اکوسيستم بياباني
مطالعه موردی :ايران
زهرا ايزدي

كارشناس ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه اصفهان

چكيده

در سطح کره زمين در دو زيستگاه آبي و خشکي ،اکوسيستمهاي فراواني
يافت ميشود .تنها در سطح خشکيها  6 ،اکوسيستم قابل رؤيت است ،که يکي
از اين اکوسيستمها ،اکوسيستم بياباني میباشد.
امروزه ،اکوسيستم بياباني يکي از حساسترين و شکننده ترين اکوسيستمهاي
سطح زمين میباشد .زيرا اين اکوسيستم داراي شرايط حيات میباشد و جانداران
از جمله انسان ،توانستهاند خود را با اين شرايط سازگار کنند و به حيات خود
ادامه دهند.
با توجه به اين که وسعت عظيمي از کشور ما را اين اکوسيستم به خود
اختصاص داده است ،بررسي و توجه به آن الزم و ضروري میباشد .زيرا هر
ساله به خاطر بيتوجهي انسان به اين اكوسيستم ،جانوران و گياهان بسياري از
بين میروند و ساكنين هم دست به مهاجرت میزنند.
بر اين اساس در اين مقاله به معرفي اکوسيستم بياباني و بررسي اين
اكوسيستم ،درايران پرداخته شده است تا وضعيت و جايگاه اين اكوسيستم در
ايران مشخص گردد و گوشزدي بر اهميت اين اكوسيستم در محيط طبيعي ايران
باشد و مسئوالن را بر آن دارد كه با يك برنامهريزي دقيق ،جلوي نابودي اين
اكوسيستم را بگيرند.

طوري که اکنون  10تا  20درصد اين زمينهاي خشک ،برخي از نمونههاي
حيات گياهي يا کاربريهاي اقتصادي خود را از دست دادهاند و روز به
روز هم وضع آنها بدتر میشود .کما اينكه تنها در جنوب صحرا  650هزار
كيلومتر مربع زمينهاي پر حاصل در مدت  50-60سال اخير به بيابان تبديل
شده است .يعني قدرت توليدي موجودات زنده آن كاهش يافته و اين كاهش
در برخي جاها تا بدان حد است كه راه بهسازي و بارور كردن سرزمينها جز
با صرف هزينههاي سرسامآور غير اقتصادي مسدود شده است .چه بسا طي
 20سال آينده 60 ،ميليون نفر در شمال آفريقا مجبور به ترک ناحيه ساحل
خواهند شد.
مجموعه جانداران يک محيط به همراه کليه عوامل و تشکيل دهندههاي
آن محيط را اکوسيستم گويند .بنابراين میتوان ،بيابانها را يكي از بزرگترين
اكوسيستمهاي سطح زمين به حسابآورد كه جاي تحقيق و بررسي دارد.
با توجه به اينكه قسمت اعظمي از وسعت ايران را بيابانها به خود
اختصاص داده است ،پس ايران با يك اكوسيستم بزرگي به نام اكوسيستم
بيابان روبرو است كه نيازمند مطالعه و برنامهريزي میباشد.
بر اين اساس ابتدا با مفاهيم بيابان ،اکوسيستم ،اکوسيستم بياباني و اجزا
و تشکيل دهندههای آن آشنا میشويم وسپس اکوسيستم بياباني ايران را به
طور کلي مورد بررسي قرار میدهيم.
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امروزه مسائل مربوط به بيابان و خصوص ًا گسترش بيابان و كوير يكي از
مهمترين مسائل سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي است .موقعي كه
يك مكاني بيابان میشود يعني از لحاظ اقتصادي (كشاورزي و دامپروري)
ارزش چنداني ندارد و مردم اين مكان ناچارند به مناطق ديگر مهاجرت
كنند .پس میتوان گفت كوير و بيابان يك مسئله بزرگ اجتماعي است .زيرا
زندگي و سرنوشت مناطق مورد تهديد را به مخاطره میاندازد و موجبات
مهاجرت آنها را فراهم میآورد .مهاجرت وسيع و بيرويه ،خود به خود
باعث بوجود آمدن مسائل بيشماري در امور اجتماعي و سياسي میگردد.
سازمان ملل متحد میگويد در حال حاضر هر سال دست کم شش
ميليون هکتار زمين ،به گستره چهار ميليارد هکتاري بيابانهای جهان اضافه
میشود و خسارات مالي ناشي از آن ۴۲ ،ميليارد دالر در سال است .به گفته
محققان اين زمينها کم کم پتانسيل توليدي خود را از دست میدهند به

منظور از اکوسيستم ،مجموعه جانداران يک محيط به همراه کليه عوامل
و تشکيل دهندههاي آن محيط است .بنابراين به طورخالصه اکوسيستم را
میتوان با عبارت «محيط و موجودات زنده آن» ،تعريف کرد .هر موجود زنده
به تنهايي ،يک سيستم يا مجموعه منظم است و در عين حال ممکن است
از سيستمهاي کوچکتر تشکيل يابد .وقتي موجودات زنده اجتماع و تشکيل
میيابند ،روابط نظاممندي بين آنها پديدارمي شود و درنهايت وقتي همه
موجودات زنده در يک محيط قرار میگيرند ،يک سيستم بزرگتر را تشکيل
میدهندکه به دليل وجود روابط قانونمند و هدفدار بين محيط و جانداران،
اين مجموعه ،سيستم اکولوژيک يا سيستم ناميده میشود( .نيشابوري)1379،
در نوشتههای تخصصي و فني اکولوژي ،اکوسيستم را باعبارت زير
تعريف میکنند:
بخشها يا واحدهايي از طبيعت که در آن ،چرخه (سيکل) تقريب ًا يا دقيقاً
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بسته اي از چرخش ماده بين محيط و موجودات زنده برقرار میشود و تثبيت
و انتقال انرژي آفتاب را ممکن میسازد( .نيشابوري،1379،ص )16
با توجه به تعريف اکوسيستم ،میتوان بيان داشت که اگر همه
اکوسيستمهای کره زمين را ،يک اکوسيستم واحد و بزرگ فرض کنيم ،يک
اکوسيستم کامل خواهيم داشت.
بر اين اساس ،تمامي اکوسيستمهای کره زمين روي هم ،زيست کره
راتشکيل میدهند و بخش فيزیکي اين بزرگترين واحد اکولوژيک ،محيط
زيست کره زمين است .اين بخش فيزيکي خود از سه قسمت به هم پيوسته
تشکيل شده است .قسمت آب يا آب کره ،قسمت خشکي يا سنگ کره و
قسمت گازي يا هواکره.
از آنجا که تعداد اندکي ازگونههامي توانند بطور هميشگي درهوا بمانند،
دودسته زيستگاهها را ،زيستگاههاي آبي و خشکي تشکيل میدهند .اين دو
زيستگاه از استوا تا قطب و از چند هزار متر زير سطح اقيانوس تا چندهزار
متر باالي آن ادامه دارد.
اکوسيستمهای خشکي عموم ًا برپايه نوع و رستني غالب در منطقه،
يعني علف ،بوته و درخت ،از هم متمايز ميشوند .اکوسيستمهای اصلي
خشکي ،بيوم ناميده میشوند .تمام اکوسيستمها ،چه خشکي وچه آبي ،از
اجتماعات زيستي ،تشکيل شدهاند که در مراحل گوناگوني از رشد قرار
دارند و هر يک فرايندي کم وبيش نامنظم را بسوي يک مرحله نهايي که
اوج اجتماع زيستي ( )Climaa comunityاست ،میپيمايند .مراحل اين
گونه رشد پيشرونده ،توالي اکولوژيک ( )lencdigical successionرا شکل
میدهد.توالي اکولوژيک در خشکيها تاحد زيادي تحت تأثير اقليم است.
اکوسيستمهای موجود در خشکي به قرار زير تقسيم میگردند:
توندرا ،جنگل مخروطه داران ،جنگل درختان برگ پهن ،جنگلهاي مناطق
گرمسيري ،مرتع ،بيابان.

بيابان چيست؟

براي دسترسي به تعريف بيابان در مفهوم جغرافيايي(اقليمي ،پيکرشناسي،
زيستي وغيره) بايد در جستجوي ارزشهايي باشيم که دادههای اين دسته از
علوم و يا ساير علوم زمين را در اختيار قرار میدهند .مسلم ًا توجه به شرايط
پيکر اقليمي و زيستي ،تصور بيابان را در حالت کم آبي و خشکي،که علت
کاهش پوشش گياهي و در نتيجه حيات حيواني است ،آسان تر میسازد.

نگاره  :1نمايي از بيابان
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رشتههای مختلف ،تعاريف مختلفي از بيابان ،اما نزديك به هم را ارائه
داده اند .در اين ميان تعريف ژئومورفولوژيستها و زمينشناسان را مطرح
میكنيم.
ژئومرفولوگها جهت طبقهبندي بيابانها از اختصاصات ساختاري و
مورفوژنيك استفاده کرده با تلفيق تعدادي از عوارض ژئومرفولوژي خاص
بيابان از جمله کويرها ،تپههای ماسهای ،بدلندها ،رخنمونهای سنگی،
مخروط افکنههای آبرفتی ،کلوتها ،گالسیهاو امثال آنها بر اساس ويژگي
مواد سطحي و شعاع و عملكرد فرآيندهاي رودخانهاي و بادي اقدام به
تقسيمبندي بيابانها نمودهاند.
زمين شناسان مناطقی را بيابان میدانند که واجد سازندهاي زمين شناسي
شور و تبخيري (امالح گچ و نمک) هستند .بنابراين واحدهاي ليتولوژيك
حاوي كانيها و سنگهاي تبخيري ،به عنوان منشاء اوليه نمكها ،با تغيير
كيفيت آبها در توسعه بيابانها نقش ايفا مينمايند .به عبارتي سطح سازندها
و واحدهاي ليتولوژيك مزبور به عنوان مناطق بياباني مدنظر بوده و بخشي از
واحدهاي كواترنر واقع در پاياب سازندهاي مذكور نيز به علت شور شدن
بيابانميباشند                                                                                    .
علل ايجاد بيابانها را میتوان به دو دسته جداگانه تفکيک كرد:

الف) علل طبيعي

علت اصلي پيدايش بيابانها در روي كره زمين به دليل عمل نكردن
دو عامل اصلي ايجاد بارش يعني هواي مرطوب و عامل صعود هواست.
وجود مراكز پرفشار اطراف مدارهاي راسالسرطان و راس الجدي حوالي
عرضهای  20-40درجه دو طرف خط استوا كه به آن مراكز پرفشار جنب
حاره نيز گفته میشود ،عالوه بر اينكه مانع صعود هوا میشود ،محل نشست
هوا است .بنابراين در چنين مناطقي اگر چه در برخي مناطق رطوبت كافي
وجود دارد ولي به دليل نبودن مكانيسم صعود هوا بارندگي بسيار كم و در
نتيجه بيابانها ايجاد شده اند .عالوه بر بيابانهاي فوق ،بيابانهاي سرد قطبي
نيز وجود دارند كه حاصل تسلط پرفشارهاي عظيم و يكپارچه قطبي میباشد.
از جنبههای ديرينه اقليمي بيابانها به دو نوع منطقه اي و غيرمنطقهاي
تقسيم میشود .وجود بيابانهاي منطقه اي بسته به موقعيت آنها نسبت به
پديدههای هواشناسي و در مقياس جهاني سنجيده میشود (منطقه فشار زياد
و فشارهاي جنب مداري).
ولي وجود بيابانهاي غيرمنطقهاي ،نتيجه موقعيت جغرافيايي خاصي
است که در حرکت ج ّوي در مقياس جهاني اختالل ايجاد میکنند .مانند
بيابانهايي که در پناه و پشت رشته کوهها واقع شدهاند (غرب اياالت متحده
آمريکا -آسياي مرکزي و دشت کوير ايران) يا در وضعيتي هستند که بادهاي
مرطوب بزحمت به آنها میرسد (جنوب غربي ماداگاسکار -شمال غربي
برزيل و بيابان تار در هند) و يا بيابانهاي اقيانوسي که تحت تأثير يک جريان
سرد میباشند (غرب آمريکاي مرکزي) .بيابانهاي منطقهاي به تغييرات بيالن
حرارتي زمين كه قبل از هر چيز از تشعشع خورشيد نتيجه میشود ،فوقالعاده
حساس میباشند .بيابانهاي غيرمنطقهاي به اين تغييرات حساسيت كمتري
دارند ،زيرا شرايط جغرافيايي ناحيهاي بر آنها غلبه دارد و اين شرايط نيز

كمتر تحت تأثير پديدههای كيهاني میباشند و فقط به طور مستقيم آنها را
تحت تأثير قرار میدهند.
از جنبه سينوپتيكي نيز بيابانها به دو گروه تحت عنوان بيابانهاي
ديناميكي و بادپناهي تقسيم میشوند .در بيابانهاي ديناميكي نزول هوا در
زير مركز پر فشار جنب حاره درطول سال مانع صعود هر گونه هوايي
میشود .حتي درتابستان كه براثر تابش شديد خورشيد هواي مجاور زمين
بسيار گرم و نا پايدار میشود وجود جريان نزولي در طبقات باالي آتمسفر
مانع صعود هوا و در نتيجه مانع تشكيل ابر و باران میشود .بنابراين عامل
اصلي خشكي ،نبودن مكانيسم صعود است .به همين دليل اين نواحي را
بيابان ديناميكي مينامند .اما بيابانهاي باد پناهي بيابانهايي هستند كه در پناه
ارتفاعات و كوهستانهاي بزرگ قرارگرفته اند .تفاوت ظاهري بيابانهاي
بادپناهي و بيابانهاي ديناميك جنب حارهاي در پايين بودن دماي آنهاست.
اين گونه بيابانها جزئي از قلمرو بيابانهای سرد يا نيمه بياباني سرد محسوب
میشوند .بيابانهاي باد پناه و ديناميك در داخل قارهها به هم ملحق میشوند.
مث ً
ال در ايران دشت كوير بيابان بادپناهي است در حاليكه دشت لوت بيابان
ديناميكي محسوب میشود.
نگاره  2مكانيسم بيابانهاي بادپناهي را نشان میدهد .همانگونه كه
از نگاره پيداست هنگام صعود هوا از كوهستان توده هواي مرطوب در
دامنه بادگير كوهستان رطوبت خود را از دست میدهد و به صورت هوايي
خشك و گرم در دامنه بادپناه سرازير میشود و بيابانهاي بادپناهي را بوجود
میآورد .دشت کوير در ايران نمونهای از اين گونه بيابانها است.

نگاره :2مکانیسم ایجاد بیابانهای بادپناهی

ب) علل انساني

عوامل انساني نقش مهمي در ايجاد و گسترش بيابانها دارد .به طوري
که بعضي از متخصصان معتقدند بخش اعظم بيابانهاي امروز ناشي از برهم
خوردن تعادل اکولوژيکي وتخريب اکوسيستم است.
اعتقاد بر اين است كه در هنگام تخريب منابع طبيعي بايد ردپايي
از ناآگاهيها و دخالتهاي بي مورد انسان را جستجو كرد و با دخالت
انسان اثر شرايط سخت آب و هوايي نيز در كنار فعاليتهاي سوء و غلط
او شدت میيابد .در ميان اقدامات ناهنجار انسان میتوان بهرهبرداري بي
رويه كشاورزي بوسيلة شخم در اراضي شيب دار و در جهت شيب ،تك
كشتي بويژه غالت و اغلب با شيوه اي كه خاك در طي يك دوره از سال
عريان است (آيش) ،چراي بيرويه دام ،ب ه زير كشت بردن مراتع و قطع
درختان و درختچهها و بوتهها (كه به طور طبيعي تكثير میشوند) براي تهيه
سوختهای خانگي را مشخص نمود .وضعيت اخير بسيار حاد است .در اثر
چراي بيرويه و قطع رستنيها ،زمينهاي لگدمال شده توسط جانوارن ،لخت
و عريان شده و با فرسايش آبي و بادي مواجه میگردند و در يک کالم آثار

سوء بيابانزايي پديدار میشود .اين نوع بيابان زايي سريعتر از بيابان زايي
است كه با تغييرات آب و هوايي رخ میدهد .يكي ديگر از شيوههای بهره
برداري غلط از زمين ،تبديل مراتع به زمينهای زراعي بويژه كشت ديم
است .حد كشت ديم با بارش ساالنه بيش از  250ميلي متر تعيين میشود
و حتي با توجه به خشكساليها ميانگين بارش ساالنه بايد  350ميلي متر و
بيشتر از آن باشد .از اين رو مناطقي كه از اين حد كمتر بارندگي دارند،به
زير كشت بردن آنها از نقطه نظر علمي نادرست است.

اکوسيستم بياباني

اکوسيستمهای مناطق خشک ونيمه خشک ،به شدت شکنندهاند وميتوانند
به راحتي خدشهدار گردند و توسعه آنها تحت شرايط بسيار حاد اگزوترمال
صورت میپذيرد و بهبود آنها با رفع شرايط نامطلوب نيز به کندي انجام
میپذيرد ،و در موارد شديدا ً حاد عدم تعادل بيولوژيکي باعث تخريب غير
قابل برگشت و افت توان بيولوژيکي میگردد .آسيبپذيري اکوسيستم اين
مناطق ،ناشي از کسر رطوبت خاک ،شدت تأثيرخورشيد ،دماي باال ،خشکي
زياد ،اليه ضعيف هوموس ،نمکي بودن آن ،توسعه فرسايش آبي -بادي و
غيره میباشد.
به طور کلي ويژگيهای اکوسيستم بياباني به قرار ذيل میباشد:
 باران کم و بسيار متغير ،اين تغييرات هم زماني وهم ناحيهاي است و وقوعخشکساليهای درون فصلي نيز امر عادي است.
 به علت مشکل کمي باران ،توليد اوليه بسيار متغير است( .ضعف غناي محيطي) جمعيت حيوانات و در ادامه آن جمعيت انساني به نوسانات در توليد ناشياز نوسانات بارندگي واکنش نشان میدهند.
 خاکها از نظر مواد آلي فقيرند که نوسانات رطوبتي خاک را تشديدمیکند .اما به دليل عدم آبشويي خاک حاصلخيز است.
 فقر پوشش گياهي ،نفوذپذيري کم ،شدت روانابهای اتفاقي و فرسايششديد آبي و بادي.
 تبخير شديد به علت قدرت تبخيري زياد جو و شوري خاک در پاليه ها. کمبود منابع آبهاي سطحي و تحت االرضي و در نتيجه شعاع زياد چرايمؤثر براي حيوانات.
 پوشش گياهي اگزروفيت و هالوميت ،مرکب از گونههای چوبي و علفي است. خشکي زياد،کمبود رطوبت و به تبع آن بروز دماهاي بحراني شبانه روزيو فصلي.
 تنشهای شديد اقليمي که انهدام بعضي از جمعيتهای گياهي و جانوريرا سبب میگردد.
 شدت تابش خورشيدي ،خشکي فيزيولوژيکي و فيزيکي و ضعففعاليتها و بازدهي کم.
 توزيع جهاني اين اکوسيستمهامنطبق با کمربندهاي پرفشار و نشست هواو يا بيابانهاي بادپناهي است( .مسيبي ،شماره)19

عملکرد اجزاي اکوسيستم بياباني

با توجه به پژوهشهای کمي که انجام پذيرفتهاند ،به قابليت توليد
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اوليه بسيار کم اشاره میشود که کمتر از  0/5گرم در متر مربع در سال
است .اين کمبود توليد ،به دليل بارش بسيار ناچيز است .رشد به دورههای
مرطوب محدود میگردد .بنابراين محيطهاي طبيعي در دوره زماني کوتاهي
دستخوش تغييرات میشوند و قابليت توليد آنها نا منظم است.
عملکرد موجودات زنده يک اکوسيستم بياباني به قرار ذيل میباشد:

الف)توليد کنندگان

آنها بوتهها ،برخي علفها و درختان کمي را شامل میشوند .بوتهها به
صورت پراکندهاند و سيستم ريشهاي گستردهاي که تنهها ،ساقهها و شاخهها
به صورت متفاوتي تغيير شکل میيابند .برخي از گياهان آب قابل مالحظهاي
را در بافتها وسلولهايشان نگاه میدارند.
کاکتوسها بهترين نمونه گياهان بياباني به شمار میروند .برخي گياهان
پست مانند گلسنگ و خزههای خشکي دوست ممکن است همچنين در آنها
ارائه گردند.

ب)مصرف کنندگان

بهترين جانوران شامل خزندگان وحشرات میباشند که قادرند درشرايط
خشک به حياتشان ادامه دهند .به عالوه آنها همچنين در وضعيت شبانه به
زيست خود میدهند .پرندگان ،جوندگان ،شتر نيز نمونه شاخص در بيابانها
به شمار میرود که از خارهاي گياهان تغذيه میکند .اين جانور به خوبي در
برابرکم آبي و کمبود غذا تطابق يافته است.

ج) تجزيه کنندگان

براي دورههای طوالني با کمبود مواجه میکند.
درصد قابل مالحظه اي از فلور بياباني با کسري غذا تطابق يافته
اند .بسياري از مقوالت قادر به تثبيت نيترات در ريشههای غده ايشان
هستند .ديگر گياهان نيز میتوانند نيترات را به صورت اجتماعات
مونوسمبيوتيک( )Monosymboticباکتريها تثبيت نمايند .گونههايي هم
وجود دارند که برگهايشان را میريزند ومواد مغزي را درساقههای پيش
ازاينکه برگها خشک شوند متمرکز میسازند.

اکوسيستم بياباني در ايران

آنطور كه منابع اطالعاتي نشان میدهد ،بيابانهاي ايران داراي وسعت
قابل مالحظهاي است كه به دليل عواملي چون چراي مفرط و بي رويه
دام و گسترش زراعت ديم ،در حال پيشروي است .الزم به ذكر است در
اين مورد نظر زمين شناسان با بيولوژيستها فرق میكند .بيولوژيستها و
يا كارشناسان امور زيستي از نظر كشاورزي گناه را به گردن ندانم كاري
ساكنان كوير و چراي بيش از حد چند شتر يا بز گرسنه نسبت میدهند ولي
زمين شناسان را عقيده براين است كه بايد حدوث بيابان را در شرايط زمين
شناسي و موقعيت ناهمواريهاي سطح زمين (ژئومورفولوژي) جستجو كرد
كه در طول زمان اثر عمده داشته و امروز ما وارث آن شرايط گذشته زمين
شناسي میباشيم .اين شرايط را كه منجر به برهنگي سطح بيابان از جمله
بيابان لوت و فرار زندگي از داخل و پيشروي آن بسوي كنارههای آن خواه
به صورت چادر نشيني و يا تشكيل دهات شده است بايد در عوامل زمين
شناسي جستجو نمود.

تعداد آنها زياد نيست و با توجه به ضعف و فقر گياهي و نيز کميت ماده
آلي مرده ،بسيار کاهش يافته نشان میدهند .آنها به برخي قارچها ،باکتريها
بسنده میکنند و بيشتر آنها به صورت گرما به زيستشان ادامه میدهند.

زنجيره و چرخش غذايي

چون قابليت توليد اوليه ضعيف است ،جريان انرژي دريک چنين
اکوسيستمي محدود است .سطوح غذايي و ترکيبات سيستمي درحد
بسيارضعيفي قراردارند .با اين وجود بسياري از روابط وجود دارند ،بنابراين
ممکن است شبکههای غذايي پيچيده باشند .معموالً جانوران بياباني
اندازههای بزرگ ،چاق وفربه ندارند (شتر استثناست) .زيرا آنها قادرنيستند
با يک نوع غذا و حتي به اندازه کافي تطابق يابند .جانوران میتوانند يک
دامنه وسيع انواع غذا را در تغذيه خود قرار دهند و بنابراين تمام منابع انرژي
موجود را ايجاد میکنند.
اکوسيستمهای بياباني از نقطه نظر غذايي با کسري همراه هستند .بنابراين
مقاديرموجود در چرخش درحد ناچيزي اند .حتي درحاصلخيزترين پهنهها،
موادغذايي در 10سانتيمتر باالي خاک به وجود میآيد .ميزان عمل چرخش
آرام است ،زيرا بسياري از گياهان به صورت هميشگياند و بسياري از
جانوران زندگي طوالني دارند ،زيرا الزم است که چرخشهاي حياتيشان
را درطي چندين فصل کامل کنند .اين زمان طوالني ،وجود مواد غذايي را
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نگاره  :3نمايي از زندگي در بيابان
از طرف ديگر به دليل عبورکمربند بياباني جنب گرمسيري از ايران ،ما
بايستي شاهد محيطهاي طبيعي بياباني در اين سرزمين پهناور باشيم .البته
ميزان بارش در نوع زيستگاههاي بياباني وگاه حاشيه کويري نقش تعيين
کنندهاي ايفا میکند .هرگاه بارندگي از 100ميليمتر تجاوز کند و حداکثر تا
 200ميليمتر برسد ،شرايط نيمه بياباني نيز حاکم میشود.
به هر حال در بيابان آنچه که میبارد ،اغلب يا تبخير و يا روان میگردد
و آثاري را ازخود برجاي میگذارد .فرسايش خاک و تجمع امالح درنهايت
محيطهاي طبيعي بياباني از حداقل آب باران بهرهمند میگردند ومقادير کم
باران درتداوم حيات نقش به سزايي را ايفا میکنند.
دماي بيابان در طي روز ممکن است از 50تا 60درجه تجاوز نمايد و
درطي شب تا حد نقطه انجماد کاهش يابد .باد نيز از فعالترين عنصرهاي

آب و هوايي بيابان به شمار میرود و ما بايد در جاي جاي ايران ،شاهد
وجود بادهاي محلي عمده باشيم.
با توجه به شرايط سخت آب و هوايي بياباني قسمتهاي وسيعي از
محيطهاي طبيعي بياباني ايران را نمک ،ماسه وگاه به صورت تپههای ماسهاي
میپوشاند .ارتفاع تپههای ماسه اي در ايران گاه تا  300مترمي رسد .هر جا
که تمرکز امالح درحد بيش از تحمل گياهان باشد به آن سرزمين کوير يا
نمکزار میگوييم که البته بزرگترين کوير کره زمين درايران جاي دارد.
حرکت ماسه و امالح در مجموع بسيار مهم تلقي میگردد و اگر جابه
جايي بويژه ماسه درحد افراطي صورت پذيرد ،بسياري از محيطهاي طبيعي
حاشيه يا دوردست ماسهزارها در معرض خطر قرار میگيرند که گاه اين
مشکل میتواند تجمع انساني و تأسيسات آن را با مخاطره همراه سازد.
به طور کلي نواحي بياباني نقطه مقابل محيطهاي جنگل محسوب
میشوند .قسمتهاي عمده فالت مرکزي ايران ويژگيهاي نواحي بياباني
و کويري را براي ما تداعي میکنند .اين در حالي است که  1/4درصد از
مساحت ايران از کوير پوشيده شده است .شرايط آب و هوايي در کويرهاي
ايران آنچنان سخت ومتضاد است که در تابستانها و زمستانها ،گرماها
وسرماهاي شديد را نمي توان تحمل کرد.
براين اساس مجموعه بيابانهاي ايران ،جزء بيابانهاي گرم مجاورحارهاي
است .اما حضور و دخالت پارهاي از عوامل جغرافيايي ،از جمله حجم و
امتداد ناهمواريها ،ارتفاع و عرض جغرافيايي و مجاورت با اقيانوس هند
وباالخره نفوذ شاخهاي از اين اقيانوس به جنوب ايران ،تغييراتي درشرايط
اقليمي حاکم بر آنها اعمال نمود .به طورمحلي خصوصيات نسبت ًا ويژهاي
درهر يک از حوضههای بزرگ بوجود آورده است.
با توجه به نتايج اين دخالتها ،بيابانهاي ايران را میتوان به شرح زيربه
دوگروه تقسيم نمود:

ا لف) بيابانهاي ساحلي       

)1بخش شرقي :جاسک ،چابهار.
)2بخش غربي :ميناب ،سواحل شمالي ،خليج فارس ،خوزستان.

ب)بيابانهاي داخلي

)1بيابانهاي نسبت ًا گرم با تابستانهای گرم و زمستانهای سرد (سيستان،
تربت ،بي ارجمند ،دامغان،دشت کوي ،مسيله ،دشت قزوين ،اراک ،عقدا ،دق
سرخ ،سياه کوه ،روين ،بافق ،رفسنجان،گاوخوني ،ابرقو ،مروست ،سيرجان
و( ...محمودي،1368،ص10و)13

  
معرفي پوشش گياهي و جانوران اکوسيستم بياباني ايران

کويرهاي عمده ايران در دوحوضه بزرگ فالت ايران تشکيل شدهاند که
عبارتنداز :دشت کوير در شمال و کوير لوت در جنوب دشت کوير ،بياباني
شور بوده و بخشهاي مرکزي آن دارای پوشش گياهي است وکوير لوت
نيز يکي از گرمترين بيابانهاي جهان است .وسعت کويرهاي ايران و تنوع
عوامل اکولوژيک شامل اقليم ،خاک ،توپوگرافي و ...ويژگيهاي خاصي به
پوشش گياهي مناطق کوير ايران داده است.

اصوالً مبناي طبقهبندي اکولوژيکي گياهان يک منطقه براساس فاکتورهاي
مختلف اکولوژي و فيزيونومي استوار است و معموالً آنچه باعث جدا کردن
گروههاي مختلف میگردد ،عوامل محدودکنندهاي است که وجود ياعدم
وجود آنها باعث استقرار اجتماعات گياهي میگردد .اين عوامل بسته به
اکوسيستم مورد بررسي متفات است.
گياهان مناطق کويري ايران را میتوان براساس تقسيم بندي
برکل()Breckleبه  5گروه زير تقسيم کرد:
Halophytic vegetation
پوشش گياهي شور پسند
vegetation Gypsophilovs
پوشش گياهي گچ پسند
پوشش گياهي ماسه پسند Psammaphytic vegetation
پوشش گياهي خاکهاي رس
پوشش گياهي روي سنگريزهها ،قلوه سنگها و صخره
جهت سهولت میتوان کليه گياهان کويري را در سه گروه عمده خالصه
نمود که عبارتند از:
پوشش گياهي شوره پسند
پوشش گياهي ماسه پسند
پوشش گياهي استپي خشکي پسند
در اين تقسيم بندي گياهان گچ پسند نيز جز گياهان شوره پسند به
حساب آمده اند .چرا که از نقطه نظر فيزيولوژيکي هردو گروه نمک پسند
میباشند و اختالف درنوع نمک خاک دارند .در ضمن در مورد پوشش
گياهي استپي خشکي پسند الزم به توضيح است که اين گياهان در روي
خاکهاي لس ،سنگريزه اي و قلوه سنگهاو صخرههای مناطق کويري رشد
نموده و در بيشتر مناطق خشک کشور ديده میشوند.

پوشش گياهي شوره پسند

اجتماعات هالوفيت که مشخصه بخش وسيعي از خاکهاي شور
ايران است يکي ازکم شناخته ترين واحدهاي رويشي کشور به شمار
میروند .يکي از مهمترين گياهان هالوفيت ايران سگ ليسه(Halocnemum
)stroxilaceumمي باشدکه دربخش وسيعي از زمينهاي بسيارشور و مسطح
کشور پراکندگي دارد و تقريب ًا در اغلب نقاط اجتماعات خالصي را تشکيل
میدهد.
در حاشيه رودخانههای شور کويرهاي مرکزي و همچنين جنوبي ،بسته
به ميزان آب میتوان اجتماعات گز()Tamarix sppرا مشاهده کرده از جمله
درحاشيه رودخانههای شورواقع در استان تهران و کال شور واقع در استان
خراسان وسمنان.
گروه ديگر ترکيب اجتماعات آنها ثابت نبوده و از آنجائيکه در مرز
بين گياهان کام ً
ال هالوفيت و گياهان خشکي پسند قرار ميگيرند ،لذا تقسيم
بندي آنها مشکل است .يکي از اين اجتماعات جنگلهاي تخريب شده
تاغ( )HOXYLON PERSICMميباشد.
به غير از گياهان شوره پسند واقعي تعداد محدودي از گياهان وجود
دارند که داراي اکوتيپهاي مقاوم به شوري بوده و بطور هرز در مناطق
شور پراکندگي دارند که بهترين آنها خارشتر()Anabasic calcareaميباشد
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که پراکندگي آن به اطراف دشت کويرمحدود میشود.

پوشش گياهي ماسه پسند

بيابانهاي شني به مناطق وسيع پوشيده ازماسه و شن اطالق میشود
که ارتفاع ماسه ازچند متر تا بيش از  100مترمي رسد .سطح زمين کمابيش
ناپايداربوده و بسته به ميزان خشکي و دخالت انسان ،تثبيت شده است.
پراکندگي بيابانهاي ماسه اي در ايران بيشتر با توپوگرافي ميزان نزوالت
آسماني و جهت وزش باد در رابطه است.
گونههای گياهي که در بيابانهاي ماسه اي ايران میرويند با شرايط
دشوار زيستي اين گونه مناطق سازش يا فته اند .شرايط سختي مانند مدفون
شدن گياه در زير ماسه ،لخت شدن ريشه بوسيله باد ،از بين رفتن گياهک
ناشي از خشک شدن سريع اليه سطحي خاک و يا دماي فوق العاده باال و
غيره را میتوان نام برد.
يکي از مهمترين اجتماعات قابل تشخيص در اغلب بيابانهاي شني
ايران ،اجتماعات تاغ ()Haloxylin persicumو( )Hoammodronميباشد که
به همراه آن تعداد زيادي از گونههای ديگر وجود دارند.
در اين بيابانها درختچهها و درختچههای کوتاه و چند ساله و يکساله
قابل رؤيت است.

پوشش گياهي استپي خشکي پسند

يکي از فراوان ترين و بزرگترين اجتماعات رويشي کل ايران که
ازمهمترين رويشهاي خشکي پسند کويرها میباشد ،درمنه يا (Artemisia
 ) Heba-albaميباشد .در مناطقي که در اثر دخالتهاي ناروا و چراي
مفرط تخريب شدهاند،گياهان مهاجمي مانند اسفند ( )Pegonum harmalaو
خارشتر ( )Alhagicameloumجايگزين رويشهاي چنين مناطقي میشوند.

نگاره :4گياه طاق
جانوراني که میتوانند در بيابان به بقاي خود ادامه دهند ،بايد بتوانند
به مانند گياهان از هدر رفتن آب بافتها و سلولهاي بدنشان جلوگيري
نمايند :شتر،آهو،خر،گورخر ،يوزپلنگ و پرندگاني مانند با قرقره ،هويره،
دودک،گوسفند دمبهدار و همچنين جانوراني به مانند :مار ،عقرب و مارمولک
که يا در تابستانهاي گرم و سوزان به خواب تابستاني فرو میروند و يا در
شبها به امرار معاش میپردازند.
با توجه به وسعت قابل مالحظه ايران و اختالف حدود  15درجه
جغرافيايي از شمال تا جنوب کشور وهمچنين استقرار نواحي خشک ما نمي
توانيم به چند جانوري که درباال اشارکرديم ،اکتفا نماييم .از ويژگيهاي بارز
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برخي از بيابانهاي ايران وجود نواحي مرتفع ،کوهها ،تپه ماهورهاست که اين
امر خود زيستگاه متنوع و مهمي رابراي حيات جانوري فراهم ساخته است.
در يک چنين ميدانهاي زيست ما شاهد تجمع و تردد دستههای صدتايي
پرندگاني مثل کبک خواهيم بود .يک چنين پرندگان ارزشمندي معموالً در
بهاراز بيابانها به سوي کوهها کوچ میکنند و بيشتردرنواحي ييالقي به تخم
گذاري و پرورش جوجههامي پردازند .سينه سياه نيز پرنده زيبايي است
که معموالً با دستههای  5تا 7تايي مشخص میشوند .اين پرنده نيزبه دليل
گوشت لذيذي که دارد دائم ًا مورد شکار شکارچيان پرنده قرار دارد.

نگاره :5زاغ بور
بازشکاري يا شاهين ازپرندگان نادر و قيمتي است که ارزش زيست محيطي
آن را درايران هنوز نتوانسته اند براي همگان اثبات کنند .شاهينها و عقابهاي
ايران را متأسفانه به دام میاندازند و به قيمت گزاف به شيخنشينهاي خليج فارس
(به صورت قاچاق) ميفروشند.گنجشکهای کولي نيز بيشتر در قسمتهاي
کم آب وعلف مشاهده میشوند و درداخل آبريزهاکه بوتههاکاروانکش و
نيزارها وجود دارند اين پرندگان زيباي چهاررنگ رامي توان به فراواني
ديد .غازها ،مرغابيهاي کله سبزوحشي ،نيزپرندگان مهاجري هستند که
رودخانه اي شور ،برکههاو ديگر قسمتهاي مردابي و باتالقي را درفصل
سرد درايران انتخاب میکنند .ارزش زيست محيطي اين پرندگان و افزايش
اوج در اکوسيستمهای کوچک و داخل بيابانها و کويرهاي ايران نيز براي
همگان ناشناخته مانده است.
از سوي ديگر جانور وحشي که بيابانهاي ايران را بويژه در گذشته
نه چندان دور بيشتر زينت میبخشد،آهو است .درگذشته غزال نيز وجود
داشته ولي به هرحال هم اکنون نسل آهو نيزبه دليل شکار بيرويه آن رو به
اضمحالل نهاده است .گورخر يا گوراسب را نيز میتوانيم مشاهده نماييم،
ولي ميدان زيست آنها بسيار محدودتر شده است و آنها به جنوب خاوري
بي ارجمند و دشت کوير مرکزي عقب نشيني کردهاند.
موشهاي صحرايي نيز دربيشتر اکوسيستمهاي ايران بويژه در بيابانها
يافت میشوند .دو نوع اين جانوران حفار گياهخوارو دانه خوار بيشترمشاهده
میگردند .يک نوع موش معمولي بياباني که کوچک است و ديگري موش
خرمايي که دستهاي کوچک وپاهاي بزرگ و دم بلند پشم آلود (در نوک
دم)دارد .چهار عدد دندان بزرگ در قسمت جلو و وزني حدود نيم کيلو
دارد.
بزمجه يا بزغاله مار از جانوران دشتهاي بياباني ايران است که از پوست
ضخيم ،چرم مانند و زيبابرخورداراست .دم شالق مانند اين جانوربراي آن
جنبه دفاعي دارد .علت اينکه به اين جانور بزغاله مار میگويند اين است که

در برخي مواقع صدايي شبيه به بز در میآورد .در هنگام شب به آرامي وارد
گله میشود و پس از خوردن شير ازسينه گوسفند خوابيده ،حتي خون جانور
را میمکد و آن را از پاي در میآورد.
گوشتخواراني مثل يوزپلنگ ايراني،گرگ ،شغال ،روباه نيز درجاي جاي
بيابانهاي ايران وجود دارند ،ولي سير قهقرايي در محيطهاي طبيعي وعامل
بيابانزايي و مبارزه انسان بويژه دامداران با آنها موجب محدود شدن زيستگاه
و ميدان زيست آنها شده است( .خالدي)13770،

خالصه

اکوسيستم بياباني بدليل کسر رطوبت خاک ،شدت تأثير خورشيد ،دماي
باال ،خشکي زياد ،ضعف هوموس ،نمکي بودن آن و توسعه فرسايش آبي-
بادي و موارد ديگرآسيب پذير میباشد .اين اکوسيستم داراي زنجيره غذايي
محدود و ضعيف میباشد .اما جانداران بخصوص انسان توانسته اند خود را
با اين شرايط سازگار سازند.
اکوسيستم بياباني ايران به دليل عبور کمربند بياباني جنب گرمسيري و
اختالف  15درجه عرض جغرافيايي از شمال به جنوب ،سطح قابل مشاهده
اي را به خود اختصاص داده است.
پوشش گياهي اين مناطق شامل گياهان شوره پسند،گچ پسند ،ماسه
پسند و گياهان خاکهاي رس است .
جانوران اين مناطق شامل شتر،آهو،گورخر ،يوزپلنگ  ،باقرقره ،دودک
و...مي باشد .اما دخالت انسان در اين اکوسيستم باعث شده است که بسياري
از اين گونههای گياهي و جانوري از بين بروند و در محدوديت قرار بگيرند.
پس الزم است با يک برنامه ريزي دقيق اجازه نابودي اين محيط زيبا را
ندهيم.

)9قره نژاد -حسن -طبيعت معماري -جلد اول-گلهاي محمدي -چاپ اول-
.1381
)10کردواني -پرويز -مناطق خشک -دانشگاه تهران  . 1369-
 )11گونيلي ابوالحسن . 1369 ،تحقيق در زمينه بياباني شدن ايران ـ توران(ترجمه
) نشريه شماره  29مركز تحقيقات مناطق كويري و بيآباني ايران.
)12مسيبي -محمد -تغييرات اقليمي و تأثيرات آن بر اکوسيستم مناطق خشک و
نيمه خشک -سپهر -دوره - 5شماره .19
)13محمودي -فرج اهلل -بيابانهاي ايران -رشد جغرافيا.1368-
 )14معتمد احمد ،مسائل زمين شناسي چاله لوت نشريه شماره  11مؤسسه
جغرافيا دانشگاه تهران.1353 .
)15نيشابوري -اصغر -جغرافياي زيستي -سمت -چاپ سوم .1379-
  

پینوشت

1.Ecosystem
2.Desert Ecosystem
3.Iran desert ecosystem

          
منابع

)1آخاني سنجاني -حسين -پوشش گياهي کويرهاي ايران -محيط زيست -جلد
سوم شماره .1369 -2
)2احمديان -محمد علي -مجموعه مقاالت دومين همايش ملي بيابان زايي
روشهاي مختلف بيابان زايي -فصلنامه تحقيقات جغرافيايي -شماره -53-52
.1378
 )3تريکار ،ژان ،ناهمواری های مناطق خشک ،ترجمه دکتر مهدی صديقی-
محسن پور کرمانی ( )1369انتشارات آستان قدس رضوی.
)4خالدي -شهريار -جغرافياي زيستي -چاپ اول -دانشگاه پيام نور       1377-
)5درش-ژان -جغرافياي نواحي خشک(بيابانهاواستپها)شهريار خالدي-
قومس -چاپ اول. 1373 -
 )6عطاپور عباس و مجيد حسينی و محمد خسروشاهی . 1383 ،شناسائي و
تفكيك مناطق بياباني از ديدگاه ژئومورفولوژي ،فصلنامه علمی -پژوهشی مرتع
و بيابان شماره ( ،11 )3انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع.
 )7عليجاني ،بهلول و كاوياني محمدرضا . 1372 ،مباني آب و هواشناسي
انتشارات سمت(چاپ دوم).
)8قباديان .1364 ،توصيه هايي در ارتباط با باز سازي منابع طبيعي فالت ايران.

دوره بیست و دوم ،شماره هشتاد و پنجم 39 /

