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بررسی خودترمیمی اکوسیستمهای طبیعی تخریب شده توسط سیل
جهت توسعه روشهای کاربردی بهسازی اکولوژیک
(مطالعه موردی :تفرجگاه گلستان -پارک ملی گلستان)

علیرضا میکايیلی تبريزی* ،1سمانه

دزيانی2

 1دانشیار گروه محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 2کارشناس ارشد محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت1393/05/28 :؛ تاریخ تصویب)1395/11/04 :

چکیده
طبیعت همیشه و در هر لحظه ،تحت تأثیر تخریب طبیعی و غیرطبیعی است .بنابراین ،باید سعی در بازسازی و بهسازی طبیعتی که محیط
اطراف زندگی ما را تشکیل میدهد و نقش حیاتی در زندگی موجودات زنده از جمله انسان ایفا میکند ،نمود .سیل از جمله این بالیای
طبیعی است که خرابیهای فراوانی را در طبیعت به جای میگذارد .بهسازی اکولوژیك محیطهای تخریب یافته بر اثر سیل موضوع مهمی
است .در این تحقیق ،روشهایی به منظور بهسازی اجزای آسیب دیده اکوسیستمهایی که بر اثر سیل مورد تخریب واقع شدهاند ،پیشنهاد
میشود .اجزای اکوسیستمها از جمله خاك و پوشش گیاهی اصلیترین صدمات را پس از یك آشفتگی مانند سیل میبینند .روشهای
بهسازی اکولوژیك ،با توجه به شرایط طبیعی این اجزای در قبل از سیل ،سعی در بهبود و ترمیم یك اکوسیستم دارند .پارك ملی گلستان
یکی از مناطق آسیب دیده توسط سیل میباشد .بنابراین ،بهسازی خاك و پوشش گیاهی و سایر اجزای این پارك ملی مهم و ذخیرهگاه
زیست کره ضرورتی انکارناپذیر بهنظر میرسد.
در این مطالعه ،ابتدا روشهای کاربردی بهسازی اکولوژیکی برای خاك ،جنگل ،پوشش گیاهی و رودخانه بررسی و سپس با تحقیق و
پژوهش در اکوسیستم آسیب دیده پارك ملی گلستان قبل و پس از سیل ،تعدیل و پیشنهاد شد .روشهای بهسازی ،با الگو برداری از طبیعت
و تطبیق پیدا کردن با شرایط طبیعی محیط ،سعی در تسریع روند احیای خود بخودی طبیعت دارند.

کلید واژهها :سیل ،خودترمیمی اکوسیستم ،بهسازی اکولوژیك ،تفرجگاه گلستان ،پارك ملی گلستان

*نویسنده مسئول:

Email: amikaeili@gmail.com
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سرآغاز
آب منبع با ارزشی است ،اما ضعف برنامهریزی برای بهرهوری از
سرزمین و مدیریت ناکارامد و غیراصولی منجر به آن شده است
که وقوع سیل و آسیبهای مداوم آن بر انسانها و فعالیتهای
آنان در پهنه سرزمینمان رو به افزایش باشد .بهطوری که ،وقوع
سیل در ایران که در سال  1331تنها  4مورد گزارش شده بود،
عالوه بر خشکسالیهای مکرر در سالهای اخیر ،تا سال 1335
به  185مورد و تا سال  1383به  215مورد فزونی یافت
(مهندسین مشاور رواناب1380 ،؛ اسداللهی شهیر.)1388 ،
قابل ذکر است که در این مقاله ،موضوع «سیل» بهویژه در سال
( 1380که بسیار عظیم و مخرب بوده است) و پس از آن در سال
 ،1381در محدوده پارك ملی گلستان بررسی شده است .در مورد
سیل بهویژه سیل مخرب مرداد  1380در پارك ملی گلستان
پژوهشهای بسیاری انجام شده است .اما ،لزوم پرداختن به
بهسازی اکولوژیك پس از سیل ،موضوعی است که فقدان آن
احساس میشود .برای نمونه ،اداره کل آب استان گلستان در
سال  ،1380خالصه گزارشی از سیالب مرداد ماه گرگانرود در
شرق گلستان تهیه کرد و نقش کنترلی سد گلستان در مهار سیل
را بررسی نمود .نجفی نژاد و سعدالدین در  ،1380در مورد سیل
شرق گلستان گزارشی تحلیلی نگاشتند .میکائیلی و همکاران در
آبان ماه  ،1380پارك ملی گلستان را قبل و پس از سیل مرداد
 1380بررسی نمودند .جعفری در  ،1380طی جلسه بحث
کارشناسی خود در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،به ارزیابی سیل مرداد  1380در شرق گلستان پرداخت.
اسدالهی در  ،1388گزارشی تحلیلی از سیل گلستان بین
سالهای  1330تا  1388تهیه کرد.
این امر نگارندگان را برآن داشت تا به تحقیق و پژوهش در
منطقهای که بارها آماج این رویداد بوده است بپردازند و روشها
و راهکارهای موجود را بررسی کنند.
با بررسیهای میدانی و پژوهشهای انجام شده قبل و پس از
سیل توسط نگارندگان ،تخریب تقریباً صددرصدی محدوده
تفرجگاه گلستان مشخص شد .این امر ،شرایطی را پیش رو نهاد
که به مساله بهسازی محیطی -اکولوژیکی دراین محدوده
پرداخته شود و از آنجا که ساختار اکولوژیکی نهر مادرسو و بستر
آن در داخل پارك ملی ،آسیب فراوانی از سیل دیده بود ،در این
پژوهش بهعنوان یك زیستگاه مهم در مورد بهسازی اکولوژیکی

و غنای زیستی آن بحث شده است.
اهداف اصلی این پژوهش عبارت از :شناسایی ،تقویت و حمایت
از فرایندها و عملکردهای طبیعی برای احیا و بهسازی طبیعت،
تسریع این فرایندها و عملکردها در موارد ممکن ،نسخهبرداری و
مدلسازی از آنها در محدودههای دیگر میباشد.
مواد و روشها
 مواد (منطقه مورد مطالعه)پارك ملی گلستان منطقههای کوهسهتانی اسهت کهه در انتههای
شرقی جنگل های شمال کشور واقع شده است .این پارك از نظهر
موقعیت جغرافیهایی در حهد فاصهل ً 33ْ، 11َ ، 34تها 33ْ، 31َ، 00
عرض شمالی و  55ْ، 43َ، 00تها  51ْ، 13َ، 45طهول شهرقی بهین
شهرستان های گنبد و بجنورد قرار گرفته است .پارك ملی در 55
کیلومتری شهر گنبد قابوس و  115کیلومتری غرب شهر بجنورد
درمسیر شاهراه آسیایی تهران -مشهد واقع شده است .این پارك
ملی در حوزه قضهایی سهه اسهتان خراسهان شهمالی ،گلسهتان و
سمنان می باشد .اما از نظر مسئولیت و مهدیریت حفهاتتی تحهت
نظر اداره کل حفاتت محهیطزیسهت اسهتان گلسهتان قهرار دارد.
محدوده پارك ملی در شکل ( )1نشان داده شده است (مجنونیان
و همکاران.)1338 ،
منطقه تفرجگاه گلستان از جمله مناطقی است که بهر اثهر سهیل
مرداد  1380به عنوان بخشهی از فضهاهای وسهیع جنگلهی درون
پارك ملی گلستان آسیب جدی دید.
این تفرجگاه که چشمه گلستان در محدوده آن قرار دارد ،از نظر
موقعیت جغرافیایی در غرب پارك و  1کیلومتری ورودی غربی
پارك ملی گلستان واقع شده است .تفرجگاه گلستان تا قبل از
سیل مرداد  ،1380مساحتی بالغ بر  8/5هکتار داشته است .نهر
مادرسو که آن را دوغ نیز مینامند ،در محدوده پارك ملی
گلستان دارای طولی حدود  19913متر بوده است .از سرچشمه
تغذیه و بعد از عبور از تنگهگل ،درههای زاولی ،شاهتیغ ،تفرجگاه
گلستان و گلشن در طی مسیرهای پر پیچ و خم به تنگراه
میرسد و از پارك ملی گلستان خارج میشود و پس از طی
مسافتی حدود  50کیلومتر به گرگانرود میریزد .مادرسو در طول
مسیر خود در پارك ملی گلستان از انشعابات فرعی زیادی مانند
چشمههای تنگهگل ،شاهتیغ ،آدم چاغران ،آدنسد ،شاخا ،دره
شمالی ،قرغون و غیره تغذیه میشود (میکائیلی و همکاران.)1384 ،
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بر اثر سیل  ،1380ساختار خاك محدوده تفرجگاه گلستان و
بهویژه بستر نهر مادرسو (دوغ) ،دچار آسیبهای فراوان شده
است .خاك این ناحیه در بعضی مناطق شسته شده و مواد آلی آن
کاهش یافته و در برخی مناطق در زیر گل و الی و حتی
رسوبات قلوهسنگی مدفون شده است .همچنین ،پوشش جنگلی
محدوده ،درختان ریشهکن یا واژگون شده و یا تنههای پابرجایی
که دارای شاخ و برگ خشك شده هستند ،با وجود گذشت

417

چندین سال ،هنوز بهعنوان موارد مورد تحقیق مطرح است .بستر
عریض شده نهر مادرسو و تخریب مسیر نهر (گودالها و
برجستگیهای بستر که بهعنوان پناهگاه آبزیان موجود در آن
محسوب میشدند) بر اثر سیل مهیب مرداد  ،1380همگی
بهعنوان اکوسیستمهای آسیب دیده مطرح است (میکائیلی و
همکاران.)1384 ،

شکل ( :)1موقعیت نهر مادرسو و پارک ملی گلستان (مجنونیان و همکاران)1731 ،

 روش پژوهشبهسازی بومشناختی سرزمینهای آسیب دیده موضوع علمی
مهمی است .محیطهای طبیعی در معرض انواع آشفتگی قرار
دارند .آشفتگیها ممکن است طبیعی یا از جانب انسان باشند.
آشفتگیهای طبیعی ازجمله طوفان ،سیل و آتشسوزی همواره
بخشی از عملکرد و رفتارهای محیطزیست بوده است .برخی از
این آشفتگیها چنان قدیمی و باسابقهاند که گیاهان و جانوران
نسبت به آنها سازگاری یافتهاند ( ;Cairns & Lewis, 1994
.)Whisenant, 1999

در این مقاله بهصورت تجربی و تحلیلی ،به بررسی روشهای
بهسازی یك اکوسیستم آسیب دیده بر اثر سیل پرداخته شده و با
توجه به ویژگیهای طبیعی و ذاتی منطقه روشهای قابل توجه
و کاربردی معرفی شدهاند.
برای جبران و بهسازی یك اکوسیستم آسیب دیده دو جنبه باید
در نظر گرفته شود :احیای اکوسیستم توسط طبیعت (ایجاد
فرصت برای خود ترمیمی بومشناختی یا توالی) و سپس بهسازی
اکولوژیك اکوسیستم به دست انسان و با کمك طبیعت و
مدلهای طبیعی (وهابزاده.)1382 ،
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اگر میزان آشفتگی از حد طبیعی خیلی فراتر باشد ،بهسازی یك
اکوسیستم تنها از طریق حمایت و تقویت فرایند توالی امکانپذیر
نخواهد بود و در این راستا باید روشهایی را برای بهسازی و
احیای محیط با توجه به ویژگیهای اکولوژیك و طبیعی
اکوسیستم مورد نظر بهکار برد .در این تحقیق ،به بررسی
روشهای بهسازی اکولوژیك خاك ،جنگل و پوشش گیاهی و
نهر پرداخته شده است.

افزایش سطح آب و بهبود الگوهای جریان -تهنشینی رسوبات و
کمك به حفظ خاك -افزایش هوادهی آب و فراهم نمودن زمینه
الزم برای باال رفتن تولید بیمهرگان کفزی و ماهیان -تغییر
دما -تحریك زیستگاههای خرد حاشیه نهر بهمنظور رشد الرو
ماهیان صفر ساله
 .2سدهای سنگی
با الگوبرداری از توان محیطی منطقه میتوان جهت بهسازی از
این روش استفاده نمود .که این امر در باالدست به واسطه شیب
و سرعت باالی آب حایز اهمیت است .شکل ( ،)2نمونهای از
سدهای سنگی را به تصویر کشیده است.

 روشهای بهسازی خاک ()Whisenant, 1999

 .1استفاده از گونههای گیاهی سازگار با خاك
محیطهای آسیبدیده نیاز به گونههایی دارند که نه تنها با وجهود
شرایط نامناسب ،رشد می کنند بلکه باید بههطهور خهود بههخهودی
فرایندها را نیز بازسازی نمایند.
 .2بهبود وضعیت سطحی خاك از چهار طریق
الف .افزایش ناهمواری سطح خهاك بههوسهیله ایجهاد حفهرههها،
چالهها ،شیارها و حوضچههای رود و شکافها
ب .ایجاد موانع بر سطح خاك مثل کندهها ،صخرهها ،علفههای
هرز و وسایل انسان ساخت کنترل کننده فرسایش
ج .استفاده از بهبود دهندههای خاك
د .پرورش و توسعه پوششها و قشرهای میکروبیوتیك
 روش های بهسازی در زمین ه ی بازس ازی جنگ ل و
پوشش گیاهی
این روش نیز عالوه بر سیر مراحل توالی توسط طبیعت بررسی
میشود که شامل جنگلکاری از طریق کاشت نهال و یا
جنگلکاری از طریق بذرکاری میباشد (وهابزاده .)1382 ،با
توجه به ویژگیهای خاك و توپوگرافی منطقه ،یکی از این دو
روش یا هر دو برای اکوسیستم بهکار میرود.
 روش های بهسازی اکولوژيك نهر از نظ ر بس تر و
غن ای زيس تی (امین ینس

و میک اییلی،

1711؛)Cairns & Lewis,1994; Whisenant,1999
 .1کُندههای چوبی
این ساختار می تواند در کل یا بخشی از عرض نهر قرار گیرد که
در شکلدهی نهر و تنوع آن حایز اهمیت است و مزایای کلی زیر
را در بر دارد :افزایش تعداد گودالها بهویژه در باالدست نهر-

شکل ( :)2سدهای سنگی :مناطقی از نهر که بهطور
طبیعی از سنگالخ تشکیل شده میتواند با ايجاد مناطق
کم عمق و گودالی موج

تنوع زيستگاهی نهر شود .در

اين تصوير در نتیجه بهسازی ،منطقه مناس

برای

تخمريزی ماهیان حاصل شده است
(توسعه داده شده از)Cowx & Welcomme, 1998 :

 .3ترکیب سنگ و کُندههای چوبی
با ترکیب دو مورد فوق راندمان حاصله باال رفته و در جهت
کمیت و کیفیت تولید در نهر نیز اقدام میشود (شکل .)3
 .4استفاده از پوشش گیاهی در پیچ و خمهای نهر
جهت باال رفتن تولید بیولوژیك ،پوشش گیاهی و کُندههای
چوبی حاصل از درختان در باالترین اولویت قرار دارند .زیرا ،هم
منحرفکننده و کندکننده جریان هستند و هم در ایجاد گودالها
و مناطق کمعمق و متنوع نقش داشته و از همه مهمتر نقش
منبع غذایی برای تولید بیمهرگان و ماهیان دارند .بر اساس
بررسیهای انجام شده توسط نگارندگان ،قبل از سیل گیاهان و
درختان سایهانداز در حاشیه نهر به مقدار زیاد وجود داشته و
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بیشتر انجیلی ،توسکا ،قشالقی و غیره بودهاند .بنابراین ،با
تخریب آنها بر اثر سیل نیاز به کاشت و توسعه پوشش گیاهی و
درختان متناسب با توان طبیعی و بومی منطقه پس از
ارزیابیهای اولیه احساس میشود .همانگونه که در شکل ()4
نشان داده شده است ،از آنجا که پوشش گیاهی نوعی نقش
طبیعی و خود تنظیمی در ارتباط با نهر دارد ،در تراکم ماهیان و
بنتوزها بسیار حایز اهمیت هستند و کاهش آنها سبب کاهش
کیفیت اکوسیستم نهر میشود.
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میزان فرسایش بهدلیل موقعیت مورفولوژیك پیچها ،همانند شکل
( )5میتوان از سنگچینی در حاشیه خارجی پیچ بهویژه در مناطق
باالدست و میانی استفاده کرد تا هم مانع ریزش خاك شد و هم
با انحراف جریان ،به ایجاد پناهگاههای موقتی آبزیان کمك نمود.

شکل ( :)5سنگچینی پیچهای خارجی نهر سب

جلوگیری

از فرسايش سواحل و از دست رفتن خاک شده و به حفظ
خاک و تهنشینی رسوبات در فاصله بین منطقه سنگچینی
شده و پوشش گیاهی اطراف کمك میکند
شکل ( :)7ترکی

سنگ و کُندههای چوبی :کُندههای چوبی

طوری در عرض نهر قرار میگیرند که شکاف مرکز آنها
مسیر الزم برای عبور آب و مهاجرت آبزيان را فراهم آورد
(توسعه داده شده از)Cowx & Welcomme, 1998 :

(توسعه داده شده از)Cowx & Welcomme, 1998 :

 .1کاشت درختان مناسب در زونهای داخلی پیچهای نهر و ایجاد
حالت جزیرهای
گاهی اوقات جهت باال بردن ارزش تولیدی و زیباییشناختی نهر
اقدام به کاشت پوششهای درختی در پیچهای داخلی نهر مینمایند
(شکل .)1

شکل ( :)1استفاده از پوشش گیاهی در پیچ و خم نهر و
نقش آن در ايجاد پناهگاه بهويژه در پايیندست
(توسعه داده شده از)Cowx & Welcomme, 1998 :

 .5سنگچینی پیچهای خارجی نهر
بیشترین میزان فرسایش در پیچهای نهر است .همچنین ،این
مناطق از لحاظ اکولوژیك و بیولوژیك بسیار مهم میباشند.
بهطوری که از آن بهعنوان خردزیستگاه نام میبرند و از عناصر
کلیدی در باال بردن تولید بیولوژیك است .بنابراین ،جهت کاهش

شکل ( :)6کاشت درختان مناس

در زونهای داخلی

پیچهای نهر و ايجاد حالت جزيرهای؛ در اين روش عالوه
برتوسعه پوششهای درختی و جلوگیری از فرسايش
خاک ،ارتباط میان دو رود فرعی نیز مهیا شده و سايه
حاصله به ايجاد پناهگاه آبزيان میانجامد
(توسعه داده شده از)Cowx & Welcomme, 1998 :
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این امر فواید زیادی دارد که عالوه بر موارد ذکر شده میتواند با
ایجاد حالت جزیرهای بر اثر فرسایش خاك ،ریشههای درختان را
شناور در آب قرار دهد .این ساختار بهعنوان اولویتی در ایجاد
پناهگاه آبزیان بهشمار میرود .زیرا ،فون موجود در نهر و حاشیه
آن از این ساختار بهعنوان پناهگاه استفاده مینمایند.

است که عدم پرداختن به بهسازی اکولوژیك سبب تخریب
شدیدتر منطقه شده است.

يافتهها
محدوده وقوع سیل
سیالب مرداد  1380در شرق گلستان یکی از عظیمترین
سیلهای به وقوع پیوسته در مقایسه با سالهای گذشته و با
توجه به آمارهای  40ساله دبی نهر گرگانرود است .بخش
وسیعی از محدوده وقوع سیل در حوزه آبریز سد گلستان که بالغ
بر  492500هکتار وسعت دارد ،به وقوع پیوسته است .خود این
حوزه به سه زیرحوزه مادرسو ،حاجی قوشان و اوغان تقسیم
میشود (اداره کل آب استان گلستان.)1380 ،
حوزه دوغ که نهر مادرسو در آن واقع شده است 233200 ،هکتار
مساحت داشته که تنها  83330هکتار آن در استان گلستان واقع
شده است .در حالی که ،کل وسعت دو حوزه دیگر در استان
گلستان میباشد .بر اثر بروز بارندگیهای شدید که در بعد از تهر
روز جمعه  19مرداد  80در این حوزه آغاز شد ،سیل فاجعه باری
به وقوع پیوست که بیشترین تلفات و خسارات آن در زیر حوزه
مادرسو مشاهده شد .زیر حوزه مادرسو حدود  42درصد از سطح
حوزه آبریز سد گلستان را شامل میشود .ولی  35درصد از حجم
سیل ورودی به سد گلستان از این زیر حوزه بوده است (اداره کل
آب استان گلستان.)1380 ،
بر اساس گزارشهای گوناگون و بررسیهای میدانی ،در مواردی
ارتفاع سیل به  10- 15متر نیز رسیده است .پس از طی حدود
 10کیلومتر از مسیر و تخریب چندین دهنه پل بهتدریج و بهطور
موضعی از قدرت تخریبی سیل کاسته شده اس .در این مرحله،
مقاومت نسبی بعضی از درختان در مسیر سیل مشاهده شده
است .با نزدیك شدن به تنگراه (انتهای غربی پارك ملی گلستان) و
عریض شدن مسیر عبور سیل ،درختان بیشتری از خود پایداری
نسبی نشان داده و قدرت تخریبی سیل را به طور موضعی کاهش
دادهاند (شکل  .)3حتی احتمال میرود بخشی از این درختان
(شکل  )8پس از مقاومت ،تخریب شده و به طور موضعی بر
شدت سیل افزوده باشد (اداره کل آب استان گلستان.)1380 ،
سیل سال بعد در  21و  22مرداد  1381شاهدی بر این مورد

شکل ( :)3کاهش شدت تخريبی سیل توسط تنههای
درختان (منبع :نگارندگان)

شکل ( :)1در برخی موارد درختان سب

افزايش شدت

تخريبی سیل شدهاند (منبع :نگارندگان)

پیامدهای محیطزيستی سیل گلستان بر حیاتوحش
یکهی از مهمترین عوامل نابودی گونههها ،تخریب زیستگاه آنها
میباشد .بر اثر سیل گلستان ،بیش از  1200هکتار زیستگاه
جنگلی و بیش از  350هکتار زیستگاه استپی تخریب شد .آشیانه
بسیاری از پرندگان و پستانداران کفزی یا درختزی ،دوزیستان
و حشرات دچار آب گرفتگی شد و به طور کامل تخریب شد .بروز
سیل سبب شد که بسیاری از کریدورها و نیچهای اکولوژیکی
موجود در زیستگاههای حیات وحش تخریب شود .همچنین ،به
دلیل ایجاد دیوارههای عمیق و عمودی در اطراف نهر مادرسو
امکان گذر و تردد حیات وحش در بسیاری از مناطق مختل شده
است (شکل  .)9تخریب کامل و صددرصد نهری مادر سو
بهعنوان یك زیستگاه آبی در پارك ملی گلستان سبب شده که
تمامی آبزیان (حشرات آبزی ،ماهیها ،دوزیستان و غیره) آن از
بین رفته و زندگی بسیاری از جانوران خشکیزی وابسته به این
نهر نیز با مشکل مواجه شود (میکائیلی و همکاران.)1380 ،

بررسی خودترمیمی اکوسیستمهای طبیعی تخریب شده توسط سیل جهت توسعه روشهای کاربردی بهسازی اکولوژیک ...

شکل( :)9ايجاد ديوارههای عمیق و عمودی که گذر و تردد
حیاتوحش را ناممکن ساخته است (منبع :نگارندگان)

بنا به گزارشهای رسمی و مطالعات میدانی تیم تخصصی
محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
متشکل از گرایشهای گوناگون از پژوهشگران (که نگارندگان
این پژوهش نیز عضو آن بودهاند) 10 ،دهنه چشمه در طول
مسیر جاده بهطور کامل و صد درصد تخریب شده است .حدود
 80دهنه چشمه بهدلیل گل و الی و گرفتگی آنها نیاز به مرمت
و بازسازی داشته و حدود  30دهنه چشمه بر اثر لغزش زمین و
ریزش سنگها تغییر محل دادهاند 10.آبشخور طبیعی15 ،
آبشخور فلزی و  3آبشخور بتونی که در حدود سه سال پیش از
سیل احداث شده بود ،تخریب شده است .همچنین ،میتوان به
پیداشدن الشه  3راس مرال 2 ،قالده پلنگ 3 ،قالده خرس
قهوهای و تعدادی گراز اشاره نمود (میکائیلی و همکاران.)1380 ،
پس از حادثه سیل ،بهدلیل تخریب تابلوهای راهنمایی جاده ،به
عالوه عملیات عریض کردن جاده همراه با از بین بردن
گذرگاههای اکولوژیکی سبب شده که همواره تلفات تعدادی از
گونههای جانوری (چند گربه جنگلی ،شغال و یك راس مرال و
گراز) در طول کمتر از یك سال توسط وسائل نقلیه مشاهده شود.
عالوه بر این ،تعدادی از جمعیت جانوران گلهزی بهدلیل شدت
استرس وارده ،پس از چند روز اول سیل تلف شدند و آنها که
توان ماندگاری را داشتند باید بر یكسری از مشکالت زندگی در
زیستگاه جدید فایق آیند .در هر حال ،این انسان است که با
نگرش و مدیریت نادرست خود نسبت به طبیعت ،سبب ایجاد
اختالل و بر هم خوردن تعادل روابط بومشناختی گونههای
جانوری خواهد شد (میکائیلی و همکاران .)1380 ،که از آن جمله
میتوان عبور جاده ترانزیت ،بوتهکنی و جنگلزدایی در باالدست،
تبدیلنادرستکاربریاراضیدرباالدست،عدمهماهنگیکاربریهای
انسانی باالدست با موقعیت پارك ملی گلستان را نام برد.
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گذشته از این ،وقوع این حادثه در اواسط مرداد ماه بود که با
زمان آمادگی تولید مثلی برخی از گونهها نظیر شوکا و مرال
بسیار نزدیك است .از بین رفتن زیستگاههای تولید مثلی این
گونهها و از طرف دیگر استرس جمعیتهای زادآور سبب کاهش
درصد جمعیت آماده تولید مثل ،کاهش جفتگیری ،افزایش سقط
جنین و افزایش مرگ ومیر نوزادان خواهد شد .برای مثال ،در
فصل جفت گیری مرال که از اواسط شهریور تا اواسط مهر ماه
میباشد وضعیت «گاوبانگی» بسیار نامناسب و ضعیف بود و تعداد
جمعیتهایی که آمادگی تولید مثل داشتند نسبت به سال قبل
بیش از  80درصد کاهش یافته بود (میکائیلی و همکاران.)1380 ،
پیام دهای مح یطزيس تی س یل گلس تان ب ر
اکوسیستمهای پارک ملی گلستان
برآوردهای انجام گرفته حاکی از تخریب بیش از 4000،000
اصله درخت جنگلی است که حجم آن حداقل  8000،000متر مکعب
میباشد .که بخش عمدهای از این درختان در حاشیه نهر مادرسو
به تله افتادهاند .انتقال این حجم عظیم به مناطق پایین دست
میتوانست فاجعه بزرگتری بیافریند (نجفینژاد و سعدالدین.)1380 ،
با سیل مرداد  ،1380بافت و ساختار خاكها در تفرجگاه گلستان
مورد آسیب جدی قرار گرفت که در نتیجه ،خاك در منطقه
فرسایش جدی یافته و منابع آن تهی شد .همچنین مواد آلی
خاك کاهش یافت ،چرخههای شیمیایی خاك مختل شد و
فرایندهای حیاتی درون خاك آسیب دید .همچنین سیل سبب
بههم خوردن تراکم طبیعی خاك شد .همه این موارد سبب شد
خاکی که بستر تولید و حیات میباشد آسیبهای جدی ببیند
(اسدالهی شهیر.)1388 ،
 90درصد از جنگلهای حوزه مادرسو (به مساحت  80هکتار) که
حوزه واقع شده در معرض سیل میباشد ،در پارك ملی گلستان
واقع شده است .این عرصه از سازندهایی تشکیل شده که در
عمق از سنگهای آهکی مقاوم و سخت با پوششی از رسوبات
لسی و گاه شبهلسی است که در برابر فرسایش بسیار ناپایدار و
مستعد تخریب است (جعفری.)1380 ،
نهر مادرسو که همواره جریان سریع آب را در خود داشته پس از
سیل  1380به دلیل تخریب پلها و جادهسازی در مسیرهای
دیگر (با توجه به تداخل جاده با نهر مادرسو) دچار جدایی
زیستگاه شده که این امر تجزیه مادرسو را از لحاظ مقدار آب
سبب شد .حتی مسیرهایی از جاده جدید نیز از نهر مادرسو

411

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،7شماره  ،41پاییز و زمستان 4931

میگذرد و در نتیجه آن ،نهر مذکور توان و کیفیت اولیه خود را از
دست داده و لزوم پرداختن به بهسازی اکولوژیك آن اجتناب
ناپذیر شده است (میکائیلی و همکاران.)1384 ،
حدود  84/1درصد طول نهر مادرسو را مناطق کم عمق با بستر
قلوه سنگی و سنگالخی تشکیل میدهد ،بنابراین ،بر اساس
تجارب محققانی مانند بروکس ( ،)Brookes, 1995برخی از
ویژگیهای فیزیکی آب مانند دبی ،سرعت ،شفافیت وغیره نیز در
این مناطق تحت تأثیر قرار گرفته و ویژگیهای کیفی زیستگاه و
جوامع بیولوژیکی را با تغییراتی مواجه ساختهاست .در نهایت ،در
تنوع فون و فلور نهر نقش عمدهای دارد .الگوبرداری از این
اطالعات در بسیاری از طرحهای بهسازی با توجه به توان اولیه
نهر مادرسو و اینکه مناطق کم عمق بهعنوان بستر غالب نهر
بهشمار میآیند ،حایز اهمیت است .با در نظر گرفتن این موضوع
که مناطق گودالی  15/4درصد طول نهر مادرسو را تشکیل
میدهند و بیشتر در مناطق کم عمق و در پیچهای نهر زیر
درختان سایهانداز قرار دارند .با توجه به برخی تحقیقات
( ،)Parasiewicz & Dunbar, 2001تعدادی از آبزیان
بهمنظور تأمین پناهگاه و غذا وابستگی خاصی به گودالها دارند.
از طرفی به دلیل تنوع طول ،عرض و عمق بین گودالها ،تعداد
کم این مناطق نیز در مقایسه با مناطق کمعمق در نهر اهمیت
بسیار باالیی داشته و در روند مطلوبیت زیستگاه ،تنوع زیستی و
پیچیدگی زنجیره غذایی نقش بسیار مهمی ایفا مینمایند
(.)Ward & et al., 1999
قبل از سیل  ،1380در نهر مادرسو نُه دهنه پل مشاهده شده
است و از آنجا که نواحی اطراف پلها در مسیر نهرها بیشتر
بهعنوان مناطق تفریحی و تفرجی ،همچنین توقفگاه مسافران
بهشمار میرود ،میتواند در کیفیت زیستی نهر و پوششهای
گیاهی مناطق حاشیه نهر تأثیرگذار باشد .با توجه به این که در
اطراف پلها تغییر جهت نهر چشمگیر است ،بنابراین ،هر گونه
تغییر و تخریب آنها بر اساس تجربیات و یافتههای پژوهشی
محققانی مانند وارد و همکاران ( )Ward et al., 1999میتواند
سبب جدایی زیستگاه و انحراف نهر و درنتیجه نابودی فون و
فلور آبزی شود .بنابراین ،مطالعه و تعیین موقعیت پلها از اهمیت
باالیی برخوردار است .اینرا هم باید اضافه کرد که هفت دهنه از
این پلها در جریان سیل مرداد  1380و دو دهنه دیگر بر اثر
سیل مرداد  1381از بین رفته است (میکائیلی و همکاران.)1384 ،
در مورد آن دسته از موانع و سدهای طبیعی و انسهان ساختی که

با الگو برداری از توان طبیعی بوده ،سبب تنوع و تراکم فون آبی
نهر میشوند ( )Parasiewicz & Dunbar, 2001که در نهر
مادرسو نیز این شرایط تثبیت شده بود و تراکم کُندههای چوبی
در پایین دست ،سبب شده تا ماهیانی که عمق آب برای آنها
اهمیت دارد در این قسمت وجود داشته باشند (میکائیلی و
همکاران .)1384 ،شناخت دقیق این ساختارها و توان سازگاری
آنها میتواند در مطالعات بهسازی اکولوژیك نقش مهمی داشته
باشد .با مطالعه همه موارد ذکر شده ،تهیه نقشه عوارض نهری
مادرسو با مقیاس  1 :1000میتواند بهعنوان نقشه پایه برای
مطالعات بعدی ارزیابی اکولوژی نهر ،پراکنش فون نهر ،بررسی
خردزیستگاههای مختلف آن و غیره مورد استفاده قرار گیرد
(امینی نسب و میکائیلی.)1384 ،
روشه ای تحلیل ی -می دانی ب ه منظ ور بهس ازی
خاکهای آسی ديده تفرجگاه گلستان
 .1توالی طبیعی و بوم شناختی :توالی ثانویه در اکوسیستمی که
در اثر سیل تخریب شده است کامال مشهود است .شکل
( ،)10نمونهای از این توالی را در تفرجگاه گلشن نشان میدهد.
 .2استفاده از گونههای گیاهی سازگار با خاك و در نتیجه افزایش تعداد
و تنوع موجودات زنده در آن و تعدیل فعالیتهای
میکروارگانیسمی در نتیجه وجود گیاهان مطلوب ،مناسب و
سازگار با شرایط و نتایج مورد نظر :عموماً برنامههای
بهسازی خاك بر اصالح خاك بهمنظور دستیابی به نوع
مطلوب آن تاکید دارد.

شکل ( :)11جوانه زدن گیاهان پیشاهنگ بعد از سیل در
محدوده تفرجگاه گلشن در پارک ملی گلستان
(منبع :نگارندگان)

 .3بهبود وضعیت سطحی خاك در تفرجگاه گلستان (ویژگیهای
سطحی خاك و فرایندهای وابسته به سطح خاك مثل پوسته،
فرسایش ،رواناب ،نفوذ) :در یك دوره طوالنی ،فرایندها به
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وسیله عوامل و ویژگیهای سطح خاك کنترل میشوند ،اما
در دورههای کوتاه فرایندهای اصلی خاك مورد بهسازی قرار
میگیرند .برای بهبود وضعیت سطحی خاك تفرجگاه گلستان
چهار روش زیر ( )Whisenant, 1999میتواند کاربری مفید
و کارایی داشته باشند که مورد استفاده و ارزشیابی قرار گرفتهاند.
الف .افزایش ناهمواری سهطح خهاك از طریهق ایجهاد حفهرههها،
چالهها ،شیارها ،حوضچههای رود و شکافها
ب .ایجاد موانع روی سطح خاك با ابزار طبیعی همچون کُنده هها،
صخره ها ،نخاله های گیاهی ،علف ههای ههرز و نیهز وسهایل
انسان ساخت کنترل کننده فرسایش
ج .استفاده از بهبود دهندههای خاك در سطح خاك
د .پرورش سطوح میکروبیوتیك بر روی خاك
روش اول ،یك روش زمانبر بوده و از آنجایی که در سالهای
اخیر کاهش بارندگی در منطقه پارك ملی گلستان و در نتیجه
تفرجگاه گلستان وجود داشته ،تا حدی آب مورد نیاز باید از طریق
بازیافت آب تامین شود.
بهبوددهندههای خاك (که بیشتر مواد و ترکیبات پلیمری هستند)
با مکانیسمی که بر روی پوسته خاك دارند ،سبب افزایش نفوذ،
افزایش میزان جوانهزنی بذرها ،افزایش خلل و فرجهای خاك و
همچنین سبب کاهش هدر روی خاك میشوند .این روش ،یك
روش کوتاه مدت بوده و اثر آن بر روی خاك سریع میباشد .در
نتیجه ،استفاده علمی از این ترکیبات برای منطقه آسیب دیده
تفرجگاه گلستان میتواند مناسب باشد.
ایجاد قشرهای میکروبیوتیك برای خاكهای نقصان یافته یك
راهکار بسیار خوب است (شکل  )11که تکنیكهای کشت
جلبك از آن جمله هستند .البته ،این روشها محدودیتهای
اقتصادی دارند .مکانیسم عمل جلبكهای کشت شده طوری
است که سبب ایجاد الیههای خاکی شده و همچنین موانع و
مواد آلی خاك را افزایش میدهند .در این راستا سبب بهبود
وضعیت خاك میشوند .شکل ( ،)12تشکیل جلبك را بهطور
طبیعی پس از سیل نشان میدهد.
روشه ای مطل وب و قاب ل ک اربرد ب رای بهس ازی
پوشش گیاهی آسی ديده در تفرجگاه گلستان
در زمینه بهسازی جنگل و پوشش گیاهی آسهیب دیهده تفرجگهاه
گلسههتان بههه دو روش اشههاره شههد :اول ،تههوالی طبیعههی و دوم
درختکاری از طریق کاشت نههال و یا از طریق بذرکاری طبیعی
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و دست کاشت

شکل ( :)11پوششهای جلبکی تشکیل شده بر روی
سطح رودخانه بعد از سیل (منبع :نگارندگان)

همانگونه که در تفرجگاه مشاهده شده است ،در نتیجه جوانهزدن
بذرهای درختان ،نهالهای کوچکی در البهالی خاك و سنگها
پدیدار شده که نشانه بارز از انجام توالی ثانویه در این محیط میباشد.
در مورد درختکاری ،ابتدا کل سطح حوزه موردنظر یعنی
تفرجگاه گلستان باید از تنه و سرشاخه درختانی که ریشه کن
شده و تنه درختانی که توسط سیل از مناطق دیگر به این عرصه
آورده شدهاند پاكسازی شود .سپس ،با توجه به روشهای
پیشنهادی احیای جنگلها و پوشش گیاهی طبیعی دنبال شود.
از آن جا که منطقه عملیاتی پروژه جنگلکاری در داخل محدوده
پارك ملی گلستان واقع شده و دارای پتانسیل جنگلی مناسبی
است ،با الهام از طبیعت و با تکیه بر تجربه و دید کارشناسی-
علمی و با در نظر گرفتن عوامل اقلیمی ،زمینشناسی ،خاكشناسی
و غیره روشهای اجرایی جنگلکاری برای احیای مناطق تخریب
یافته بر اثر سیل  19و  20مرداد  ،1380در طول نهر مادرسو در
پارك ملی گلستان پیشبینی شده است (مهندسین مشاور رواناب،
 .)1380توضیح اینکه گونههای پیشنهادی بر اساس نهالهای
دردسترس و موجود بوده و این در حالی است که امکان
جنگلکاری و بذرپاشی با گونههایی مانند :ممرز ،آزاد ،شیردار ،ون
و غیره نیز فراهم بوده است .ولی به دلیل عدم دسترسی به بذر و
نهالهای آنها تنها جنگلکاری بر اساس گونههای قابل دسترسی
پیشنهاد شده است که شامل :توسکا ،افرا و بلوط میباشد.
البته باید تاکید کرد که در مورد انجام اقدامهای نهالکاری و یا
بذرکاری باید مواردی از قبیل انتخاب نوع مناسب گیاه و بومی
بودن را در نظر داشت .تراکم جنگلکاری تا آنجا که ممکن
است باید با توجه به تراکم طبیعی صورت گیرد و تمامی احتماالت و

411

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،7شماره  ،41پاییز و زمستان 4931

عوامل نابودی بذرها و نهالها مورد توجه قرار گیرد و با یك
مدیریت اصولی اقدام به جنگلکاری نمود (مقیمی و همکاران،
 .)1380همچنین ،باید جامعه گیاهی موردنظر مشخص شود.

 .4استفاده از پوشش گیاهی در پیچ و خمهای نهر :نهر مادرسو
از لحاظ تولید و تنوع آبزیان نیز حایز اهمیت است .بنابراین،
برای باال بردن جمعیت آبزیان در نهر سعی شود از مناسبترین
روشها استفاده شود.
 .5سنگچینی پیچهای خارجی نهر :بیشترین میزان فرسایش در
پیچهای نهر است .همچنین ،این مناطق از لحاظ اکولوژیك و
بیولوژیك بسیار مهم میباشند؛ بهطوری که از آن بهعنوان
خردزیستگاه نام میبرند و از عناصر کلیدی در باال بردن تولید
بیولوژیك نهر است .بنابراین ،جهت کاهش میزان فرسایش
بهدلیل موقعیت مورفولوژیك پیچها از سنگچینی در حاشیه
خارجی پیچ بهویژه در مناطق باالدست و میانی استفاده
میکنند تا هم مانع خاكریزش شده و هم با انحراف جریان
به ایجاد پناهگاههای موقتی آبزیان کمك نماید.
 .1کاشت درختان مناسب در زونهای داخلی پیچهای نهر و
ایجاد حالت جزیرهای :این امر عالوه بر باال بردن ارزش
تولیدی و زیباییشناختی نهر میتواند با ایجاد حالت جزیرهای
بر اثر فرسایش خاك ،ریشههای درختان را غوطهور در آب
قرار دهد و بهعنوان اولویتی در ایجاد پناهگاه آبزیان بهشمار
میرود .زیرا فون موجود در نهر و حاشیه آن ،از این ساختار
بهعنوان پناهگاه استفاده مینماید که اهمیت زیادی برای نهر
مادرسو و موقعیت اکولوژیکی آن دارد.

راهکارهایبهسازیاکولوژيك قابلکاربرددرنهرمادرسو
از آن جا که نهر مادرسو بهطور طبیعی پس از سیل ،از قلوهسنگ،
سنگالخ و کُندههای چوبی انباشته شده است ،بنابراین همانطور
که در قسمت روش توضیح داده شد راههایی برای بهسازی بستر
و غنای زیستی نهر توسعه داده شدهاند که در ادامه پیشنهاد میشود:
 .1کُندههای چوبی :نهر مادرسو به طور طبیعی در منطقه جنگلی
واقع شده و پس از کنده شدن درختان در اثر سیل ،پُر از آثار
چوبی است (شکل  .)12بنابراین ،با الگوبرداری از آنها
میتوان سدهای دستساختی جهت جلوگیری از سرعت زیاد
آب و فرسایش ناشی از آن ایجاد کرد تا با انحراف آب و
کاهش سرعت ،زمینه تولید در نهر افزایش یابد.
 .2سدهای سنگی :از آن جا که بستر غالب در نهر مادرسو
سنگالخ و قلوهسنگ بوده ،با الگوبرداری از توان محیطی
منطقه میتوان بهسازی را انجام داد .این امر ،در باالدست به
واسطه شیب و سرعت باالی آب حایز اهمیت است.
 .3ترکیب سنگ و کُندههای چوبی :ترکیب این دو در مناطق
میانی مادرسو میتواند روش مفیدی در بهسازی نهر باشد که
با ترکیب دو مورد فوق کارایی عمل بهسازی باال رفته و در
جهت کمیت و کیفیت تولید در نهر نیز اقدام میشود.

شکل ( :)12نمونهای از پناهگاه ماهیان که از قرار گرفتن
کُندههای چوبی در عرض نهر مادرسو قبل از وقوع سیل
مرداد 11ايجاد شده و با تشکیل ساختارهای گودالی
موج

تنوع فیزيکی و زيستی نهرها شده است
(منبع :نگارندگان)

بحث و نتیجهگیری
همیشه و در همهجا پیشگیری بهتر از درمان است .سیل و دیگر
انواع بالیای طبیعی یا به عبارت صحیحتر رویدادهای طبیعی،
بیانگر زنده بودن و پویایی طبیعت است و امری اجتنابناپذیر
میباشد .آنچه مهم است شدت گرفتن بیشتر آثار آن در صورت
مدیریت نادرست انسانی است .در مورد سیل این را همیشه باید
در نظر داشت .زیرا هزینههایی که به منظور پیشگیری از سیل
صرف میشود به مراتب کمتر از هزینههای مربوط به بهسازی
مناطق آسیب دیده و بهویژه آثار برگشتناپذیر بر اثر سیل خواهد
بود .در نتیجه ،بهمنظور کاهش خسارات ناشی از سیل باید عوامل
تشدیدکننده و ایجادکننده چنین رویدادهای مخربی قبل از اینکه
به وقوع پیوندد ،بررسی و اقدام به رفع آن شود.
پس بهتر بود به جای آنکه پس از بروز سیل در  19و  20مرداد
 ،1380به بهسازی جنگل تخریب شده فکر شود ،از تخریب
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جنگلها جلوگیری و پوششهای گیاهی افزایش داده شود .این
کار با روشهای مختلفی میتواند صورت گیرد از جمله :خروج
دام از جنگل ،تعادل دام و مرتع ،احیا و توسعه جنگل بهوسیله
پهنبرگها ،تجمع روستاهای پراکنده درون جنگل و در صورت
امکان خارج کردن آنها از جنگل ،تأمین سوخت و انرژی مورد
نیاز روستاییان بهمنظور جلوگیری استفاده از چوب و هیزم جنگل
و مرتع در مصارف روزمره و غیره.
اما مشاهده میشود که بر اثر شدت بارش و البته عوامل تأثیرگذار
و شدتبخش دیگری چون تغییر کاربری اراضی ،تخریب جنگلها،
فعالیتهای انسانی ،توسعه ،کاربرد مدیریت غیراصولی و
غیرعلمی در پارك ملی گلستان و تمامی حوضه تحت تأثیر سیل،
سیل مهیب دیگری به وجود آمد که سبب تخریبها و خسارتهای
جانی ،مالی ،اکولوژیکی و محیطزیستی فراوان و برگشتناپذیر
شد .شاهد این مطلب ،سیل  21و  22مرداد  81میباشد.
در نتیجه ،بهمنظور حفظ توان باقیمانده اکوسیستم موردنظر و به
منظور باز گرداندن ارزشهای زیباییشناختی و اکولوژیکی و
محیطزیستی اکوسیستم به آن ،بررسی بهسازی اکوسیستم مورد
نظر و ارزیابی روشهای اکولوژیکی موجود و تجربه شده بررسی
شد .در اثر بروز چنین سیلی تفرجگاه گلستان به کلی تخریب
شده و محیطزیست آن صدمههای فراوانی دید .از آن جمله خاك
این منطقه از لحاظ زیستی ،شیمیایی و فیزیکی آسیب دید.
جنگل و درختان عرصه مورد نظر در مناطق بسیاری از آن نابود
شد .نهر مادرسو که از این تفرجگاه عبور میکند ،دچار آسیبها و
تخریبهای اکولوژیکی و فیزیکی بسیار شد (شکل  )13و همه
این تخریبها بررسی روشهای بهسازی اکولوژیکی را میطلبید
تا از این طریق به طبیعت زخم خوردهای که خود نیز در حال
احیای خود میباشد کمك شود.

شکل ( :)17تخري

کريدورها و نیچهای اکولوژيکی در

محدوده تفرجگاه گلستان
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از طرفی ،در مورد روشهای بهسازی قابل کاربرد در نهر مادرسو،
خاك و پوشش گیاهی تفرجگاه گلستان میتوان به این نتیجه
رسید که با توجه به اینکه پارك ملی گلستان یك منطقه
حفاتت شده میباشد ،چندان هم نمیتوان درآن دخل و تصرف
نمود .با توجه به وجود روشهای بهسازی که برای اکوسیستمها
وجود دارد ،طی پژوهش حاضر تنها به بررسی روشهایی پرداخته
شده است که متناسب با موقعیت و امکانات طبیعی و محیطی
تفرجگاه گلستان بودهاند و باید از بهکار بردن روشهایی که به
توسعه امکانات غیرطبیعی نیاز دارد (با توجه به محدودیتهای
توسعه در پاركهای ملی) خودداری کرد و در صورت لزوم قبل از
بهکارگیری ،پیامدهای آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد .بنابراین،
به طورکلی ،در درون پارك ملی به منظور بهسازی اهدافی دنبال
شود که شرایط اکولوژیکی جدیدی را به وجود نیاورده و تنها در
جهت حمایت و توسعه اکوسیستمهای موجود و تسریع در
بازسازی اکولوژیکی کاربرد داشته باشد.
این بازسازی اکولوژیکی همان توالی یا خود ترمیمی بوم شناختی
است که اساسیترین مطلب در زمینه احیای یك اکوسیستم آسیبدیده
میباشد و طی مطالعات هم به وضوح نشانههایی از این خود
ترمیمی طبیعی در تفرجگاه گلستان قابل مشاهده بوده و هست.
تحقیق و فراگیری از طبیعت و حمایت ،تقویت و کاربرد مدلهای
مشابه به دست انسان همان آموزههای چند هزار ساله انسان از
طبیعت است که ما را هم از نظر توسعه و هم تخریب به امروز
رسانده است .همانا یکی از مناسبترین و در عین حال آسانترین
روشها در زمینه احیای مجدد یك اکوسیستم و به طور نمونه در
تفرجگاه گلستان ،رها کردن طبیعت به حال خود و دور کردن
فعالیتهای انسانی (توسعه یا تخریب مانند جادهسازی جدید و
عریضتر) میباشد .تا با گذشت زمان و طی مسیر توالی ،خود را
احیا کند .زیرا ،توالی بومشناختی پدیدهای است که پس از
تخریب و آشفتگی در محیط ادامه مییابد و طبیعت با سیر توالی
و حتی در صورت تأخیر در امر توالی میتواند خود را احیاء کند.
در نتیجه میتوان گفت آنچه که بیش از اجرای روشهای
بهسازی در تفرجگاه گلستان حایز اهمیت است ،رها کردن
طبیعت برای احیای خودبهخودی آن میباشد که امروزه پس از
گذشت چندین سال بهوضوح قابل مشاهده است .زیرا ،طبیعت
خود بهترین ترمیمکننده است و روشهای بهسازی اکولوژیك
شاید تسریعکننده و کمكکننده این خود ترمیمی طبیعی توسط
طبیعت باشند.

411

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،7شماره  ،41پاییز و زمستان 4931

سپاسگزاری
این پژوهش ،تحت حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم

کشاورزی و منابعطبیعی گرگان انجام شده است .بدینوسیله از
دستاندرکاران توسعه و تحقق این پژوهش تقدیر و تشکر میشود.
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