(عوض پور و همکاران )1397 ،و معتقدند این رسمایه و دارایی
باید با وضعیتی بهرت از آنچه که تحویل گرفتهاند ،به نسلهای بعد
واگذار شود (احسانی و همکاران.)1386 ،
مراتع با حفظ آب ،موجب تغییر در کیفیت زندگی انسان میشوند،
زیرا آب ،منبع الهام بخش زندگی است و عالوهبر جنبههای فنی
و طبیعی ،رویکردی متنوع از جنس اجتامع و فرهنگ دارد .آب
رسچشمه قدرت ،همکاری و تضاد است .لغت آب ،واژهای درگیر
با احاد کل جامعه است .آب بهعنوان منبعی پویا ،توجه به ابعاد
اجتامعی همراه با عوامل فرهنگی چون اعتقادات ،ارزشها ،عادات
و سنتهای یک جامعه را گرد هم میآورد .یعنی آب علتی برای
شکلگیری زندگی است .براساس ارزشی که اجتامعات انسانی برای
آب قائل هستند آب یک کاالی عمومی و عینی در اکوسیستمهای
طبیعی است (رابینگن و واینربگ )1391 ،که گاهی انسان خواستار
تغییر در آن خواهد شد و همین امر موجب پیوند آب و مرتع
است .در نهایت نقش این پیوند در تشدید پیامدهای ناگوار طبیعی،
درمانی و سالمتی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتامعی بسیار حائز اهمیت
است (سبزهای و کولیوند.)1396 ،
برایناساس ،مطالعه حارض با هدف تعیین نقش و کارکرد مرتع در
زمینه آب ،سعی دارد جایگاه مرتع را بهوسیله آب برجسته کرده و
اهمیت وجود مراتع را در مقایسه با حالتی که کمرنگ و ناشناخته
است ،متامیز سازد .در این پژوهش ،جمعآوری دادهها و اطالعات
با مشاهده و بهصورت اسنادی (کتابخانهای) و بر مبنا تجزیه و
تحلیل کیفی میباشد .بهاینترتیب این روش مطالعاتی میتواند
راهکارهایی برای مقابله با خسارات احتاملی ،حامیت و حفظ
موقعیت مراتع ،افزایش بازدهی و تولید مراتع ،تبیین نقش مراتع
در تولید آب ،شناسایی مشکالت مدیریتی ،توسعه اقتصادی و رفاه
کشور و روشی برای برون رفت از چالشهای مدیریتی در حیطه
آب ارائه دهد .امید است نتیجه این پژوهش گامی خطیر در جهت
استمرار استفاده بهینه و پایا از مراتع و مدیریت آن باشد.

اکوسیستمهای طبیعی ،خدمات و کاالهای متعددی را بیدریغ و
سخاومتندانه در اختیار جوامع برشی قرار میدهند ( Thorntonو
همکاران.)2015،امادرکبرشدرموردجایگاهچنیناکوسیستمهایی
از وقتی هدفمند شد که اهمیت منابع طبیعی بهعنوان بسرتی برای
هر گونه توسعه و پشتوانهای برای حیات طبیعی جوامع انسانی
مشخصتر شد .با این وجود ،تخریب اکوسیستمهای طبیعی
بهعنوان یک معضل جهانی (سجادی و همکاران )1394 ،و اهمیت
آنها بهعنوان عاملی پویا و موثر بر رشایط زیستی ،فکر برنامهریزان و
سیاستگذاران را برای برآورد کاالها و خدمات اکوسیستمها از بعد
کمی و کیفی در بازههای زمانی مختلف به خود معطوف داشته
است (صابرفر و همکاران .)1397 ،دانش انسان نسبت به کاالها و
خدمات اکوسیستمهای طبیعی ،ناقص یا محدود است و در زمینه
ارزشگذاری این کاالها و خدمات ،ضعیف عمل کرده است.
آب ،رسچشمه هستی و گرانبهاترین نعمت خدادادی است .بدون
آب ،زندگی برروی این کره خاکی ممکن نیست ،به همین دلیل در
زندگی انسان اهمیت بسیار باالیی دارد .با در نظر گرفنت جمعیت
فعلی جهان كه بالغ بر  7/8میلیارد نفر میباشد ،توقع قانونی و
مرشوع جمعیت مذكور برای بهبود سطح زندگی ،نیاز روزافزون به
آب را گوشزد میکند (سلطانی و همکاران .)1398 ،البته باید در
نظر داشت که منابع آب شیرین محدود بوده و توزیع آن ناهمگن
است (سلطانی و همکاران .)1398 ،اما از آنجاییکه کشور ایران
جز مناطق خشک و کم آب است (داور پناه )1384 ،و گرمایش
جهانی و تغییر اقلیم بزرگرتین تهدید برای تنوعزیستی و معیشت
در کشورهای در حال توسعه میباشد ( ،)2014 ،Fieldتوجه به
کاالها و خدمات اکوسیستمهای طبیعی بهویژه مراتع در مورد تولید
و پاالیش آب ،امری حیاتی است.
مراتع بهعنوان گسرتدهترین بخش اکوسیستمهای خشکی
(کاویان پور و همکاران ،)1398 ،بیش از نیمی از وسعت کشور
را در برگرفتند (پیچند )1396 ،و جز مهمرتین منابع طبیعی
تجدیدشونده محسوب میشوند (ارزانی و همکاران.)1388 ،
بهاینترتیب ،مراتع ،رسمایهای ملی و با ارزشی هستند که از
عوامل مهم در فرایند توسعه به شامر میآیند (عوضپور و
همکاران .)1397 ،بااینوجود ،مراتع ایران در طی یک بازه زمانی
 50ساله ،تغییرات زیادی داشتند ،نقطه اوج این تغییرات بهویژه
در زمینه مدیریتی در سال  ،1339بعد از اصالحات ارضی و در
سال  1341بعد از ملی شدن مراتع به وقوع انجامیده است.
ازاینرو با ملی شدن مراتع ،حضور و جایگاه دولت پررنگتر شد.
نهادها و سازمانهای مرتبط از طریق قانونگذاری ،برنامهریزی و
سیاستگذاری ،اقدامات زیادی در جهت حفظ مراتع انجام دادند
(میردیلمی .)1394 ،اما با وجود این رویکردها ،مراتع ایران دچار
مشکالت متعددی هستند که امروزه یکی از بارزترین موضوعات
نرشیه آب و توسعه پایدار
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سال هشتم ،شامره 1400 ،2

مرتع و تولید آب

برای افزایش ظرفیت مراتع با هدف حفظ آن از بعد تولید آب
اقدامات ذیل قابل انجام است:
الف) مدیریت و برنامهریزی منابع آب در مراتع
ب) عملیات آبخیزداری ()2014 ،Field
ج) امکانپذیری استحصال
د) انباشت و بهرهبرداری از سیالبها برای دستیابی به اهداف
چند منظوره بهصوص حل معضالت کمآبی در مناطق خشک و
نیمهخشک
ه) تعیین ظرفیت مراتع و تولید علوفه جهت تعلیف دام (ارزانی و
همکاران )1388 ،چراکه عالوهبر تامین آب مورد نیاز دام ،علوفه هم
برای رشد نیازمند آب است .باتوجهبه میزان خوش خوراکی و آب
موجود در علوفه ،نیاز آبی دام برطرف شده ،مرصف آب تقلیل یافته
و آب بیشرتی ذخیره و انباشت میشود .از اینرو میتوان با اجرای
روشهایی برای ذخیره نزوالت با هدف جمعآوری رواناب و کمک
به استقرار گیاهان مانند کنتورفارو یا شیار ،هاللی آبگیر ،ریپینگ
یا شخم عمیق ،فاروئینگ و پتینگ یا چاله کپه ،نسبت به افزایش
عملکرد محصول ،کاهش تولید رواناب و تولید آب در مراتع اقدام
کرد (قربانی مقدم و همکاران1394 ،؛ گرشاسبی و همکاران1394 ،؛
بزاده و همکاران .)1386 ،اما این
زرینآبادی و واعظی1395 ،؛ حبی 
روشها منیتوانند آخرین و موثرترین روشها باشند .به همین علت
باید از راهکارهای مدیریتی دیگری که تنها در محیط مراتع قابل
اجرا است و یکی از اهداف اصلی آنها حفظ منابع آبی در مراتع
میباشد؛ مانند طرحهای مرتعداری (رئوف یراد و همکاران)1394 ،
استفاده شود .از طرف دیگر ،با در نظر گرفنت بخش دامداری که
حدود هشت درصد از مرصف جهانی آب توسط انسان را شامل
میشود و افزایش میزان درجه حرارت سیاره زمین ،احتامل افزایش
این نسبت وجود دارد ( ،)2015 ،Miyanباید نسبت به بهینهسازی
دامداری و دامپروری اقدام شود .این بهینهسازی میتواند با مدیریت
درست دام و همچنین مدیریت تعداد و تنوع یا کیفیت دام صورت
گیرد (فالح قلهاری و همکاران.)1395 ،
اتخاذ سیستمهای مدیریتی چون ،سایهاندازی موجب کاهش 30
درصدی تبخیر و تعرق شده و با تامین منابع جدید آب (انتقال آب از
رودخانه با لولهکشی) ( Howdenو همکاران )2008 ،باعث کاهش
اسرتس و گرمای ناشی از ازدیاد دما ،تغییر ترکیب گله ،استفاده از
دامهایی با بازدهی باالتر و همچنین با تکنیکهای بومی و ساده
موجب مدیریت منابع آب نیز میشود ،این اقدام را میتوان راهی
برای رهایی از بحران در نظر گرفت (کاویانپور و همکاران.)1398 ،
به بیانی دیگر به دلیل نقش پر رنگ دام در مرصف آب ،محاسبه
فاصله اسکان دام تا مراتع ،بسیار مهم است چراکه جابجاییهای
اضافی روزانه را که بخشی از انرژی دام را هدر داده و منجر به
کاهش تولید میشود ،باید کاهش داد تا نقش مرتع در تولید آب
منایانتر شود (کاویان پور و همکاران.)1398 ،
برای رسیدن به یک نتیجه بهرت ،میتوان از شیوههای تکمیلی دیگری

مراتع ،منادی از اکوسیستمهای طبیعی ،با پوشش علفی خودرو
هستند که کارکردهای متنوع آن عبارتند از:
 -1تولیدی (علوفه مورد استفاده برای دامهای اهلی و وحشی ،تولید
چوب ،گیاهان دارویی و  -2 ،)....تامین اراضی مورد نیاز جهت توسعه
امورات کشاورزی ،شهرسازی و صنعتی (فرزانه پی و همکاران،
 -3 ،)1396تشکیل خاک و حاصلخیزی خاک -4 ،گرده افشانی و
تنوع ژنتیکی -5 ،تولید گیاهان دارویی -6 ،کنرتل بیولوژیکی و تنظیم
جریان هیدرولوژیکی (تنظیم و تولید آب و -7 ،)...کنرتل سیل و
کاهش فرسایش آبی و بادی -8 ،تفریحی و توریستی.
یکی از کارکردهای مراتع ،تامین آب است که به نقش اکوسیستم در
چرخه هیدرولوژیکی بستگی دارد (بستان و همکاران .)1397،کارکرد
تولید آب ،یکی از بیشرتین ارزشهای وجودی مراتع بوده و در بین
سایر کاالها و خدمات اکوسیستم مرتعی جایگاه ویژهای یافته است
(جعفرزاده و همکاران.)1398 ،
آب ،اصلیترین عامل تعیینکننده برای پراکنش دام و دسرتسی به
منابع آب ،در مرتع است و استفاده صحیح از همه بخشهای مرتع
و تنظیم فشار چرای دام را به دنبال دارد ( Lammelو همکاران،
 .)2011بنابراین استفاده دامها از علوفه موجود در مرتع ،به میزان
آب موجود در مرتع بستگی دارد .کمبود آب ،به طور چشمگیری
عملکرد دام را نسبت به کمبود مواد غذایی دیگر کاهش میدهد
( .)2015 ،Ngaruiyaعالوهبر میزان آب مورد نیاز برای رشب دام،
فراهم کردن آب کافی در همه زمانها برای حفظ سالمت محصوالت
دامی ،امری رضوری است ( .)2014 ،Fieldبه همین علت مراتع با
داشنت پوشش گیاهی ،نقش بهسزایی در حفاظت و نگهداری از
آب دارند و هر جا پوشش گیاهی انبوه یا مراتع غنی وجود داشته
باشد ،فرسایش خاک از طریق آب یا باد کمرت اتفاق میافتد و در
بارندگیهای شدید ،سیالبهای کمرتی جاری میشود.
بارندگی ،رضوریترین و مهمترین شاخص اقلیمی است (احسانی
و همکاران )1386 ،که بهعنوان یك متغیر در تولید علوفه ،نقش
اصلی ( Silvertownو همکاران )1994 ،دارد .پوشش گیاهی
مراتع سبب شده آب بیشرتی در زمین نفوذ کند و آبهای
سطحی مهار شود (ارزانی و همکاران .)1388 ،وجود پوشش
گیاهی مراتع موجب افزایش چشمهسارها ،دامئی شدن رودها،
پرشدن قناتها و همچنین زیاد شدن آبهای زیرزمینی خواهد
شد .اما در حال حارض بسیاری از مراتع ،به دلیل تخریب بیش از
حد ،با بحران سختی مواجه شد ه و با ادامه این روند کشور ما با
مشکالت متعددی مانند کمآبی ،سیلهای مخرب ،شنهای روان،
طوفان ،آلودگی محیطزیستی ،قحطی ،خشکسالی و حتی عدم
ذخیره آب در مخازن سدها به علت فرسایش خاک و انباشتگی
مخازن از گل و الیها رو بهرو میشود .بنابراین برجستهسازی
اهمیت مراتع در تولید آب رضوری است.
بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب
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مانند نظارت بر منابع آبی مشرتک ( ،)2012 ،Egeruاحداث بندها،
کنرتل و پخش سیالب برای جربان افت و باال آمدن سطح آب زیرزمینی
(گرشاسبی و همکاران ،)1394 ،استفاده از دستگاه تقسیم جریان
بهمنظور حفظ آبها به مقدار بیشرت در اکوسیستمهای بهاری و
انحراف به داخل فرورفتگیها ( )2020 ،Gurrieriو در نهایت با
احداث سازههای کنرتل آب بتنی ( Nicholsو همکاران )2018 ،که
مانند دروازههایی ،محافظ آب هستند میتوان مانع هدر رفت آب
شد ،بهره برد .برخی از دانشمندان در جنوب مادرید اسپانیا ،جهت
بررسی نقش مراتع در تولید آب دست به کار شدند و طی یک
رسی آزمایشات صحرایی اثبات کردند ،مقدار بارش شبیهسازی شده
منطقه ،با کارایی پوشش گیاهی در کاهش رواناب و رسوب ارتباط
معناداری دارد ( Vahabiو.)2008 ، Nikkami
صبح زاهدی و همکاران ( )1381و تلوری و شادمانی ( )1384نشان
دادند ،بهرهبرداریهای غیر اصولی سبب افزایش دبی اوج سیالب و
کاهش آبدهی میشود .وهابی و همکاران ( )1376بیان کردند در
مراتع قرق شده به دلیل عدم لگدکوبی دام ،افزایش تراکم و تنوع
گونه گیاهی ،تاج پوشش ،مواد آلی و بهبود ساختامن خاک ،میزان
آب ذخیره شده (صادقی و همکاران )1387 ،و در دسرتس ،نسبت به
مراتع فقیر و تحت بهرهبرداری غیر اصولی بسیار بیشرت است .تجربه
تعدادی از مرتعداران نشان داد ،زمانیکه علوفه بهصورت دستی
جمعآوری میشود ،میزان نفوذ و ذخیره آب به مراتب از زمانهای
دیگر بیشرت خواهد بود (صادقی و همکاران .)1383 ،همچنین
یوسف زاده و همکاران ( )1395دستیابی به بهرهوری بیشرت از آب
را در مرصف صحیح آب و حفظ تعادل آبخوانها میدانند و به
کاهش سهم تخصیص آب به بخش کشاورزی و بازتخصیص قسمتی
از آب رصفهجویی شده به مراتع ،نسبت به نقش مراتع در تولید و
مدیریت آب تاکید بیشرتی دارند.
در اراضی مرتعی احداث سدهای مخزنی بهعنوان ابزاری مؤثر ،در
بهرهبرداری و کنرتل منابع آب مورد تایید ،تاکید شده است (صمدی
بروجنی و شمسایی .)1385 ،الزم به ذکر است توجه به سیاستهای
مدیریتی اهمیت باالیی دارد ،بههمیندلیل کشوری مانند اسرتالیا
این سیاست را در اولویت قرار داده و خود را یکی از پیشگامان
در بهکارگیری نظام حسابداری آب معرفی کرده و این روند را برای
متام ایاالت خود در پیش گرفته است ( Vardonو همکاران.)2007 ،
منظور از نقش مرتع در تولید آب ،بهاین معنی نیست که پوشش
گیاهی مرتع ،آبی جدا از آب حاصل از نزوالت یا منابع آبی حامیتی،
تولید میکنند بلکه حضور پوشش گیاهی غنی ،به همراه شیوههای
مدیریتی ذاتی و مکمل در طرحهای آبخیزداری ،میتوانند راهی برای
بهرهبرداری پایدار و اصولی در جهت حفظ و ذخیره آب بیشرت باشند.
مسئوالن منابع طبیعی ،به دلیل بحرانهای پیشرو و مخاطرات
طبیعی ،باید بیمه شدن مراتع را بهعنوان یکی از راهکارهای رضوری
برای کاهش مخاطره و افزایش اطمینان خاطر در ذهن بهرهبرداران
برای رسمایهگذاری و مدیریت مراتع در نظر بگیرند .وجود بیمه برای
نرشیه آب و توسعه پایدار

مرتعدار ،انگیزهای برای حفاظت و نگهداری از مرتع در جهت حفظ
منابع آب کشور است .زیرا مرتعدار اطمینان دارد ،در صورت بروز
هرگونه خسارت ناشی از بالیای طبیعی ،از طرف سازمانهای ذیربط
مورد حامیت قرار گرفته و زیان وارده جربان میشود ()2015 ،Miyan
در مجموع حفظ طبیعت اصلی مرتع ،اصالح ،بهبود و احیاء آن
میتواند تاثیر بهسزایی در جهت ایفای نقش صحیح مرتع در تولید آب
داشته باشد .چرا که حضور آب ،عاملی برای رشد پوشش گیاهی است
و به طبع پوشش گیاهی ،ستادهای برای مدیریت و تولید آب است.
مرتع و پشتیبانی آب
آب مهمرتین مولفهای است که نقش زیستگاههای مرتعی را پررنگرت
از قبل جلوه میدهد و به همین سبب وجود مراتع بهعنوان یک
حامی در عرصههای طبیعی امری رضوری و غیر قابل انکار به شامر
میآید .در واقع مراتع ،گروههای كاركردی گیاهی 1را كه پاسخهای
نسبتاً مشابه به تغییرات محیطی دارند ،تشکیل میدهند (شهریاری
و همکاران .)1398 ،از اینرو ،در رشایطی که میانگین بارش سالیانه
کمرت از  300میلیمرت بوده و بافت خاک ریزدانه و عمق آن زیاد باشد،
کشت بذر و نهال که رشد آن منجر به افزایش تولید و پشتیبانی از
آب خواهد شد ،میتواند اولین راه برای جمعآوری ریزشهای جوی
در یک محل باشد (جنگجو.)1388 ،
گونههای گیاهی بهطور همزمان كاركردهای اكولوژیكی زیادی دارند
که تشخیص این گروههای كاركردی تا حد زیادی وابسته به اهداف
و مفهوم طبقهبندی است ( Nobleو  .)1996 ،Gitayطبقهبندیها
اصوالً براساس ویژگیهای گیاه از قبیل فرم ،تثبیت نیرتوژن ،عملكرد
رویشی ،اندازه برگ ،ویژگیهای برگ ،چگالی چوب و غیره است
( Dengو همکاران .)2008 ،در نتیجه مكانیسم بازخورد گیاه در
پشتیبانی از آب ،بستگی به گروههای کارکردی ،گونههای گیاهی
و تفاوت خاص زیستگاه در ویژگیهای زنده و غیرزنده خاك دارد
( Bezemerو همکاران .)2006 ،یکی از مفاهیم مهم در علم
اكولوژی ،بحث تنوعزیستی میباشد (مریدی و همکاران )1386 ،که
نوع و گونه گیاهی ،مشخصکننده نقش حامیتی گیاه و مقدار عنارص
موجود در خاک است.
در هر منطقه هر گونه خاص میتواند رشایط نگهداری آب مرتع
را تغییر دهد ،چراکه ترکیب و تنوع گیاهی عالوهبر تامین مواد آلی
(منبع اصلی غذای گیاه) ،اثر معناداری بر بیوماس 2سطحی خاک دارد
( Hectorو همکاران .)1999 ،از آنجاییکه مواد آلی در خاك سطحی،
بیشرت از خاك عمقی میباشد این امر موجب شده تا موقعیت
مناسبتری برای گیاهان علفی با سیستم ریشهای سطحیتر ،نسبت
به گیاهان چوبی ایجاد شود ( Nangendoو همکاران.)2002 ،
همچنین باال بودن تنوع ،غنا و یكنواختی گونهها در مراتع ،نشان از
جذب رطوبت بیشرت دارد که بهطور واضح حامیت از آب در مراتع
را تصدیق میمناید (حسینی.)1395 ،
94

سال هشتم ،شامره 1400 ،2

تقویت پوشش گیاهی در سطح مراتع بهخصوص مناطقی که
بارش باالی  280میلیمرت دارند ،بسیار قابل توجیه بوده و نقش
بهسزایی در پشتیبانی از آب دارد .از اینرو ،حاصلخیزی خاک،
توام با انتخاب گونههای مناسب و سازگار ،نقش مثبت و مفیدی
در افزایش خلل و فرج ،حامیت از آب ،نفوذ ،کاهش رسعت
رواناب سطحی و آبراههای دارد (وزارت جهادکشاورزی.)1388 ،
برای منونه ،یکی از کارکردهای بیوم گراسلند نشان دادن تغییرات
اقلیمی ،همراه با نوسانات پیوسته دما و رژیمهای بارندگی است.
بهاینمنظور بررسیها نشان داد گراسلندهای مرطوب ،نسبت به
تغییرات بارندگی حساس بوده و جایگاه خاصی در پشتیبانی از
آب دارند ( Knappو همکاران.)2005 ،
وابستگی و واکنش گیاهان نسبت به بارندگی تحت تاثیر عواملی
چون سیستم ریشه ،فرم رویشی ،زمان و كیفیت بارش متفاوت خواهد
بود .مقاومت برخی گیاهان مرتعی مانند گراسهای دامئی ،نسبت به
رشایط اقلیمی بیشرت بوده و با حضور در رشایط کم آبی از هدر
رفت آب جلوگیری کرده (احسانی و همکاران )1386 ،و میتوانند
در اقلیمهای متفاوت ( Navidiو  )2000 ،Abtahiنزوالت باران
را بهوسیله اندامهای هوایی ،جذب کنند و بهعنوان مانع فیزیكی
در برابر وقوع فرسایش و جریان رسوب عمل منایند (اسدالهی و
همکاران .)1394 ،همچنین پوشش تاجی گراسهای دامئی با تأثیر
بر توزیع ،قدرت و شدت بارش ،تبخیر و تعرق ،نفوذپذیری ،ظرفیت
نگهداری رطوبت در خاک ،توازن آب ،خصوصیات آب ،خصوصیات
فیزیكی و شیمیایی خاك را تغییر داده و سبب كاهش انرژی جنبشی
باران ،فرسایش و تولید رواناب شده و در نهایت با حامیت از آب،
كاهش حركت ذرات رسوبی را به دنبال خواهد داشت.
بارندگی ،به علت نقش دوطرفه مرتع و آب ،تاثیر بهسزایی در توسعه
شاخه ،ریشه ،تقویت گیاه و تولید آن داشته (احسانی و همکاران،
 )1391و به دنبال آن سیستم پیچیده گیاهی (مراتع) ،خدمات
پشتیبانی حیات مانند تولید مواد اولیه (مواد مغذی) و نگهداشت
آب را برعهده میگیرد (جعفرزاده و همکاران .)1398 ،بهاینترتیب
فرسایش خاک ،یکی از مهمرتین تهدیدکنندههای منابع آب و خاک
بوده (صفاری و همکاران )1397 ،که از این جهت پوشش گیاهی،
نه تنها عاملی برای ازدیاد ذخایر کربن آلی خاك میباشد ،بلکه مانند
عاملی برای حفاظت فیزیکی خاك ،در برابر بارش باران محسوب
میشود (بارانیان و همکاران .)1396 ،برای مثال ،گیاه آتریپلکس
در تابستان با ذخیره رطوبت و حفاظت از خاک و آب میتواند
مسافت طی شده توسط گوسفندان را به  3-2کیلومرت کاهش دهد
(قاسمی آریان و همکاران .)1392 ،عالوهبر گیاه آتریپلکس ،رویش
تعدادی از گیاهان بوتهای در مرتع ،که به دلیل عمق توسعه ریشه،
از رطوبت عمقی خاک استفاده کرده و به زند ه ماندن خود و رشد
برخی از گیاهان علفی کمک میکنند ،موجب شده محافظی در
مقابل فرسایش (احسانی و همکاران )1391 ،باشند .با این تفاسیر
وجود گیاهانی مانند ،گز ،توت روباه ،برگ نقرهای (اروشیا) ،اشنان،
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 K.prostate ،Tamarix ramosissimaو هزاران گیاه دیگر در
عرصههای مرتعی میتواند عالوهبر زیبایی و خاصیت دارویی از نظر
استقرار ،شادابی ،نوع پوشش گیاهی نسبت به دیگری برتری داشته
(میرداوودی )1393 ،و یا با افزایش نسبت سطح ذخیره نزوالت به
سطح کشت ،در تولید و رشد گونه دیگر موثر بوده و به غنی شدن
مراتع جهت حامیت از آب کمک مناید ( Liو همکاران.)2005 ،
میزان وابستگی و نیاز به رطوبت در گیاهان متفاوت است ،رسما یا
گرما تعیین کننده فصل کشت میباشد و گیاه را در تحمل سختیها
یاری میکند (قربانی مقدم و همکاران .)1394 ،از تحقیقاتی که
عبداللهی و همکاران ( )1385برروی تیپ گیاهی اشنان انجام دادند،
مشخص شد این گیاه نسبت به شوری مقاوم بوده و در مناطقی
با سطح آب زیرزمینی باال ،به آسانی رشد کرده و سپر حفاظتی
برای خاک است چراکه با جذب رطوبت حاصل از بارش ،بخش
قابل توجهی از انرژی قطرات باران را کاهش داده ،از اثر پاشامنی
آن جلوگیری کرده ،باعث استحکام تراکم خاک شده ( Zhangو
همکاران )2010 b،و درصد رواناب را تقلیل داده تا میزان آب قابل
دسرتس گیاه ،افزایش یابد ( Liو همکاران .)2005 ،مراتع با پوشش
گیاهی مناسب و غنی ،بسرت را برای پشتیبانی و حامیت از آب ،در
مناطق خشک و نیمهخشک مهیا میسازند.
مرتع و تنظیم آب
تامین آب با کیفیت مطلوب یکی از مباحث مهم برای توسعه پایدار
در اواخر قرن بیستم بوده است .در این زمینه ،تحقیقات زیادی وجود
دارند که روابط بین پوشش گیاهی و آب شیرین توام با کیفیت مناسب
را در مناطق معتدل ،حارهای و حتی در مناطق نیمهخشک ثابت
منودند .مراتع در ابعاد مختلف بهویژه تنظیم جریان آب در طبیعت،
نقش چشمگیری دارند ( Caskeyو  .)1969 ،Tenureبه همین دلیل
در سال  ،2002مدیریت عرصههای مرتعی بهعنوان کلیدی برای
تامین آب شیرین قلمداد شد و حفاظت آب به دو کارکرد ،خدمت
تنظیم و خدمت تامین و عرضه آب تقسیم شد .خدمت تنظیم آب،
به نقش اکوسیستمهای طبیعی در تنظیم جریانهای هیدرولوژیکی
وابسته میباشد (بستان و همکاران.)1397 ،
گردش آب ،در یك فضای محدودتری از طبیعت مانند حوضه آبخیز
میتواند اثر پوشش گیاهی مراتع را در كاهش مؤلفه سیالب ،رواناب
و در افزایش ذخیره ،نفوذ و تنظیم جریان آب به خوبی نشان دهد
(تلوری و شادمانی .)1384 ،از این پس ،نفوذ آب به درون خاك و
ب عنوان یکی از منادهای بیان کننده کیفیت،
پارامرتهای آن باید 
استفاده شود .از اینرو ،وجود گیاه در مرتع ،انعکاسی از تعادل
بلندمدت میان نفوذ باران و مقدار تبخیر تحمیلی از سوی محیط و
میزان آب ذخیره شده در خاك بهعنوان یك متغیر اصلی است ،زیرا
درصد رشد گیاه و عوامل دیگر میزان تنظیم آب را تحت تأثیر قرار
میدهند (قیومی محمدی و همکاران.)1392 ،
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بین مقدار بارندگی و رطوبت خاك ،یا میان رطوبت خاك و تولید گیاه
در مراتع ،ارتباط مستقیمی برقرار است (تلوری و شادمانی .)1384 ،با
این حال کمبود یا عدم پوشش گیاهی ،مراتع را با وضعیت حساسی
روبهرو کرده است .آلودگی آب ،کمبود ،هدر رفت و بهرهبرداری
ناکارآمد باعث عدم دسرتسی صحیح به منابع آب برای مصارف
گوناگون شده و آن را به یکی از موثرترین موانع رشد و توسعه پایدار
در منطقه تبدیل کرده است (کر مزادی .)1397 ،بهعبارت دیگر ،با
رسعت گرفنت فعالیتهای برش مانند گسرتش صنایع ،احداث سدها و
ب رو به كاهش گذاشته و از بعدی دیگر ،سدی
غیره ،کیفیت منابع آ 
در مقابل رویکرد تنظیمی مراتع نیز شده است.
خاك مراتع با داشنت مواد آلی نسبتاً زیاد و ساختار مناسب ،همیشه
مورد توجه کشاورزان بوده و این خصوصیات ،موجب تغییر در کاربری
مراتع به اراضی کشاورزی شده ،بهنحویکه این تغییر باعث شور
شدن پیوسته خاك و آب شده و تسهیل کننده فرسایش سطحی و
رسایتدهنده رسوبات ریز ،سموم کشاورزی ،مواد مغذی به آبهای
سطحی شده (قیومی محمدی و همکاران )1392 ،و کیفیت آب را
کاهش داده است.
آلودگی آب ،یکی از نگرانیهای روبه رشد است ( Kartheو همکاران،
 .)2017برای مثال ،كودهای مورد استفاده در مزارع ،ممکن است وارد
رودخانه شده و غلظت عنارص غذایی را در آب افزایش دهند .به تبع،
عنارص غذایی میتوانند منجر به كاهش اكسیژن محلول در آب و ایجاد
اختالل در حیات سیستمهای آبی شوند .در نهایت این موقعیت ،لزوم
تحلیل و پیشبینی كیفیت آب در رشایط آتی را طلب میکند (Alam
و همکاران .)2017 ،از اینرو ،منابع بزرگ آالینده نظیر فاضالبهای
شهری و صنعتی یا زهآبهای كشاورزی ،بر غلظت آالیندهها در
رودخانه تاثیر گذاشته و زمانیکه دبی رودخانه کاهش مییابد متعاقبا
غلظت آالیندهها بیشرت شده (سلطانی و همکاران )1398 ،و صدای
زنگ خطر مرتع برای تنظیم کیفیت آب شنیده شده است.
آبهایی با شوری باال و یا حاوی عنارص سمی ،ممکن است سالمت
دام را به خطر انداخته و یا گوشت و شیر آنها را غیرقابل استفاده
سازد .همچنین کیفیت نامناسب آب ،روی بازه تولید تاثیر نامطلوب
داشته و برای همین در تعیین قابلیت استفاده از آب باید رشایط
منطقه ،جایگزینهای دیگر ،سن و نژاد دام و ترکیب غذایی آنها
را در نظرگرفت (مهدوی .)1374 ،پس با آگاهی بیشرت از مراتب
تغذیهای و سوخت و ساز بدن دام و روشهای مدیریت مرتع،
میتوان عملکرد دام را بیشرت و دسرتسی و کیفیت آب را برای
سالمتی و بهرهبرداری افزایش داد ( Nardoneو همکاران.)2010 ،
در نتیجه بررسی كیفیت آب ،امری رضوری و اجتنابناپذیر است
(سلطانی و همکاران.)1398 ،
جهت پایش تغییرات كیفیت آب ،روشهای گوناگونی مانند رگرسیون
و رسیهای زمانی ،آزمونهای آماری ،روشهای چند متغیره و غیره
وجود دارد ( Foxو همکاران .)2017 ،رسی زمانی ماهانه مانند
پارامرتهای كیفیت آب شامل یون سولفات ،هدایت الکرتیکی ،نسبت
نرشیه آب و توسعه پایدار

جذب سدیم ،یون کلر ،بیکربنات و  pHاست .بهاینسان ،رهیافتی
توسط  Boxو همکاران ( )1994بهعنوان مدلی در نظرگرفته شد كه
شامل سه مرحله تخمین پارامرتها ،كنرتل پارامرتها و تشخیص مدل
میباشد .از اینرو ،رشکت آب منطقهای استان اصفهان دادههای
مربوط به یونهای کلسیم ،سدیم ،بیکربنات منیزیم ،کربنات،
سولفات ،کلر ،هدایت الکرتیکی ،نسبت جذب سدیم ،دبی ،PH ،متام
ذرات محلول و کدورت را جمعآوری کرده و از میان این پارامرتها،
نسبت جذب سدیم ،یون سولفات ،یون بیکربنات ،هدایت الکرتیکی،
یون کلر و  PHرا برای بررسی از بقیه مهمرت دانسته (سلطانی و
همکاران )1398 ،و آنان را مالکی برای سنجش کیفیت آب ،در عرصه
مراتع معرفی کرده است.
پایش کمی و کیفی عنارص مشخص میکند ،کیفیت خاک و ظرفیت
و نقشهای آن در عرصه طبیعی ،بهرهگیری گیاه و دام را بهطور
پایدار تامین کرده ،کیفیت آب و هوا را افزایش داده و سالمت انسان
و محیط زندگی او را تامین میکند (نظری سامانی و همکاران،
 .)1397به همین علت برای بهبود کارایی در مرصف و کیفیت آب ،از
طریق راههای مختلف بهخصوص حفظ رطوبت و افزایش نگهداری
آب در خاک پژوهشهای زیادی صورت گرفته است .یکی از این
راهها جهت کاهش رواناب و نفوذ عمقی استفاده از مواد شیمیایی
جذبکننده رطوبت با هدف تأمین آب مورد نیاز گیاهان ،رشد بیشرت،
تاثیر مستقیم پوشش گیاهی بر تنظیم آب و کاهش اثرات زیانبار
خشکسالی میباشد (داور پناه.)1384 ،
شایان ذکر است چگونگی ذخیره آب مهم بوده ،چراکه فرایند
ذخیرهسازی آب با کاهش جریان به طرف خروجیها ،آلودگی را نیز
افزایش خواهد داد ( Karimovو همکاران .)2012 ،از اینرو ،مرتع
با داشنت فرم فرشدهتر از پوشش گیاهی ،نقش بهسزایی در بهبود
شاخصهای عملکردی از جمله نفوذپذیری ،پایداری و چرخه عنارص
غذایی در مقایسه با اشکال نسبتا فرشده و نیز گونههای چوبی دارد.
بهطوریکه هرچه ارتفاع گونههای چوبی کمتر باشد ،عملکرد آنها
در پایداری خاك بیشرت خواهد شد ( Heshmatiو .)2016 ،Kamali
برای تعیین نفوذپذیری از فاکتورهایی مانند پوشش گیاهی چند
ساله ،درجه تجزیه شدگی الشربگ ،منشاء مواد رسوبگذاری شده،
بافت خاك ،آزمون پایداری ،پستی و بلندی سطح خاك ،نوع و شدت
فرسایش استفاده شده (موقری و خالصی )1397 ،که همگی در
عملکرد تنظیمی مراتع نقش مهمی دارند.
تعیین پایداری خاک ،از طریق شاخصهای حفاظت خاك ،خرد
شدن سلهها ،پوشش کریپتوگام ،مواد رسوبگذاری شده ،نوع و
شدت فرسایش ،آزمون پایداری و ماهیت سطح خاك نیز مشخص
میشود ( Tongwayو  .)2003 ،Hindleyاز این جهت ،الیههای از
الشربگها نیز سطح خاك را محافظت و با ایجاد ناهمواری سطحی،
از گسستگی ذرات خاك جلوگیری کرده ،رسوبات معلق آب را جذب
و حركت خاك دانهها را به سمت پایین شیب به حداقل میرساند
( Wangو 2001 ،Zhang؛  Zhangو همکاران2003 ،؛ Casermeiro
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و همکاران2004 ،؛  Miyataو همکاران2007 ،؛  Gomiو همکاران،
 .)2008همچنین با افزایش آب و كاهش حرارت ،وضعیت مرتع بهبود
یافته و جهتگیری مثبتی شکل میگیرد (قامئی و عابدی.)1388 ،
در مراتع غنی از پوشش گیاهی ،امالح جذب شده توسط گیاه در
ساقه و برگهای آن تجمع یافته و موجب تقلیل آالیندههای آب
و ارتقاء کیفیت آن خواهد شد (عبداللهی و همکاران .)1385 ،از
دیگر عواملی که با تاثیر بر مرتع و پوشش گیاهی کارکرد تنظیمی
مرتع را با مشکل روبهرو میکنند خشکسالیها هستند ،که موجب
کاهش تولید و تأثیرات مخربی چون ،فرونشست زمین ،از دست
رفنت تنوعزیستی ،شور شدن خاك و منابع آب زیرزمینی میشوند
(کر مزادی .)1397 ،فرسودگی منابع آبی ،سبب اختالل در کارکرد
مراتع ،بدتر شدن کیفیت آب و کمبود بیشرت آن شده که به شدت
برروی اقتصاد و رفاه کشور تأثیر منفی دارد (.)2016 ،Demin
بینظمی در عملكرد یا نابودی اكوسیستمهای مرتعی بهخصوص در
زمینهای کوهستانی و شیبدار ،نه تنها به افزایش شدت فرسایش
خاك کمک میکند ،بلكه منجر به شسته شدن الیه سطحی غنی از
مواد آلی میشود ،این روند كاهش ظرفیت نگهداری آب را در پی
خواهد داشت .همچنین با افزایش حجم رواناب ،تغییر کارکردهای
تنظیم و ذخیرهسازی آب ،مراتع متحمل آسیبهای بسیاری خواهند
شد (مربقعی .)1389 ،بنابراین با افزایش پوشش گیاهی ،شدت
سیالبها كاهش و سهم دبی رودخانه افزایش مییابد (صمدی
بروجنی و شمسائی.)1385 ،
افزایش پوشش گیاهی دو فایده دارد -1 :از شستو شوی خاک و -2
از فرسایش خاک جلوگیری میشود (کاویانپور و همکاران.)1398 ،
فرسایش خاک یک مبحث جهانی است و از کیفیت آب و
بزایی و احتامل رخداد سیل را
حاصلخیزی خاک کاسته و رسو 
افزایش میدهد (کاویانپور .)1394 ،مطالعات کشور چین نشان داد
هدر رفت فسفر و رسوب حاصل بهوسیله جریان سطحی با افزایش
پوشش گیاهی کاهش مییابد ( Zhangو همکاران .)2010a ،برای
تایید این امر نویسندگان ادعا کردند ،ایجاد اكوسیستم زیر اشكوب،
موجب بقای میكروارگانیسمها و فعالیتهای خاكسازی شده و
در این بین گیاهان زیر اشكوب با مرصف نیرتاتها ،از ورود مواد
غذایی حاصل شده از الشربگها و یا جذب شده امتسفری به آبهای
زیرزمینی جلوگیری کرده و از آلودگی آب میکاهند .گونهای بهنام
توسکا ،از انتقال و جذب نیرتات از الیههای زیرین خاك و ورود آن
به آبخوانها مامنعت میکند (تلوری و شادمانی .)1384 ،این گونه
درختی ،ب هواسطه خاك غنی از هوموس و مواد آلی ،باعث جذب
بیشرت آب در خاك شده و نفوذ آب در افقهای تحتانی خاك را
افزایش میدهد كه به تغذیه سفرههای آب زیرزمینی کمک میکند
( De Grootو همکاران .)2002 ،در کل مراتع ،عرصههای طبیعی
هستند که اگر به حساب ماهیانه آب آنها ،خدشه وارد نشود ،در
قبال دریافت آب کافی ،مسئوالنه از آن استفاده کرده و آب را تنظیم
میکنند .چه بسا مراتع بهرتین تنظیم کننده آب هستند.
بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب

مرتع و فرهنگ آب
وجود آب بهعنوان منشاء حیات ،موثر در ایجاد نظم و پیدایش متدن
برشی ،امری اجتنابناپذیر است .بنابراین منزلت آب ،در فرهنگهای
گوناگون برشی به تناسب موقعیت طبیعی ،رشایط اقلیمی ،تعداد،
چگونگی و مقدار آب در دسرتس ،شیوه معیشت و درصد پیرشفت
فناوری را در هر رسزمینی متفاوت خواهد ساخت .از اینرو ،منابع
آب سامل و مورد اطمینان به دفع بهداشتی فاضالب ،سالمتی و رفاه،
شهرها و جوامع پایدار ،انرژی مقرونبهرصفه و پاك ،مرصف و تولید
مسئوالنه ،زندگی زیر آب ،زندگی روی زمین و اقدامات اقلیمی
مربوط میشود .الزم به ذکر است به دنبال این عوامل ،پنج هدف
نبود فقر ،نبود گرسنگی ،صنعت ،نوآوری و زیرساخت ،کار مناسب،
رشد اقتصادی و کاهش نابرابری وجود دارد که بدون حضور آب
تحقق نخواهد یافت .از این جهت اجرای صلح و عدالت ،با وجود
نابرابری در دستیابی به منابع آب و کمبود آن ،محقق نخواهد شد.
با قطعیت میتوان بیان کرد مهمرتین شاخص در بین اهداف
توسعه پایدار ،آب است که بروز اختالل در تأمین آن ،متام اهداف
رفاه و توسعه انسانی را در برخواهد گرفت (گریفیتس.)1390 ،
عنارص اقلیمی ،مهمرتین عامل تأثیرگذار بر رشایط پوشش گیاهی
مراتع میباشند .بههمین علت پیشبینی واکنش تنوعزیستی به
تغییر اقلیم ،بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است ( Dillonو
همکاران2010 ،؛  McMahonو همکاران .)2011 ،لذا مراتع ،طیف
وسیعی از کارکردها ،تولیدات ،کاالها و خدمات رضوری برای زندگی
انسان نظیر خدمات تولیدی همچون غذا ،آب ،سوخت و فیرب توام با
خدمات تنظیمی همچون تعدیل بیامریها ،ترسیب کربن ،خاکهای
حاصلخیز ،آب آشامیدنی سامل و خدمات فرهنگی حامیتی را برای
جامعه مهیا میسازند ( .)2008 ،Skaggsاز اینرو کارایی هر نظامی با
لحاظ کردن ابعاد پایداری (اقتصادی ،اجتامعی و اکولوژیکی) مشخص
خواهد شد .پس یکی از ابزارهای مهم مدیریت و بهرهبرداری از مراتع
توجه به مقدار تولید بهویژه علوفه ،بهعنوان یک ویژگی بومشناسی
میباشد که با مسائل فرهنگی ،اقتصادی و اجتامعی بهرهبردارها
(مانند تعداد بهرهبردار ،تعداد دام ،سطح مرتع و )....ارتباط ،مستقیم
و غیرمستقیم دارد ( Arzaniو همکاران2005 ،؛ مقدم.)1393 ،
باتوجهبه جایگاه مراتع و فرهنگ آب در زمینه اقتصادی و اجتامعی،
لزوم برنامهریزی برای آینده بهرهبرداران با لحاظ کردن دانش و
تجربیات آنان امری الزامی است ( Polleyو همکاران .)2013 ،در
حقیقت دانش بهرهبرداران محلی ،ریشه در عقاید دیرینه داشته و از
دیدگاه مردم که منایانگر باورها و تسلط بر علوم مختلف است نشات
گرفته است (1973 ،Riggs؛  Aziboو.)2015 ،Kimengsi
انسان از محیط پیرامون مرتع ،واژه آب را به امانت گرفت تا رمزگشایی
کند .آب رمز متام چیزهایی است که به شکل بالقوه موجود است.
آب رسچشمه موهبات هستی و منادی از تطهیر و نوزایی سبز
است (ویسی .)1386 ،آب در رشق و غرب از منظر مرصیان خلوص
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جادویی برگرفته از طبیعت (مرتع) است که جنبهای منادین و حیات
بخش دارد .ریخنت آب بر زمین در مراسم تدفین ،موجب زنده شدن
متوفی در جهان دیگر و رفع امراض و رشارتها خواهد بود (هال،
 .)1380به بیانی دیگر ،آب مظهر تفکر انسانی است.
واژه آب برگرفته از روابط انسانی ،فرهنگی و حوادث است چراکه
ترکیب واژگانی چون ،آبریزگان تاکیدی بر این محتوا است .این
اصطالح ،به جشنی اطالق میشد که در روز سی بهمن ماه برگزار
شد و شاه عباس این جشن را در زمان جلوس خود در چهارباغ
برگزار میکرد .از دیگر فرهنگهای آبی برگرفته از طبیعت (مراتع)
نقاشیهای ایران باستان بود که نقش گیاهان مرتعی و درختچهها
را بر دیوارهای تخت جمشید ترسیم میکرد و آثار آبیاری حاصل از
آ نرا به تصویر میکشید (شارپ .)1343 ،تران هرسایی و آوازخوانی در
زمره آب نیز از این قبیل هرنها است .در آن زمان ،عواطف مشرتک
مردمان به مرحله ظهور میرسید و راهی برای کاهش فشار جمعی و
غمهایشان بود .مانند ترانههایی که برای روزهای کمآبی مرتع ،جهت
طلب کردن آب خوانده میشد (دوستی و بهرامی سامانی.)1388 ،
آب ،عنرص مقدس ایرانیان باستان است .از دوران باستان ،جهانبینی
کهن و از ایرانیان باستان ،سومریها به نقشآفرینی آب در جهان
هستی معتقد بودند .مورخان ،ایرانیان را بهعنوان ستایشگران آب نام
میبرند و میگویند ،معرف آنان مراسمی با نام هرودوت بوده است و
طی این مراسم به آب قربانی و هدیه میدادند و یا نام بردن از آبان
بهعنوان فرشته آبها یکی از اصیلترین نامگذاریها در ماه آبان است
و آن را عید مینامیدند و یا تصوری از آبانگاه ،فرشتهای موکل بر آب
که در ذهنشان تجسم میکردند .آبانگاه ،خاص روز دهم فروردین
است ،اگر در آن روز در طبیعت (مرتع) باران ببارد آبانگاه مردان است
و اگر در آن روز باران نبارد آبانگاه زنان است .در واقع استفاده از این
آب برحسب بارش یا غیر آن ،شگون و مبارک است (دهخدا.)1362 ،
مرصف آب بهعنوان یک الگوی رفتاری متاثر از آداب و سنن ،سالیق،
تبلیغات ،آموزههای دینی و سایر جنبهها است .مهمرتین مصداق
مرصف در زندگی انسان آب است و نقش پررنگی در شکلگیری
فرهنگ ایرانی دارد .آب ،مهم ترین فاکتور برای حفظ حیات پوشش
گیاهی و موجودات است ،برای آبیاری مزارع ،مراتع ،کشاورزی،
صنعتی ،مصارف خانگی ،تجاری و تولید مواد غذایی امری بسیار
رضوری است .این کاالی بیرنگ ،ارزشی به اندازه حیات دارد
(دوستی و بهرامیسامانی .)1388 ،انسانها برای مصارف شخصی
از آب با استفاده از روشهایی چون سیستمهای انتقال آب بهره
میگرفتند و آب برایشان تصویر منایشی زیبایی در باغهای ایرانی
بوده است که در سیستم آبیاری مرتعی برای منایش فرهنگ آب از
آب مناها ،تعبیه فوارهها ،استخرها ،آبشارها ،شرتگلوها و آببندها
استفاده میشد (نق یزاده )1382 ،و بخشی از فرهنگ آنها را شکل
داد .برای مثال ،باغ فین کاشان و عقیده مردم به آب درمانی ،از این
دسته موارد است .بهطورکلی انسانها در هر فرصتی سعی در کشف
و ذخیره آب داشتند (خرسوی.)1378 ،
نرشیه آب و توسعه پایدار

موضوع مهمی دیگری که پیوند مرتع و فرهنگ را با آب تصدیق
میکند دریافت محصوالت دامی مرتع به منزله یک کاالی رضوری
برای امنیت غذایی جمعیت جهان است (1973 ،Riggs؛ Aziboو
 .)2015 ،Kimengsiیکی از کارکردهای مهم مراتع تولید گوشت و
فراوردههای لبنی میباشد ( Henryو همکاران2012 ،؛ ،Miyan
 ،)2015مراتع بهعنوان منبع تولید آب ،علوفه ،گوشت و خاک نقش
مهمی را در اقتصاد کشور ایفا میکنند .از اینرو ازدیاد بهرهبرداران
و تعداد دام در مراتع هامهنگی میان تولید و برداشت را از بین
برده ،زیرا گاهی تعداد دام کم است و بهرهبردار زیاد و یا گاهی
تعداد دام زیاد بوده و علوفه کم و مشکالتی از این قبیل که تأثیر
فرهنگ را ه مراستا با نقش مراتع به منایش میگذارد (نوروزی و
همکاران.)1398 ،
در موضوعات پیرامون فرهنگ آب ،جهت انجام طرحهای مشارکتی،
هزینه و زمان دو عامل حائز اهمیت است و بررسی رسعت گردش
اعتامد ،همکاری در بین بهرهبرداران ،اتحاد و یگانگی و زمان و
هزینه جهت هامهنگشدن آنان ،در سیاستهای مشارکتی
مرتع ،بسیار مورد توجه میباشد (جنتی چنار و همکاران1399 ،؛
کالهی و پایسته1399 ،؛ مرادی و کالهی1399 ،؛ میرزایی و کالهی،
 .)1399همچنین رسعت کم گردش پیوند اعتامد ،همکاری و عدم
اتحاد در میان بهرهبرداران از چالشهای خطیر در سازماندهی
مدیریت مشارکتی مرتع در این عرصه است (عوضپور و همکاران،
 .)1397اعتامد میتواند یک عامل تسهیلگر در حل تعارضات بین
بهرهبرداران در فرآیند مدیریت مشارکتی مرتع ،بهویژه در مکانهایی
که مالکیت مشاعی در میان بهرهبرداران رایج است ،باشد (Kolahi
و همکاران2012 ،؛ 2014a ،2013؛ 2014b؛ 2014c؛ Khashtabeh
و همکاران.)2020 ،
اعتامد زیاد در بین بهرهبرداران ،سبب باال رفنت آگاهی افراد در شبکه
و همکاری آزادانه آنها در اقدامات جمعی ،وابستگی به عرف و
سنتهای محلی در رابطه با روشهای بهرهبرداری از مراتع شده
و حس مسئولیتپذیری افراد نسبت به بهرهبرداری و حفاظت از
آن افزایش مییابد .در نهایت تاثیر بسیار مطلوبی بر روند مدیریت
مشارکتی مرتع خواهد داشت ( Prettyو  .)2001 ،Wardبهگونهای
که با رشوع ارتباطات شبکهای میان بهرهبرداران و استفاده از فکر و
عمل گروهی ،مرتع حرکت مناسبی را از وضعیت موجود به وضعیت
مطلوب طی خواهد منود (عوضپور و همکاران .)1397 ،بهاینترتیب
یکی از مهمرتین شاخصهای کنرتلکننده این روابط ،مدیریت میزان
آب مورد نیاز گیاه است که خود نیز تحت تاثیر فاکتورهایی از قبیل
دما ،بارش و بافت خاک میباشد.
بروز بالیایی چون سیالبهای شدید و مخرب و خشکسالی،
ناپایداری دامنهها ،گرد و غبار و افت منابع آب زیر زمینی را
به دنبال دارد که باعث آسیبهای جربانناپذیر محیطزیستی،
بیثباتی اجتامعی و فقر اقتصادی میباشند (گرشاسبی و همکاران،
 ،)2002( World Economic Forum .)1394در گزارش پایانی
98

سال هشتم ،شامره 1400 ،2

ساالنه خود ،بحران آب را به علت تأثیر بالقوه آن به منزله بزرگرتین
خطر جهانی در نظر گرفته و این خطر را بهخصوص در مناطق
کمآب ،تهدید بزرگرتی بهشامر میآورد زیرا در آیندهای نه چندان
دور به سبب تغییرات اقلیمی ،نوسانات چرخه آب جهانی شدت
خواهد گرفت ،بهطوریکه مناطق مرطوب ،مرطوبتر و مناطق
خشک ،خشکتر خواهد شد (کر مزادی )1397 ،به دنبال این
موضوع ،چشماندازهای طبیعی جهان ،بنابر فعالیتهای انسانی
به شدت در حال تغییر میباشند ( Chuaiو همکاران.)2013 ،
تخریبهای انسانی و فشارهای ناشی از آن ،تاثیر قابل توجهی بر
تركیب گونههای گیاهی در عرصههای مرتعی و یكپارچگی آنها
دارد ،این امر موجب كاهش تنوع و غنا گونههای گیاهی میشود
(پیچند .)1396 ،با این تفاسیر مامنعت از تخریب مراتع ،موجب
پایداری آب شده و حفظ تنوع زیستی را برای ادامه حیات برش
به دنبال دارد.
فرهنگ غلط استفاده از آب موجب برداشت بیرویه و مازاد برتوان
تولیدی مرتع که ناشی از ازدیاد تعداد دام ،جمعیت بهرهبردار و
موارد دیگری مانند ،چرای مفرط و زودرس ،بوتهکنی ،استفاده
بهعنوان گیاهان دارویی و تبدیل مراتع به اراضی کم بازده بدون
توجه به توانایی اکولوژیکی مرتع بوده که منجر به کاهش پوشش
گیاهی و کاهش تولید علوفه شده است (مقدم .)1393 ،توجه برش
به دامداری ،همزمان با فشار چرا ( Malekpourو همکاران)2011 ،
و به دنبال آن تقلیل بازگشت بقایای گیاهی به خاک و کربن وارده
به اکوسیستم ،کمرت از مقدار کربن خروجى شده (پیچند)1396 ،
و تراکم پایین گیاهان مرتعی در رشایط مساوی ،میزان دریافت
نزوالت جوی و نفوذ عمقی آب به خاک را کمرت کرده که در نتیجه
آبشویی کمرت منجر به افزایش درصد آهک خاک سطحی و همچنین
افزایش میزان  PHمیشود .این تغییرات موجب بروز مشکالتی در
محصوالت دامی و امنیت غذایی خواهد شد .به همین دلیل آب را
مهمرتین فاکتور برای پراکنش دام مطرح کردند (ارزانی و همکاران،
 )1388که تحت تاثیر تغییرات اقلیم (آب و هوا) و رقابت فرهنگی
قرار دارد ( Rosegrantو همکاران.)2009 ،
بروز خسارات فراوان در سطح مراتع نیاز به راهکارهای پیشگیرانهای
مانند کاهش تعداد دام ،افزایش تولید و افزایش سطح مرتع دارد.
عالوهبر موارد فوق میتوان در این زمینه به توازن دام و بهرهبردار،
تغییر شیوه دامداری با ایجاد مشاغل جدا از مرتع اشاره کرد که
موجب هامهنگی تعداد بهرهبردار با توان تولیدی مرتع خواهد شد
.این امر منجر به ایجاد تعادل و برقراری ارتباط معنیداری میان
تولید و تعداد بهرهبرداران میشود (رئوف یراد و همکاران.)1394 ،
همچنین میتوان از دامداری مبنی بر مرتع به سمت دامداریهای
صنعتی یا نیمهصنعتی و مصمم در اجرای برنامههای اصالحی،
استفاده شود که شاید بیشرت از هر راهکار دیگری مثمر مثرتر باشد.
در این راستا ،واگذاری تسهیالت کمبهره و بلندمدت هم ،میتواند
کمک شایانی در خصوص این امر باشد.
بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب

(رئوف یراد و همکاران .)1394 ،توجه به مراتع ،دلیلی بر نقش مرتع،
بهعنوان زمینهای برای تحوالت اجتامعی ،اقتصادی ،ایالت و عشایر
ایران است و اهمیت ویژهای برای پیوند فرهنگها دارد .شناخت
پوشش گیاهی و تعیین وضعیت مرتع با بهرهگیری از روشهای
شناخته شده ،در استفاده بهرت از آن و جلوگیری از خساراتها
و رعایت تعادل موثر خواهد بود (فرزانهپی و همکاران.)1396 ،
محصوالت مورد برداشت مراتع برای بهرهبرداران یا طبیعتنشینان
تنها گوشت نیست و آنها از اثرگذاران مستقیم بر مراتع به شامر
میآیند ،که آگاهی از دانش و بینش آنان نسبت به مشکالت ،در
مدیریت مراتع حائز اهمیت است (محمدی و خاتونآبادی.)1378 ،
از طرف دیگر ،گیاهان دارویی به علت تغییرات شدید رویشگاه،
تاثیرات تغییر اقلیم و بهرهوری بیرویه ،در معرض تخریب
و نابودی قرار گرفتهاند .با اعامل سیاست بر منابع آب ،مانند
شناخت محلهایی برای بهرهوری مناسب آب ،وضع خطمشیهای
ارزشگذاری آب و تعیین تعادل عرضه و تقاضای آب ،رفع این
فزاده چابک و همکاران.)1395 ،
معضل میرس خواهد شد (یوس 
چراکه کمبود حضور این گیاهان در عرصه ،نشانگر کمرنگی نقش
مرتع و آسیبپذیر شدن فرهنگ بهرهبرداری است.
تخریب در منابع گیاهی میتواند درجه آسیبپذیری انسان به
بیامریهای منتقل شده از هوا و آب را بهویژه در جوامعی با
زیرساخت بهداشتی ناکافی افزایش دهد ،در پی آن نوسانات
اقلیمی با هر بازه زمانی ،سبب تشدید اختالل در تولیدات و
کاهش امنیت غذایی نیز میشوند ( Aziboو ،Kimengsi
 .)2015بسیاری از محققان عنوان کردند ،جانشینی گونههایی
بهجای گونه بومی میتواند میزان بارش حوزه را به پایینتر از
 20درصد برساند ( Brooksو همکاران .)2003 ،برش وظیفه دارد
در حفظ کیفیت مراتع ،ذخیره بلندمدت منابع زیستشناختی و
حق نسلهای آتی بر منابعی که ارزشی مساوی با منابع مرصف
شده امروز دارند ،کوشا باشد .براساس چارچوب فکری جدید
در شاخص عملکرد محیطی ،عرصههای طبیعی هر کشور فقط
وابسته به آن کشور نیست ،بلکه با همسایگان و سایر نقاط جهان
مشرتك میباشد (گریفیتس )1390 ،که این شاهدی برای تایید بر
نقش مرتع در کنار فرهنگ آب است.
نتیجهگیری
مرتع از منظر تولید آب ،جایگاه ویژهای دارد و پیوند نقش آن
با آب ،نیازمند ارتباطی چند شاخه است .برای تاکید بر نقش
حفاظتی ،حامیتی و تولیدی مرتع نسبت به آب ،یک نوآوری
از نوع تلفیق مطالعات در راستای رشح مرتع و آب در زمینه
بهرهبرداری ،مدیریت ،احیاء ،اصالح و غیره شکل گرفت که بیان
پیشینه فرهنگی (مرتع و فرهنگ آب) این ارتباط ،تاثیرگذاری و
مقبولیت را در همه سطوح اعم از متخصصان ،اساتید ،دانشجویان
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و حتی عموم مردم فراهم کرد .شیوه نوین این پژوهش ،گردآوری
دانش عملی-تجربی متخصصان ،پژوهشگران در کنار دانش بومی
است تا اهمیت مرتع در زمره آب خاطرنشان شود.
در نهایت نتایج این مطالعه ،مدیریت ناصحیح و فرهنگ بهرهکشی
را یکی از علتهای مهم نابودی مراتع و هدر رفت فرصت تولید
آب میداند و نیز عوامل اقلیمی (خشکسالی و غیره) را ،از عوامل
تشدیدکننده نابودی پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمهخشک
به شامر میآورد .به این ترتیب شناسایی موقعیت رویشگاه و
سازگاری گیاهان مرتعی مهمرتین عامل در حفظ و مدیریت آب
تولیدی توسط مراتع است .همچنین اقدام به حفظ مراتع و استفاده
بهینه ،گام بزرگی در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار میباشد
که ظرفیتسازی و اعتامد ،اساس موفقیت در حفظ اکوسیستمهای
طبیعی است .از اینرو تاکید بر نقش چشمگیر گیاهان مرتعی در
تولید ،ذخیره و تنظیم کیفیت آب میتواند رشحی از جایگاه مرتع
در زندگی اجتامعی آب باشد.

بستان ،ی ،.فتاحی ،ا ،.صادقینیا ،م .و فهرستی ثانی ،م .1397 .برآورد ارزش
اقتصادی کارکردهای تنظیمی خاکی و آبی اکوسیستمهای مرتعی
(مطالعه موردی :اکوسیستم مرتعی شیخ موسی شهرستان بابل) .نرشیه
علمی پژوهشی مرتع.480-464 :)4(12 ،
پیچند ،م .1396 .مطالعه تاثیر تبدیل مرتع به سایر کاربریهای
کشاورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه
موردی :حوزه آبخیز امامه) .فصلنامه اکوسیستمهای طبیعی ایران،
.122-99 :)1(8
تلوری ،ع.ا .و شادمانی ،ع .1384 .برآورد ارزش کارکردهای غیرتجاری و
مراتع کشور از دیدگاه آبخیزداری .هامیش ملی فرسایش و رسوب.
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،تهران ،ایران.
جعفرزاده ،ع.ا ،.مهدوی ،ع ،.فالح شمسی ،س.ر .و یوسف پور ،ر.1398 .
ارزش گذاری اقتصادی برخی از خدمات اکوسیستم مراتع زاگرسی در
استان ایالم .نرشیه علمی -پژوهشی مرتع.449-436 :)3(13 ،
جلیلی ،ع .1398 .مرتع عنوان ناقص بر مجموعهای از اکوسیستمها.
نرشیه طبیعت ایران.3-1 :)6(4 ،
جنتی چنار ،م.ع ،.کالهی ،م .و مصداقی ،م .1399 .تعارضات اجتامعی
و مدیریت مراتع :مطالعه موردی مراتع شهرستان کالت نادر .بوم
شناسی کاربردی.۹۷-۷۷ :)3(9 .
جنگجو ،م .1388 .اصالح و توسعه مرتع .انتشارات جهاد دانشگاهی.
چاپ اول .مشهد ،ایران.
حبیب زاده ،ا ،.گودرزی ،م ،.مهرورزمغانلو ،ک .و جوانشیر ،ع.1386 .
تاثیر پیتینگ ،ریپینگ و کنتورفارو در ذخیره رطوبت و افزایش پوشش
گیاهی .نرشیه دانشکده منابع طبیعی.410-397 :)2(60 ،
حسینی ،ا .1395 .اثر گرادیان ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونههای
درختی در جنگلهای بلوط هیانان ایالم .فصلنامه اکوسیستمهای
طبیعی ایران.8-1 :)1(7 ،
خرسوی ،م.ب .1378 .آب در فرهنگ ،هرن و معامری ایانی .فصلنامه
هرن.9-1 :)42( ،
داورپناه ،غ .1384 .بررسی اثر مواد جاذب رطوبت بر تامین آب
درختکاری در مناطق نیمه خشک .آب و فاضالب.69-62 :)1(16 ،
دوستی ،ش و بهرامیسامانی ،ش .1388 .جلوههای مرصف آب و نان
در فرهنگ مردم با رویکرد ارزش .فصلنامه فرهنگ مردم ایران،
(18و.18-1 :)19
دهخدا ،ع .1362 .لغت نامه .جلد .14انتشارات دانشگاه تهران .چاپ
دوم .تهران ،ایران.
رابینگن ،ا و واینربگ ،م .1391 .رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی
مسائل اجتامعی .انتشارات دانشگاه تهران .چاپ دهم .تهران ،ایران.
رئوفی راد ،و .ا ،.حیدری ،ق.ا .و باقری ،س .1394 .تحلیل رابطه بین
تولید با سطح ،تعداد دام و تعداد بهرهبردار مرتعی (مطالعه موردی:
طرحهای مرتعداری ییالقی استان اصفهان) .فصلنامه اکوسیستمهای
طبیعی ایران.68-57 :)4(6 ،
زرین آبادی ،ا .و واعظی ،ع.ر .1395 .تولید رواناب و هدر رفت خاک در
مراتع با پوشش ضعیف تحت تاثیر تغییر کاربری زمین و جهت شخم.
تحقیقات آب و خاک ایران.98-87 :)1(47 ،
سبزهای ،م.ت .و کولیوند ،ش .1396 .بررسی جامعه شناختی مسئله

پینوشت
1-Plant functional group
2-Biomass
منابع
احسانی ،ع ،.ارزانی ،ح ،.فرحپور ،م ،.احمدی ،ح ،.جعفری ،م ،.جلیلی
ع ،.میرداودی ،ح.ر ،.عباسی ،ح.ر .و السادات عظیمی ،م.1386 .
تاثیر رشایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخرت
آباد ساوه .فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران،
.260-249 :)2(14
احسانی ،ع ،.ارزانی ،ح ،.فرحپور ،م ،.احمدی ،ح ،.جعفری ،م .و
اکربزاده ،م .1391 .برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطالعات
آب و هوایی ،خصوصیات گیاه (مرتع) و خاک به کمک برنامه نرم
افزار ( 8.0 Cropwatمطالعه موردی :منطقه استپی استان مرکزی
ایران ،ایستگاه رودشور) .فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع
و بیابان ایران.16-1 :)1(19 ،
ارزانی ،ح ،.اژدری ،غ .و زارع چاهوکی ،م.ع .1388 .بررسی کارایی روش
صفحه مشبگ برای برآورد تولید و میزان بهرهبرداری از مرتع .مجله
علمی پژوهشی مرتع.622-611 :)4(3 ،
اسدالهی ،ز ،.سلامن ماهینی ،ع.ا ،.میرکریمی ،س.ح .و عظیمی ،م.ا.
 .1394مدل سازی خدمت اکوسیستمی نگهداشت خاک با نرم افزار
( InVESTمطالعه موردی :بخش رشقی حوضه آبخیز گرگانرود).
پژوهشهای فرسایش محیطی.75-61 :)3(5 ،
بارانیان کبیر ،ا ،.موسوی ،س.ع ،.برشی ،ح ،.مصدقی ،م.ر .و بصیری ،م.
 .1396پیامدهای اقتصادی تغییر کاربری مراتع به دی مزار از جنبه
کارکردهای حفظ آب و خاک .مجله علمی-پژوهشی بوم شناسی
کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان.14-1:)2(6 ،
نرشیه آب و توسعه پایدار
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اجتامعی آب در ایران با نگرش توسعه پایدار .فصلنامه علوم اجتامعی،
(.433-404:)77
سجادی ،ن ،.محمد اسمعیلی ،م ،.بهنمش ،ب ،.شهرکی ،م.ر .واسکندری،
ف .1394 .بررسی عوامل اقتصادی-اجتامعی موثر بر مشارکت
بهرهبرداران در اجرای طرحهای مرتعداری (مطالعه موردی :شهرستان
سنندج) .نرشیه مرتعداری.51-35 :)1(2 ،
سلطانی ،س ،.مختاری ،ف ،.زارع بیدکی ،ر .و رئیسی ،س .1398 .بررسی
تغییرات پارامرتهای کیفیت آب در حوضه آبخیز سد زاینده رود.
محیطزیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران.458-445 :)4(72 ،
شارپ ،ر .ن .1343 .فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی .انتشارات
دانشگاه شیراز .چاپ سوم .شیراز ،ایران.
شامخی ،ت .و میرمحمدی ،س.م .1391 .چالشهای جنگلها و مراتع
ایران و پیشنهادهایی برای رفع مشکالت .گزارش راهربدی معاونت
پژوهشهای اقتصادی.31-1 :)150(،
شهریاری ،ح.ا ،.ابراری واجباری ،ک ،.پیله ور ،ب .و حیدری ،م.1398 .
عکس العمل گروههای کارکردی گیاهی به برخی عوامل محیطی در
جنگلهای کوهستانی زاگرس جنوبی (مطالعه موردی استان خوزستان-
شهرستان باغ ملک) .مجله پژوهشهای گیاهی.17-1 :)4(32 ،
صابرفر ،ر ،.فالحتکار ،س .و کیا ،س.ح .1397 .تحلیل تغییرات شاخصهای
پوشش گیاهی در سنجندههای ماهواره لندست (مطالعه موردی:
ارس زارهای رشق پارک ملی گلستان و منطقه حفاظت شده قرخود).
فصلنامه اکوسیستمهای طبیعی ایران.71-91 :)1(9 ،
صادقی ،س.ح.ر ،.نجفی ،د.ع .و وفاخواه ،م .1383 .بررسی نقش تغییر
کاربری اراضی بر فرسایش خاک (مطالعه موردی :منطقه لنجان علیا در
استان اصفهان) .کنفرانس رسارسی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و
خاک .انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران ،کرمان ،ایران.123-115 :)1( .
صادقی ،س.ح.ر ،.قادری وانگاه ،ب .و صفائیان ،ن .ا .1387 .مقایسه نفوذ
آب به خاک در مراتع تحت چرای آزاد و دست کاشت در شامل ایران.
پژوهش کشاورزی.229-219 :)1(8 ،
صبح زاهدی ،ش ،.تلوری ،ع.ا ،.قدرتی ،ع .و منیرانیان ،م .1381 .تاثیر
بهرهبرداری جنگل در سیلخیزی رودخانه شفارود با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی .مجموعه مقاالت اولین هامیش نقش و
جایگاه آبخیزداری در توسعه منابع طبیعی و کشاورزی حاشیه دریای
خزر .رشت.
صفاری ،ا ،.نوری ،ع.ع .و کرمی ،ج .1397 .بررسی تاثیر تغییرات پوشش
و کاربری زمین در قابلیت فرسایش خاک حوضه قره سو گرگانرود.
نرشیه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی.14-1 :)1(5 ،
صمدی بروجنی ،ح .و شمسایی ،م.ر .1385 .نقش جایگاه آبخیزداری
در آینده کنرتل و بهرهبرداری منابع آب کشور .مدیریت منابع آب
ایران.8-1 :2 ،
عبداللهی ،ج ،.ارزانی ،ح ،.باغستانی ،ن .و میرعسکرشاهی ،ف.ا.1385 .
بررسی آثار تغییرات بارندگی و سطح ایستابی آب زیرزمینی بر پوشش،
تراکم و تولید گونه اشنان در منطقه چاه افضل اردکان یزد .فصلنامه
علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.81-74 :)2(13 ،
عوضپور ،ل ،.قربانی ،م .و عرفانزاده ،ر .1397.تحلیل خصوصیات ساختاری
رسمایه اجتامعی بهرهبرداران در راستای استقرار مدیریت مشارکتی
بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب

مرتع (منطقه مورد مطالعه :سامان عرفی نردین ،شهرستان میامی،
استان سمنان) .نرشیه علمی-پژوهشی مرتع.400-391 :)4(12 ،
فرزانه پی ،ف ،.علی پور ،ن ،.پاک ،ن ،.کابلی ،ح .و مصباح زاده ،طیبه.
 .1396بررسی و ارزیابی وضعیت گرایش مرتع در تیپهای گیاهی
منطقه عالء سمنان .فصلنامه اکوسیستمهای طبیعی ایران:)4(8 ،
.70-59
فالح قلهاری ،گ ،.احمدی ه .و فاخری م .1395 .ارزیابی تقویم اقلیمی
زنبورداران در استان آذربایجان غربی بر اساس رشایط حرارتی.
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.30-13 :)1(31 ،
قاسمی آریان ،ی ،.ارزانی ،ح .و فیله کش ،ا .1392 .تعیین شایستگی منابع
آب رشب دام برای چرای گوسفند با استفاده از ( GISمطالعه موردی:
مراتع جنوب غربی سبزوار) .فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع
و بیابان ایران.643-634 :)4(20 ،
قامئی ،م.ط .و عابدی ،ش .1388 .بررسی تاثیر خشکسالی در وضعیت
گرایش و تغییرات پوشش گیاهی مراتع گردنه قوشچی آذربایجان
غربی ،دومین هامیش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت
آن ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،
اصفهان ،ایران.
قربانی مقدم ،م ،.جنگجو برزلآباد ،م ،.دستورانی ،م.ت .و زادبر ،م.1394 .
بررسی تاثیر استحصال آب باران به وسیله کنتورفارو ،چالههای کپه
و هاللی آبگیری در استقرار سه گونه مرتعی در مرتع چاهدر مشهد.
چهارمین هامیش بیناملللی انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر
باران .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
خراسان رضوی ،مشهد ،ایران.
قیومی محمدی ،ا.م ،.قربانی دشتکی ،ش ،.رئیسی ،ف .و طهامسبی ،پ.
 .1392اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک .نرشیه
حفاظت منابع آب و خاک.50-42 :)4(2 ،
کاویانپور ،ا.ح ،.جعفریان ،ز ،.اسمعلی،ا .و کاویان ،ع.ا .1394 .اثر پوشش
گیاهی بر کاهش رواناب و هدر رفت خاک با استفاده از شبیه سازی
باران در مراتع نشو استان مازندران .جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،
.190-179 :)2(26
کاویانپور ،ا.ح ،.بارانی ،ح ،.سپهری ،ع .و بهرهمند ،ع.ا .1398 .اثرات
تغییرات اقلیمی بر فعالیتهای بهرهبرداران مرتع (مطالعه موردی:
مراتع حوزه آبخیز هراز) .نرشیه علمی-پژوهشی مرتع.26-38 :)1(13 ،
کرم زادی ،م .1397 .آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی .مطالعات
آسیای مرکزی و قفقاز.184-155 :)102(24 ،
کالهی ،م .و پایسته ،م .1399 .اثرات طرحهای منابع طبیعی بر مسائل
اجتامعی -اقتصادی روستاییان حوضه آبخیز چاهنوروز .پژوهشنامه
مديريت حوزه آبخيز.۱۶۴-۱۵۴ :)۲۱(۱۱ ،
گرشاسبی ،پ ،.فتاحی اردکانی ،م.ع ،.شفقتی ،م .و فرضی ،ح.1394 .
تجربیات و راهکارهای استحصال آب در کشور با اجرای عملیات
آبخیزداری .چهارمین هامیش بیناملللی انجمن علمی سیستمهای
سطوح آبگیر باران .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی استان خراسان رضوی ،مشهد ،ایران.
گریفیتس ،م .1390 .دانشنامه روابط بین امللل و سیاست جهان .انتشارات
نی .چاپ دوم .تهران ،ایران.

101

خاتونی ،ن .و کالهی ،م.

مربقعی،ن ،.رشزهای ،غ.ع .و قدوسی ،ج .1389 .نقش بوم سازگان جنگلی
در حفاظت از منابع آبی و برآورد ارزش این عملکرد در جنگلهای
خزری ایران .جنگل ایران.196-187 :)3(2 ،
محمدی ،ذ.ا .و خاتون آبادی ،ا .1378 .بررسی نهادهای سنتی بهرهبرداری
از منابع منطقه چنگلوا و نقش آنها در اصالح و احیا مراتع .وزارت
علوم و تحقیقات و فناوری.55-50 :64 ،
مرادی ،ا .و کالهی ،م .1399 .روستازیستی پایدار در حوضه آبخیز
بخش موسیآباد شهرستان تربت جام .فصلنامه علوم محیطی،
.202-183 :)4(18
مریدی ،ت ،.کرمی ،پ ،.شکری ،م .و جوری ،م .ح .1386 .رابطه تنوع
و تولید در علفزارها و بوت هزارهای زاگرس .مجله علمی -پژوهشی
مرتع.10-1 :)1(1 ،
مقدم م .ر .1393 .مرتع و مرتعداری .انتشارات دانشگاه تهران .چاپ
هشتم .تهران ،ایران.
موقری ،م .و خالصی ،ل .1397 .ارزیابی ویژگیهای ساختاری و
عملکردی لکههای اکولوژیک با استفاده از روش ( .)LFAفصلنامه
اکوسیستمهای طبیعی ایران.78-63 :)3(9 ،
مهدوی ،م .1374 .هیدرولوژی کاربردی .جلد :1هیدرولوژی کاربردی.
انتشارات دانشگاه تهران .چاپ دوم .تهران ،ایران.
میرداوودی ،ح .ر .1393 .بررسی خصوصیات رشد و اسقرار چند گونه
گیاه مرتعی در مناطق استپی استان مرکزی (مطالعه موردی منطقه
آبخوان خشکرود زرندیه) .فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران،
.175-165 :)1(21
میردیلمی ،س.ز ،.سپهری ،ع .و بارانی ،ح .1394 .ریشه یابی مشکالت
مراتع از دیدگاه بهرهبرداران (مطالعه موردی :مراتع شامل رشق
ایران) .نرشیه مرتعداری.99-79 :)1(2 ،
میرزایی ،م .و کالهی ،م .1399.روستازیستی پایا در شهرستان تربتحیدریه.
روستا و توسعه.96-79 :)3(23 ،
نظری سامانی ،ع .ا ،.جعفری ،م ،.نرصتی ،ک ،.فرزاد مهر ،ج ،.عبداشاهنژاد،
م .و رحیمی ،ف .1397 .تعیین منایههای موثر بر تغییر کیفیت خاک
در رابطه با نوع کاربری اراضی .محیطزیست طبیعی ،منابع طبیعی
ایران.253-239 :)2(71 ،
نق یزاده ،م .1382 .مشخصههای آب در فرهنگ ایرانی و تاثیر آن بر
شکلگیری فضای زیست .محیط شناسی.92-71 :)32( ،
نوروزی ،ع ،.حقیان ،ا .و شیدای کرکج ،ا .1398 .طرحهای مرتعداری و
سالمت مرتع (مطالعه موردی :مراتع شهرستان تربت حیدریه) .منابع
طبیعی ایران.1145-1131 :)4(72 ،
وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور،
معاونت آبخیزداری .1388 .گزارش سیامی آبخیزداری ایران.
وهابی ،م.ر ،.بصیری ،م .و خواجه الدین ،س.ج.ا .1376 .بررسی تغییرات
پوشش گیاهی ،ترکیب گونه ای و تولید علوفه در رشایط قرق و چرا
در منطقه فریدن اصفهان .نرشیه علوم و خاک.71-59 :)1(1 ،
ویسی ،ا .1386 .ریشهشناسی واژههای آب و آتش و باد در فرهنگ
و ادبیات ایرانیان از دیدگاه زبانشناسی زیستمحیطی .پیک نور،
.80-70 :)3(5
هال ،ج .1380 .فرهنگ نگارهای منادها در هرن رشق و غرب .انتشارات
نرشیه آب و توسعه پایدار

فرهنگ معارص .چاپ اول .تهران ،ایران.
فزاده چابک ،م ،.باقری ،ع .و داوری ،ک .1395 .ارزیابی سیستم
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