
 

 

 استان اصفهان مراتع نیمه استپی پوشش گیاهی بررسی پویایی

 (دولت قرین سمیرم)مطالعه موردی:  

  استادیار، پژوهش بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشااورز  و مناابع طبیعای اساتا       ؛*سید مرتضی ابطحیی

 اصفها ، سازما  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز ، اصفها ، ایرا .

 

 چکیده   

 خصوصریات  و اقلیمری  شررای   گررتنن  نظر در و گیاهی پوشش پویایی روش با مرتع تغییرات روند بررسی تحقیق این اجرای از هدف

 و گیراهی  تیر   تعیرین  از پس. باشد می کیلومنرمربع 52 معادل سطحی در اصفهان اسنان جنوب در سمیرم قرین دولت منطقه خاک

 کرربن  رطوبرت،  چندساله، گندمیان ها، ای بوته چندساله، علفی برگان پهن ساله، یک گیاهان تاجی پوشش آمار منطقه، همراه های گونه

 تغییرات جهت در منر 255 طول به ترانسکت نوار 8 از منظور بدین. شد آوری جمع 7837 تا 7831 های سال طی خاک، پوشش و آلی

( حرداقل  سرط   روش اسرا   برر ) منرر  7 در 5 ابعراد  با پالت 85 کل در و پالت 75 ترانسکت هر روی بر. گردید اسنفاده گیاهی تی 

 رویشری  هرای  سال آمبروترمیک های منحنی و محاسبه سمیرم هواشناسی ایسنگاه آمار اسا  بر دما و بارندگی میزان. گردید مشخص

 از پرارامنر  هر میانگین و بررسی( F-test) واریانس تجزیه روش کمک به شده گیری اندازه پارامنرهای تغییرات. گردید ترسیم موردنظر

 رطوبت مانند منغیرهایی در تفاوت که داد نشان ها داده واریانس تجزیه. گردید مقایسه دانکن روش با( سال 4 طی) دیگر سال به سالی

 در Bromus tomentellus گونره  و خراک  پوشرش  چندسراله،  گندمیان علفی، برگان پهن ها، ای بوته ها، ساله یک تاجی پوشش خاک،

 اترزایش . باشرد  مری  دار معنری  درصد 32 سط  در خاک آلی کربن میزان و Poa bulbosa گونه کل، تاجی پوشش و درصد 33 سط 

 و علفری  برگران  پهرن  اتزایش در مشهودی تأثیر گیاه، رشد با زمان هم و بهار تصل در بخصوص طرح، اجرای پایانی های سال در بارش

 درصد 52/74 به 7/1 از گندمیان تاجی پوشش و 78/1 به 38/5 از علفی برگان پهن تاجی پوشش که طوری به. است گذاشنه گندمیان

 اقلریم  عامرل  درنهایرت  و بررسری  منطقه خاک و اقلیمی شرای  گرتنن نظر در با گیاهی پوشش ساالنه پویایی و تغییرات. است رسیده

 .گردید مشخص عامل تأثیرگذارترین عنوان به

  .تاجی، سمیرم، وضعیت خاکاقلیم، پویایی پوشش گیاهی، پوشش  واژگان کلیدی:

 
 

 

 
  :Morabtahi70@gmail.comEmail  +378718431733: شماره تما  نویسنده مسئول:* 

20/10/1393: یافتدر یختار  

 19/02/1394: یبتصو یختار

 

877-855ص   

mailto:Morabtahi70@gmail.com
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 مقدمه .1
 دودسرنه بره   تروان  یمر را  مرترع  ییرر تغبر  مؤثرعوامل 

عوامرل طبیعری    ینتر مهمطبیعی و انسانی تقسیم کرد. از 

اقلیمی چون بارش  یها مؤلفهبه اقلیم اشاره کرد.  توان یم

کره انسران در تغییرر آن     هسرنند و دما از عوامل طبیعری  

نقش مسنقیمی ندارد. مراتع در گذر زمان و بدون دخالرت  

با شرای  طبیعی و اقلیم سرازگاری حاصرل    ینوع بهانسان 

 ازجملره . مدیریت مرتع و چگونگی اسنفاده از آن اند نموده

که ثبات و یا تخریب  باشد یمدر مرتع  مؤثرعوامل انسانی 

لرذا بررسری و تعیرین    اشرد.  در پی داشنه ب تواند یم آن را

جهت تغییرات مرتع مبرین نحروه مردیریت مرا برر مرترع       

 یبنرد  طبقره که از اهمیت خاصی برخوردار است.  باشد یم

وضعیت مرتع نیز کوششی است تا تغییرات را کره در بعرد   

 دهد، زمان در یک رویشگاه، تی  یا سایت مرتعی روی می

. بررای بررسری رونرد تغییررات و     [74]هم تفکیک کند  از

آب و هروایی و مردیریت در    یهرا  نوسران تشخیص سرهم  

وضرعیت   .باشد یمنیاز به ارزیابی درازمدت  ،ایجاد تغییرات

شاخصی است که ارزیرابی آن در مردیریت    ینتر مهممرتع 

. ارزش آگراهی از وضرعیت مرترع    [71]مرتع ضرورت دارد 

الت عالی و یرا  در این است که چنانچه وضعیت مرتع در ح

خوب قررار داشرنه باشرد، طبقره وضرعیت حفرو شرده و        

 یهرا  حالرت مدیریت همچنان ادامه یابرد و اگرر مرترع در    

منوس  یا ضعیف قرار داشنه باشد، مدیریت تحول یاتنه و 

. در منراطق  [72کنرد ] مدیرینی تغییر پیردا   های یاستس

مانند ایران محدودیت اقلیمی اجرازه   خشک یمهنخشک و 

 25 مثرال  عنروان  به، پوشش نهایی از حدی خاص دهد ینم

 یا منطقره . پوشرش نهرایی کره در    [75] درصد، باالتر رود

برره آن  ترروان یمرر منررر یلرریم 725خشررک بررا بارنرردگی  

 یهرا  روش رو ینازاباشد، درصد می 55حداکثر  یاتت دست

ارزیابی وضعیت بایرد طروری تنظریم شروند کره حرداکثر       

پوشش قابل دسنیابی با توان اکولوژیک منطقه را در نظرر  

روش منررداول و شررناخنه شررده در رابطرره بررا  .[7] یرنرردگ

در سط  کشرور تراکنون مبننری برر     مرتع تعیین وضعیت 

تراکنوره بروده    1و  4 یها روشتعیین درجات وضعیت به 

روشری   عنروان  بهاین در حالی است که پویایی مرتع  ؛است

از دیرباز در کشورهای پیشررتنه و   یرپذ انعطافو  نگر جامع

روشی منقن جهت پرایش   عنوان بهعلم مدار تجربه شده و 

تغییرات کمری و کیفری پوشرش گیراهی مراترع و اتخرا        

تصمیمات مدیرینی مقنضی و منناسب به کار رتنه اسرت.  

تعیین وضعیت مرتع مطالعراتی انجرام   در خصوص  تاکنون

قرر  برر    یرترأث : شود یماشاره  ها آنکه به تعدادی از  شده

در دو  ،تغییرات پوشش گیاهی مراتع اسرنیی اسرنان یرزد   

که قرر  برر درصرد پوشرش و تولیرد کرل       نشان داد دهه 

رونرد   درمجمرو  و  گذارد یم دار یمعن یرتأث ،گیاهان عرصه

منراطق خشرک کنرد     تغییرات پوشش گیراهی در مراترع  

. تغییررات پوشرش گیراهی مراترع طبیعرری     [2] باشرد  یمر 

وار خوی اسنان آ ربایجران رربری    منطقه نیمه اسنیی بیله

در  7834تا  7814 یها سالتحت شرای  چرا و قر  طی 

ثابت در طول ترانسکت نشان داد که کرل   یها پالتداخل 

و بیشرنرین   هپوشش تاجی در داخرل قرر  اترزایش یاتنر    

برابرر( و پهرن    2/8اتزایش در گنردمیان داممری )بریش از    

همچنرین   .باشد میبرابر(  2/5برگان علفی داممی )بیش از 

همبسررنگی بررین تغییرررات بارنرردگی و پوشررش ترراجی در 

تغییررات  . تحقیقری روی  [1] برود  دار یمعن ها گونهبیشنر 

در شررای  چررا و بردون     پوشش گیاهی مراتع چات گنبد

چرا نشان داد که تاج پوشش گیاهی داخل و مجراور قرر    

ولری از نظرر تولیرد     دارند داری یمعناز نظر آماری تفاوت 

برود. لرذا قرر  در مراترع منراطق      ن دار یمعنعلوته تفاوت 

مطالعره  . [3] کارسراز نخواهرد برود    مردت  کوتاهخشک در 

داد کره  تغییرات پوشش گیاهی در قرر  کوهرنرن نشران    

وضعیت مرتع در داخل قر  خوب و در بیررون آن خیلری   

 یا علوتره هرای   تقیر اسرت و قرر  موجرب اترزایش گونره     

برا تغییررات میرزان     یسال خشکرابطه  .[5] است گردیده

تولید مرترع در اسرنان سیسرنان و بلوچسرنان طری دوره      

در شهرسنان ایرانشهر نشان داد کره   7815-7831آماری 

رابطره   یسرال  خشرک و میرزان برارش و   بین میزان تولیرد  

روند تغییرات وضرعیت  بررسی . [75] وجود دارد دار یمعن
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 هرای  یتسرا در  در اسنان یزد ساله پنجمراتع در یک دوره 

گانه مشخص نمود که از لحرا  آمراری عامرل بنیره و      72

نردارد و   داری یمعنر شادابی با امنیاز وضعیت مرتع ارتباط 

این عوامرل در منراطق خشرک نقرش بسرزایی در تعیرین       

کردن مقردار و   . با هدف مشخص[4] کند ینموضعیت ایفا 

رربری    جنروب  یزارهرا  بوته یاهیپوشش گجهت تغییرات 

 یراهی پوشرش گ  یها تفاوتایالت یوتای امریکا،   والی  پاین

مرورد   7333 و 7388 یهرا  سرال مزبرور برین     زارهای بوته

و در نهایررت مررؤثرترین عامررل بهبررود  گرتررتبررسرری قرار

معرتری  تعدیل چررای دام   ،مراتع مزبور  گرایش و وضعیت

تغییررات بارنردگی و چررای دام روی     یرترأث . [55]د گردی

  زارهرای کرارو در اتریقرای    بوتره  یراهی پوشرش گ تغییرات 

مرورد بررسری    7317ترا   7343  یها سال طی   جنوبی در

گیراهی مزبرور،    که تغییر جامعه  و مشخص شدقرار گرتت 

دام در  تحت ترأثیر تغییرر بارنردگی بروده و چررای       عمدتاً

. اثررات  [78] باشرد  مری  مرؤثرتر های زمانی طروالنی   دوره

از جوامع  چرا روی دینامیک پوشش یکی  چرای دام و ریر 

 یها سالیوتا بین   مراتع بیابانی جنوب رربی ایالت گیاهی 

تغییرپرذیری و   مشحص شد کهبررسی و  7334تا  7382

گیاهی مزبور بیشنر تحت تأثیر چرا است   پویا بودن جامعه

آبخیز سد کرج   گیاهی حوزه  تغییرات پوشش .[8] تا اقلیم

  از طریق تهیه نقشره پوشرش   7815-7825 یها سالطی 

گیاهی منطقه و مقایسه آن با نقشره تهیره شرده در سرال     

و علرت عمرده تغییررات     گرترت سی قررار  مورد برر 7825

 ،منطقره در طری دوره مزبرور    هرای  یر  تشده در   مشاهده

علرت کراهش    ینتر مهم .[77] تعین شدچرای مفرط دام 

 45کرمران در طری    تراکم پوشش در منطقره کبوترخران   

رویه و اترزایش تعرداد دام ااهرار     چرای بی را سال گذشنه 

 یراهی پوشرش گ عوامل تخریرب   ینتر مهم .[73] اند داشنه

ارتیرت و   ازحرد  یشبر چرای  ،یزد  پشت کوهمراتع منطقه 

عدم دسنرسی به منابع آبی  یلبه دلپراکنش نامناسب دام 

و چرای دام در  ساله 2 تأثیر قر بررسی  .[1اند ] برشمرده

گیاهی منطقه تریدن اصرفهان حراکی از تفراوت     تی   73

 .[73] قر  مزبرور اسرت   71دار میان داخل و خارج  معنی

 منظور بهآگاهی از روند تغییرات وضعیت مرتع،  یطورکل به

و  پایردار از مراترع   یبرردار  بهرره اصولی جهت  یزیر برنامه

هردف از  ضروری اسرت.   صحی  مدیرینی یها روشاعمال 

از طریرق پویرایی    اجرای این تحقیق، تعیین وضعیت مرتع

و بررسی روند تغییرات برا در نظرر گررتنن     پوشش گیاهی

دولت قررین   منطقهدر  شرای  اقلیمی و خصوصیات خاک

 .باشد یم سمیرم در جنوب اسنان اصفهان
 

 تحقیق یشناس روش. 2

 موردمطالعهمنطقه  معرفی. 2.1
روسرنای   سرمیرم،  شهرسرنان سایت دولرت قررین، در   

 742 واقررع در ،مهررر گرررددولرت قرررین، مقابررل جرراده  

شرمال   کیلرومنری  72 اصرفهان و  جنوب رربی یلومنریک

تا  2در شیب عمومی منری  5155ارتفا   سمیرم در ررب

دارد در صد با جهت کلی شمال و شمال شررقی قررار    42

آن عمق  و(. باتت خاک سنگین 7و جدول  7و  5اشکال )

واقرع   مراهور  تیره منوس  تا زیاد و در اراضی کوهسرنانی و  

، گرراد  یسرانن درجه  2/75شده است. منوس  دمای روزانه 

و بیشررنر  منررر یلرریم 882 درازمرردتمنوسرر  بارنرردگی 

اه برا  سررد همرر   هرا  زمسرنان بررف در زمسرنان،    صورت به

نیمه اسنیی سرد )بره  خنک و اقلیم  ها تابسنانیخبندان و 

گوسرفند و برز و    . دام اصرلی (8شکل ) روش گوسن( است

شیوه دامداری عشرایری و تصرل چررای سرننی از اوایرل      

 اردیبهشت تا اواخر مهر است.

 ،Astragalus verusتیرررر  رالررررب گیرررراهی   

 Poa bulbosa و Bromus tomentellus  اسرررت و

 ی زیر است:ها گونهی همراه شامل ها گونه
Cousinia cylindracea, Scariola orientalis,  

Noaea mucronata, Festuca ovina, 

Stipa hohenakeriana, Astragalus podolobus, 

Astragalus complanatus, Astragalus susianus, 

Astragalus myriacanthus, Eryngium billardieri, 

Euphorbia hebecaria, Iris songarica,  

Phlomis Olivieri, Agropyron trichophorum, 

Stachys inflata, Annual grass, Annual forbs. 
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 جغرافیایی محدوده مطالعاتی دولت قرین سمیرم مختصات .1جدول 

A 
 عرض

 طول

 ثانیه شمالی 57دقیقه و  85درجه و  87

 ثانیه شرقی 52دقیقه و  81درجه و  27

B 
 عرض

 طول

 ثانیه شمالی 57دقیقه و  85درجه و  87

 ثانیه شرقی 41دقیقه و  81درجه و  27

C 
 عرض

 طول

 ثانیه شمالی 22دقیقه و  85درجه و  87

 ثانیه شرقی 52دقیقه و  81درجه و  27

D 
 عرض

 طول

 ثانیه شمالی 22دقیقه و  85درجه و  87

 ثانیه شرقی 41دقیقه و  81درجه و  27

 

 
 نقشه توپوگرافی سایت دولت قرین .1شکل 

 

 
 از مراتع دولت قرین یریتصو .2شکل 
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 به روش گوسن نقشه اقلیمی استان اصفهان یبر روموقعیت سایت دولت قرین  .3شکل 

 

 روش تحقیق .2.2
و  رالرب(  یها گونه)بر اسا   تی  گیاهیپس از تعین 

نرو   و از مرتع، تصل چرا  یبردار بهرهنو   ،همراه یها گونه

با پایان یاتنن رشرد   ماه یبهشتارداواخر  شد. مشخصدام 

نسبت  ،رویشی گیاهان شاخص و قبل از ورود دام به مرتع

از پوشررش گیرراهی و خرراک اقرردام و     یآمرراربرداربرره 

، سرراله یررکپارامنرهررایی چررون پوشررش ترراجی گیاهرران  

، هرا  یا بوته، چندساله پهن برگان علفی، چندسالهگندمیان 

در  TDRبره کمرک    پوشش تراجی کرل، رطوبرت خراک    

 85در کنررار هررر پررالت )  سرراننیمنری 85و  72سررطوح 

، درصد کربن آلی خاک، درصد سنن و سنگریزه برداشت(

به همراه درصد پوشش تراجی جهرت تعیرین    )و الشبرگ 

 (7833-7837سال منروالی )  4طی  درصد پوشش خاک(

نروار ترانسرکت    8از  ،ها دادهآوری  جمع منظور بهشد.  اقدام

در جهت تغییرات تی  گیاهی اسنفاده گردید. منری  255

پرالت   85 درمجمرو  پرالت و   75بر روی هرر ترانسرکت   

برر اسرا  روش حرداقل     هرا  پرالت مشخص گردید. ابعراد  

مطالعه هواشناسی  منظور بهشد.  تعیین منر 5در  7 سط ،

تررین و   و تعیین منغیرهای مربروط بره آن، ابنردا نزدیرک    

ترین ایسنگاه هواشناسی به لحا  ارتفا  با سرایت   همسان

، اننخاب و میرزان بارنردگی و دمرا مشرخص و     موردمطالعه

 رویشری  هرای  آمبروترمیرک مربروط بره سرال     های یمنحن

 ترسیم گردید.

مررتب  برا پوشرش گیراهی،      شرده  یآور جمع یها داده

 Excel یاترزار  نررم رطوبت خاک و کربن آلی بره محری    

و سراماندهی، برخری    یبنرد  دسرنه مننقل شده و پرس از  

محاسبه گردید.  ها دادهمیانگین  ازجملهپارامنرهای آماری 

شرده از برنامره    یرری گ انردازه  یهرا  دادهبرای آنالیز آماری 

Spss فاده از ترمرول  اسنفاده شد و مدل خطی کلی با اسن

مربوطه تعیین )خطا+ اثر سرال+ میرانگینم مقردار صرفت     

شده( و جردول آنرالیز واریرانس ترسریم شرد.       یریگ اندازه

، هرا  گونهسط  پوشش تاجی  های یانگینممقایسه مسنقل 

پوشش گیاهی کل، پوشش خراک، رطوبرت، کرربن آلری،     

تیمرار سرال    یرتأثرالب تحت  یها گونهرویشی و  یها ترم

درصد انجام گرتت. تفسریر   2و  7دانکن در سط   با روش

با در نظرگرتنن نحوه توزیرع بارنردگی،    ها دادهننایج آنالیز 

میزان بارش تجمعری مرؤثر )از ابنردای مهرمراه ترا زمران       

صرحرایی( و میرزان برارش در سرال      یهرا  داده یآور جمع

رویشی )از ابندای مهرماه تا پایان تصرل رویرش( و درجره    

 هرای  یمنحنر سرال رویشری )برا ترسریم     حرارت در طول 
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و همچنین ننرایج حاصرل از بررسری خراک     آمبروترمیک( 

و نیرز   سرال  بره  سرال صورت پذیرتت و چگونگی تغییررات  

 گردید. مشخص چندسالهتغییرات 

 

 نتایج. 3

 لیست فلورستیک .3.1

لیست تلورسنیک سایت مطالعراتی مشرنمل برر کلیره     

رالرب و   یهرا  گونره گیاهی مشاهده شده اعرم از   یها گونه

اسرت. گرچره در    مطالعره  یهرا  سرال همراه طی  یها گونه

تررم   یهرا  جنبهاز  ها گونهلیست تلورسنیک، تمایزی بین 

، لیکن مالک قرار شود یمرویشی و طول دوره حیات دیده 

در  گونره  یرک مشراهده   صرتاًگرتنن در لیست تلورسنیک، 

پوشرش گیراهی و خرارج از     یرری گ انردازه  یها پالتسط  

که در  گونه هماندر محل سایت بوده است.  ها پالتسط  

تررم   58(، 5)جردول   شرود  یملیست تلورسنیک مشاهده 

تررم   8و  یا بوتره تررم   1علفی )ترورب(،   برگ پهنرویشی 

 در منطقه وجود دارد. چندسالهگندمیان 

 در سایت مطالعاتی دولت قرینلیست فلورستیک  .2جدول 

ها گونهنام  فرم رویشی دوره حیات ها گونهنام  فرم رویشی دوره حیات   

 Poa bulbosa  گندمیان چندساله Leontice armeniaca تورب چندساله

 Scorzonera mucida تورب چندساله Astragalus macroplmatus تورب چندساله

یا بوته چندساله  Artemisia aucheri تورب چندساله Cousinia cylindracea 

 Bromus tomentellus تورب چندساله Iris songarica تورب چندساله

 Ajuga chamaecistus تورب چندساله Stachys infelata تورب چندساله

یا بوته چندساله  Astragalus complanatus تورب چندساله Achillea talagonica 

یا بوته چندساله  Astragalus podolobus یا بوته چندساله  Astragalus verus 

 Euphorbia hebecaria تورب چندساله Alyssum bracteatum تورب چندساله

یا بوته چندساله  Noaea mucronata تورب چندساله Tragopogon collinus 

 Scariola orientalis تورب چندساله Astragalus molis تورب چندساله

 Taraxacum roseum تورب چندساله Eremurus persica تورب چندساله

 Ranunculus arvensis تورب چندساله Astragalus feragiferus تورب چندساله

 Galium verum تورب چندساله Ixiolirion tataricum تورب چندساله

 Eryngium billardieri تورب چندساله Cousinia lasiolepis تورب چندساله

یا بوته چندساله Stipa hohenakeriana گندمیان چندساله  Astragalus myriacanthus 

 Onobrychis melanotrica تورب چندساله Festuca ovina گندمیان چندساله

 

توزیییع سییاونه و ماهانییه بارنییدگی و بییارش   .3.2

 مطالعاتی های یتساتجمعی مؤثر در 

گیراهی  بررسری و تفسریر تغییررات پوشرش      منظور به

، مقادیر بارش ساالنه و توزیع منناسب با تغییرات بارندگی

پوشرش   یرری گ انردازه و مقدار بارندگی تا زمان  ماهیانه آن

بر اسا  آمار ایسنگاه بارش تجمعی مؤثر،  عنوان بهگیاهی 

جردول  قرار گرترت )  مدنظرمحاسبه و هواشناسی سمیرم، 

برر   دمابررسی اثرات توأمان بارندگی و  برای(. همچنین 8

 رشد و رویش گیاهران و تغییررات آن، نسربت بره ترسریم     
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رویشری   یها سالآمبروترمیک برای هریک از  های یمنحن

اشرکال  )از ابندای مهرماه تا پایان تصل رویش( اقدام شد )

، دوره مرطروب از اوایرل آبران    هرا  سرال در بیشنر (. 1تا  4

ننایج نشان داد که رو  و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد. ش

حادث شده در طرول   های یترسالو  یسال خشک تناسب به

و هم پراکندگی برارش و نیرز    مقدار همدوره اجرای پروژه، 

تغییرات دمایی بر پوشش گیاهی اعم از پوشش تاجی کل، 

 یهرا  گونره گیاهی، پوشش تراجی   یها گروهپوشش تاجی 

 رالب و ریره اثرات مشخصی داشنه است.

  

 88-88منحنی آمبروترمیک ایستگاه سمیرم سال رویشی  .5شکل  88-88منحنی آمبروترمیک ایستگاه سمیرم سال رویشی  .4شکل 

  

 89-81آمبروترمیک ایستگاه سمیرم سال رویشی  یمنحن .8شکل  88-89منحنی آمبروترمیک ایستگاه سمیرم سال رویشی  .6شکل 

 

 متر( میلی برحسب)مطالعه  یها سالدر سایت مطالعاتی دولت قرین به تفکیک  بارندگیمیزان  .3جدول 

 برداری یادداشتزمان  33اردیبهشت  57 33اردیبهشت  75 35اردیبهشت  52 37 یبهشتارد 58

 بارش تجمعی مؤثر 5/811 7/425 3/443 3/258

 بارندگی در سال رویشی 1/813 2/421 3/425 1/251
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 یهیا  دادهواریانس و مقایسه میانگین  تجزیه .3.3

 شده یآور جمع

گونراگون در   یهرا  مؤلفره  یآور جمرع حاصرل از   یها داده

(. 2و  4جرردول ) یرردگردواریررانس  تجزیرره SPSSمحرری  

شرود، تغییررات پوشرش تراجی     گونه که مالحظره مری   همان

، چندسراله ، گنردمیان  چندسراله ی پهن برگان علفر ها،  ای بوته

 ، پوشررش خرراک، رطوبررت خرراک و گونرره   هررا سرراله یررک

Bromus tomentellus  33سال مطالعره در سرط     4طی 

درصد و پوشش تاجی کل، کربن آلی خاک و پوشرش تراجی   

 باشد. می دار یمعندرصد  32در سط   Poa bulbosa گونه

مربوط به خاک نشران داد   یها مؤلفهمقایسه میانگین 

( براالترین درصرد پوشرش خراک در سرال      4که )جردول  

درصد، بیشنرین درصرد رطوبرت سرطوح     11/17با  7835

به ترتیب به میرزان   7833مخنلف و میانگین آن در سال 

درصد و باالترین درصرد کرربن    35/73و  21/58، 51/71

 درصد وجود دارد. 2/7میزان به  7837آلی خاک در سال 

مقایسه میانگین پارامنرهای مرتب  با پوشرش گیراهی   

هرا بره    ای نشان داد که بیشنرین درصد پوشش تاجی بوتره 

 یهرا  سالدر  چندساله، علفی 7833در سال  42/3میزان 

، گنررردمیان 34/1و  78/1بررره میرررزان   7833و  7837

 بره ترتیرب   7833و  7837، 7835 یها سالدر  چندساله

در سال  ساله یک یها گونه، 35/77و  22/75، 52/74برابر 

 2/51و پوشش تراجی کرل بره میرزان      73/8برابر  7835

 .(2)جدول  وجود دارد 7835درصد در سال 

 مشخصات خاک )درصد( یها سالبین  های یانگینمتجزیه واریانس و مقایسه  .4جدول 

منابع 

 تغییرات

 Fمقادیر 

 کربن آلی خاک متوسط رطوبت خاک 15-39رطوبت خاک  9-15رطوبت خاک  پوشش خاک

53/732 ها سالبین  ** 88/4 ** 35/78 ** 45/1 ** 744/5 * 

 میانگین سال

7833 b53/81 b33/75 b51/55 b21/71 ab47/7 

7833 c31/58 a51/71 a21/58 a35/73 bc87/7 

7835 a11/17 b18/75 b51/55 b44/71 c71/7 

7837 a83/24 b44/75 b55/73 b15/72 a2/7 
 درصد 7و  2در سط   دار یمعنبه ترتیب  **و  *

 درصد 2در سط   دار یمعنعدم تفاوت  دهنده نشانبا حروف مشابه در هر سنون  های یانگینم

 

 گیاهی های یپتو  ها گونهپوشش تاجی )درصد(  یها سالبین  های یانگینمتجزیه واریانس و مقایسه  .5جدول 

 منابع تغییرات

 Fمقادیر 

Poa bulbosa Bromus 

tomentellus 
ها یا بوته  

پهن برگان علفی 

 چندساله

گندمیان 

 چندساله

 یها گونه

ساله یک  
ها گونهکل   

14/4 ها سالبین  * 1/85 ** 18/17 ** 43/81 ** 53/45 ** 33/5 ** 14/787 * 

 میانگین سال

7833 ab2/7 c28/2 a42/3 a34/1 b7/1 b35/5 ab57/54 

7833 a53/5 b72/3 bc31/4 b38/5 a35/77 b82/7 b33/55 

7835 b12/5 a11/75 ab51/1 b55/8 a52/74 a73/8 a2/51 

7837 ab42/7 ab7/75 c72/5 a78/1 a22/75 b25/5 ab82/55 
 درصد 7و  2در سط   دار یمعنبه ترتیب  **و  *

 درصد 2در سط   دار یمعنعدم تفاوت  دهنده نشانبا حروف مشابه در هر سنون  های یانگینم
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 گیری یجهنتبحث و . 4

در تولیررد و پوشررش ترراجی مراتررع،   مررؤثراز عوامررل 

. بارشری کره در   باشرند  یمر اقلیمی بارش و دما  یها مؤلفه

اترزایش  شرای  دمایی مناسرب برا رشرد گیراه، موجبرات      

مرورد مطالعره،     رطوبت خاک را تراهم نماید. لذا در سایت

های اسفند، ترروردین و اردیبهشرت از    میزان بارش در ماه

 یهرا  برارش  یرتأثاهمیت خاصی برخوردار است. بیشنرین 

بهاره، روی سبز شدن و اسنقرار گیاهان بخصوص گیاهران  

بنابراین ممکن است در یرک سرال میرزان    ؛ ساله است یک

رندگی زیاد باشد، اما به دلیل عدم تطابق زمانی با تصرل  با

از عوامررل  .رویررش از اهمیررت چنرردانی برخرروردار نباشررد 

دیگر در پوشش گیاهی، بارنردگی پراییزه اسرت.     یرگذارتأث

اگرچه به لحرا  شررای  دمرایی حراکم، اترزایش پوشرش       

اتررزایش  خیررره   یررلبرره دلمشررهود نیسررت، لرریکن   

ی  گیاه برای رشد بهاره بهبود در گیاه، شرا ها یدراتکربوه

 .یابد یم

 دهرد  یمبررسی آمار ایسنگاه هواشناسی سمیرم نشان 

در سرال   منرر  یلری م 1/251به میرزان  بیشنرین بارش که 

میزان بارش مربوط به سرال   ترین یینپاو  35-37رویشی 

اتفرا  اتنراده اسرت. برا      منر یلیم 835با منوس   33-31

توجه به منحنی آمبروترمیک، تصل مرطوب سال رویشری  

، از آبرران تررا اواخررر تررروردین و بیشررنرین میررزان 33-31

مرطروب   یهرا  مراه باشرد.   بارندگی مربوط به تروردین مری 

نیز به همان شکل سال قبرل اسرت برا ایرن      33-33سال 

بره   33تفاوت که کاهش میزان شدید بارش در دی سرال  

رشرد یعنری    یهرا  مراه و میرزان برارش در    خورد یمشم چ

تروردین و اردیبهشت نسبت به سال قبرل کراهش نشران    

از آ ر شرو  و بره   33-35مرطوب سال  یها ماهدهند.  می

رشرد   یهرا  مراه شود. میزان برارش در   اردیبهشت خنم می

 هرا  مراه یعنی اسرفند از میرزان براالتری نسربت بره بقیره       

 35-37مرطروب سرال رویشری     رهامرا دو ؛ برخوردار است

و از اوس  مهر تا اواسر  اردیبهشرت ادامره     اتزایش یاتنه

سرال   4داشنه است. نوسانات دمرای میرانگین طری ایرن     

 ناچیز بوده است.

. باشد یم 7833باالترین میزان رطوبت مربوط به سال 

ترراهم   7833دو عامل موجبات ایرن اترزایش را در سرال    

میرزان برارش در مراه اردیبهشرت )زمران       است یکیکرده 

بیشرنر از زمران مشرابه در     33رطوبت( سرال   یریگ اندازه

زمرران  و دیگررری (منررر یلرریم 5/51) هاسررت سررالمررابقی 

 هرا  سرال  در این سال زودتر از بقیه که رطوبت یریگ اندازه

، یبهشرت ارد 75تراری  برداشرت    33در سرال  )بوده است 

اردیبهشرت(. باترت    52ترا   57دیگر بین  یها سالولی در 

برر روی نفرو  و نگهرداری آب     یرگرذار تأثخاک از عوامرل  

. لذا در مناطقی که باتت خاک سبک اسرت  باشد یمباران 

میزان و سرعت نفو  آب اتزایش و قابلیت نگهرداری آب و  

 هرای  یبررسر . در یابرد  یمر رطوبت خاک کراهش   یجهدرنن

باتت خراک، نوسرانات رطوبرت،     ییرتغ عدمساالنه به دلیل 

و دمرای هروا از    سرو  یکناشی از میزان و پراکنش باران از 

)زمران   مراه  یبهشرت اردسوی دیگر اسرت. بررسری دمرای    

رطوبررت( نشرران داد کرره تغییرررات دمررایی   یررریگ انرردازه

در اردیبهشررت رن نررداده اسررت.  ،سررال 4ملموسرری طرری 

 شرود  یمر بنابراین نوساناتی که در میزان رطوبت مشراهده  

. بسرنه بره میرزان نفرو  و     باشرد  یمر ناشی از میزان بارش 

طوبرت موجرود بره    پراکنش ریشره، گیاهران مخنلرف از ر   

 چندسراله . گیاهران  شروند  یمر منرد  مقادیر مخنلرف بهرره  

 ای یشهرها به دلیل برخورداری از سیسنم  ای بخصوص بوته

گسنرده، توانایی اسنفاده از رطوبت سطوح مخنلرف خراک   

مقاومرت بیشرنری از    ها یسال خشکنسبت به  را دارند. لذا

 .دهند یمخود نشان 

 ای یشره ردارا برودن سیسرنم    یرل به دل ای گیاهان بوته

عمیررق و گسررنرده، نسرربت برره نوسررانات بارنرردگی در     

. لرذا تغییررات   دهنرد  یمواکنش کمنری نشان  مدت کوتاه

قررار داد. براالترین    مردنظر دما و برارش را بایرد    بلندمدت

، 33 یهرا  سالبه ترتیب در  ها یا بوتهتاجی میزان پوشش 

اگرر منوسر  دمرای    . مشاهده شرده اسرت   37و  33، 35

درجه را مناسب رشد گیاه بدانیم، تصرول پراییز و    2باالی 

بهار با دارا برودن ایرن شررای  جهرت رشرد رویرش گیراه        
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مناسب است. لذا در این دو تصل، به کمک نوسانات بارش 

تغییرات پوشرش تراجی گیاهران را ردیرابی      توان یمو دما 

 3/751) 33کرد. اتزایش میزان بارنردگی بهراره در سرال    

 یا بوتهتاج پوشش گیاهان موجبات رشد بیشنر ( منر یلیم

اتزایش زودر  دمای بهراره در   یرتأثرا تراهم کرده است. 

 کره  یطرور  بره وضعیت مرتع نیز بسریار برا اهمیرت اسرت.     

برا بارنردگی و دمرای     یهرا  سال باالترین میزان پوشش در

 باالتر، مشاهده شده است.

پهررن برگرران علفرری برراالترین میررزان پوشررش ترراجی 

شده است. سالی که مرا   یریگ اندازه 37در سال  چندساله

شاهد بیشنرین میزان بارنردگی هسرنیم و شررای  جهرت     

بره   33. همچنین در سرال  باشد یمرشد این گیاهان مهیا 

هاره و مساعد برودن شررای  دمرا،    ب یها بارانریزش  یلدل

را مشراهده   چندسراله  پهرن برگران علفری   پوشش براالی  

. یکی از دالیل کراهش پوشرش ایرن گیاهران در     کنیم یم

مراجعره زودترر از موعرد بره منطقره،       توان یمرا  33سال 

 پهرن برگران علفری   پوشرش دانسرت.    یرری گ انردازه جهت 

زمان در تصل بهرار، بره حرداکثر رشرد      باگذشت چندساله

 75، لرذا برداشرت حردود    شوند یم تر یکنزدرویشی خود 

را در  این گیاهانروز زودتر، باعث شده که کمنرین میزان 

 داشنه باشیم. 33سال 

درصد پوشش تاجی گنردمیان در مرترع دولرت قررین     

کمنررین   نسبت مسنقیمی برا میرزان برارش دارد. چراکره    

درصررد بررا  7/1بررا  33ن در سررال گنرردمیاپوشررش ترراجی 

دیرده   منر یلیم 1/813کمنرین میزان بارش ساالنه یعنی 

 عمرق  کماتشان و  ای یشهرشده است. گندمیان با سیسنم 

سطحی خراک را جرذب نماینرد و     های یهالقادرند رطوبت 

رطوبت مازاد ناشی از اتزایش بارنردگی در خرارج از تصرل    

اهد داشت. همچنین نخو ها آنرشد تأثیری بر میزان رشد 

هرا و  زیادی در  خیره هیدروکربنات یرتأثهای پاییزه  بارش

 در نهایت اتزایش رشد بهاره این دسنه از گیاهان دارد.

گیاهانی هسنند که برا ترراهم شردن     ساله یکگیاهان 

شرای  محیطی به لحرا  دمرا و برارش، مسرنقر و در اثرر      

وارد تاز رشد زایشی و در نهایت خزان  ها آنتقدان یکی از 

در سال  ها ساله یکباالترین میزان پوشش تاجی  .شوند یم

 یهرا  سرال به ترتیرب در   ازآن پسدرصد و  73/8با  7835

شده است. علت پوشرش براالی    یریگ اندازه 37و  31، 33

را باید در برارش براالی بهمرن و اسرفند سرال       ها ساله یک

مجمو  بارش این  که یطور به رویشی مذکور جسنجو کرد.

درصد کل برارش   17معادل  منر یلیم 3/857دو ماه برابر 

 ساالنه بوده است.

در سرال   Poa bulbosaگونه بیشنرین درصد پوشش 

به ثبت رسیده است. بررسی میزان بارش و دما نشران   33

و  33-33باالترین بارش پاییزه در سرال رویشری    دهد یم

مشراهده شرده    33 مراه  ینروردتر بهنرین دمای بهراره در  

برارش پراییزه    یرترأث است. بدین ترتیب گونه مذکور تحت 

توانسرنه براالترین    هرا  کربناتو با  خیره هیردرو  قرارگرتنه

بره خرود اخنصراص دهرد.      33درصد پوشرش را در سرال   

برا   Bromus tomentellusگونره   باالترین میزان پوشش

 28/2و کمنررین آن برا    35درصد مربوط به سال  11/75

اسرت. کراهش چشرمگیر گونره      33درصد منعلق به سال 

کاهش شدید برارش در سرال    یلبه دل 33مذکور در سال 

 .باشد یم 33-31رویشی 

تررم   4پوشرش تراجی    یرترأث پوشش تاجی کل تحرت  

در  پوشش تاجی کل. باالترین میزان باشد یمتو  رویشی 

درصرد براالی    یلبه دلشده است که  یریگ اندازه 35سال 

. باشرد  یمر در ترکیب گیاهان این مرتع  چندسالهگندمیان 

 یرل بره دل ، 33همچنین کاهش پوشش تاجی کل در سال 

و  پهرن برگران علفری   ، هرا  یا بوتهکاهش پوشش تاجی در 

رقم خورده است. و دلیل اصلی کراهش میرزان    ها ساله یک

زودترر از   یآمراربردار پوشش تاجی در این سال را باید در 

موعد در این سال دانست. که با توجه بره شررای  موجرود    

در منطقه، اتزایش رشد رویشی در تصل بهار بخصوص در 

. باشرد  یمماه اردیبهشت در طول یک روز بسیار چشمگیر 

روز زودترر انجرام    75 ها یآماربرداراین در حالی است که 

 شده است.

که حاصل جمرع   (coverخاک )روند تغییرات پوشش 

سنن و  یها پوششپوشش تاجی کل، پوشش الشبرگ و 
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، با الگوی تغییررات پوشرش تراجی کرل     باشد یمسنگریزه 

براالترین پوشرش خراک     که یطور بههماهنن بوده است. 

جی کرل نیرز   بوده که پوشش ترا  37و  35مربوط به سال 

 .دهد یمدرصد باالتری را نشان 

و کمنررین آن   37به سرال   میزان کربن آلیبیشنرین 

 تروان  یماخنصاص یاتنه است. علت این امر را  35به سال 

توجیره   یرترأخ در تغییرات پوشش تاجی کل با یک سرال  

ها و تبدیل آن به کرربن آلری   تجزیه الشبرگ چراکهنمود 

 به چنین زمانی نیاز دارد.

بررسی تغییرات تولید مراتع اسنیی اسنان اصرفهان برا   

گویررای کرره اسررنفاده از شرراخص بررارش اسررناندارد شررده 

 ،[3]اسرت  همبسنگی باالی تولید مرتع با میزان بارندگی 

تغییرات پوشش گیاهی مراترع  همبسنگی باالی همچنین 

نیمه اسنیی بیله وار آ ربایجان رربی با تغییررات بارنردگی   

وجود رابطه برین برارش برا میرزان تولیرد در مراترع        ،[1]

یقرای  رکرارو در آت  یزارها بوتهو  [75]سیسنان بلوچسنان 

ننررایج حاصررل از ایررن تحقیررق  یرردمؤنیررز  [78]جنرروبی 

. ایرن در حرالی اسرت کره در مراترع ایالرت یوترا        باشد یم

کبروتر خران   ، [77]، حروزه آبخیرز سرد کررج     [8]آمریکا 

دام در  ازحد یشبچرای  [1]یزد  پشت کوهو  [73]کرمان 

 دارد. یمؤثرترتغییرات پوشش گیاهی نقش 

 پایررانی اجرررای طرررح، یهررا سررالتررزایش بررارش در ا

 یرترأث برا رشرد گیراه،     زمران  هرم بخصوص در تصل بهار و 

مشهودی در اتزایش پهن برگان علفی و گندمیان گذاشنه 

 38/5پوشش تاجی پهن برگان علفری از   که یطور بهاست. 

درصد  52/74به  7/1و پوشش تاجی گندمیان از  78/1به 

 رسرررریده اسررررت. میررررزان پوشررررش ترررراجی گونرررره 

 Bromus tomentellus  و کربن آلی  11/75به  28/2از

پوشرش تراجی کرل از     درمجمو و  2/7به  71/7خاک از 

تروان   درصد ارتقا یاتنه است. بنابراین می 2/51به  33/55

همبسرنگی   منطقره ننیجه گرتت که پوشش گیراهی ایرن   

 براخخص در تصل رشد گیراه   یژهو بهباالیی با میزان بارش 

 در پهن برگان علفی و گندمیان دارد.
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