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بررسی پویایی پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان اصفهان
(مطالعه موردی :دولت قرین سمیرم)
 سید مرتضی ابطحیی ؛ استادیار ،پژوهش بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشااورز و مناابع طبیعای اساتا
*

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

چکیده
هدف از اجرای این تحقیق بررسی روند تغییرات مرتع با روش پویایی پوشش گیاهی و در نظر گررتنن شررای اقلیمری و خصوصریات
خاک منطقه دولت قرین سمیرم در جنوب اسنان اصفهان در سطحی معادل  52کیلومنرمربع می باشد .پس از تعیرین تیر گیراهی و
گونههای همراه منطقه ،آمار پوشش تاجی گیاهان یکساله ،پهن برگان علفی چندساله ،بوتهایها ،گندمیان چندساله ،رطوبرت ،کرربن
آلی و پوشش خاک ،طی سالهای  7831تا  7837جمعآوری شد .بدین منظور از  8نوار ترانسکت به طول  255منر در جهت تغییرات
تی گیاهی اسنفاده گردید .بر روی هر ترانسکت  75پالت و در کل  85پالت با ابعراد  5در  7منرر (برر اسرا روش سرط حرداقل)
مشخص گردید .میزان بارندگی و دما بر اسا آمار ایسنگاه هواشناسی سمیرم محاسبه و منحنی های آمبروترمیک سال هرای رویشری
موردنظر ترسیم گردید .تغییرات پارامنرهای اندازه گیری شده به کمک روش تجزیه واریانس ( )F-testبررسی و میانگین هر پرارامنر از
سالی به سال دیگر (طی  4سال) با روش دانکن مقایسه گردید .تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تفاوت در منغیرهایی مانند رطوبت
خاک ،پوشش تاجی یکسالهها ،بوتهایها ،پهن برگان علفی ،گندمیان چندسراله ،پوشرش خراک و گونره  Bromus tomentellusدر
سط  33درصد و پوشش تاجی کل ،گونه  Poa bulbosaو میزان کربن آلی خاک در سط  32درصد معنریدار مریباشرد .اترزایش
بارش در سال های پایانی اجرای طرح ،بخصوص در تصل بهار و هم زمان با رشد گیاه ،تأثیر مشهودی در اتزایش پهرن برگران علفری و
گندمیان گذاشنه است .به طوری که پوشش تاجی پهن برگان علفی از  5/38به  1/78و پوشش تاجی گندمیان از  1/7به  74/52درصد
رسیده است .تغییرات و پویایی ساالنه پوشش گیاهی با در نظر گرتنن شرای اقلیمی و خاک منطقه بررسری و درنهایرت عامرل اقلریم
بهعنوان تأثیرگذارترین عامل مشخص گردید.

واژگان کلیدی:

اقلیم ،پویایی پوشش گیاهی ،پوشش تاجی ،سمیرم ،وضعیت خاک.

* نویسنده مسئول :شماره تما +333787184317 :

Email: Morabtahi70@gmail.com
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 .1مقدمه
عوامل مؤثر بر تغییرر مرترع را مریتروان بره دودسرنه
طبیعی و انسانی تقسیم کرد .از مهمترین عوامرل طبیعری
می توان به اقلیم اشاره کرد .مؤلفه های اقلیمی چون بارش
و دما از عوامل طبیعری هسرنند کره انسران در تغییرر آن
نقش مسنقیمی ندارد .مراتع در گذر زمان و بدون دخالرت
انسان به نوعی با شرای طبیعی و اقلیم سرازگاری حاصرل
نمودهاند .مدیریت مرتع و چگونگی اسنفاده از آن ازجملره
عوامل انسانی مؤثر در مرتع میباشد که ثبات و یا تخریب
آن را می تواند در پی داشنه باشرد .لرذا بررسری و تعیرین
جهت تغییرات مرتع مبرین نحروه مردیریت مرا برر مرترع
میباشد که از اهمیت خاصی برخوردار است .طبقرهبنردی
وضعیت مرتع نیز کوششی است تا تغییرات را کره در بعرد
زمان در یک رویشگاه ،تی یا سایت مرتعی روی میدهد،
از هم تفکیک کند [ .]74بررای بررسری رونرد تغییررات و
تشخیص سرهم نوسران هرای آب و هروایی و مردیریت در
ایجاد تغییرات ،نیاز به ارزیابی درازمدت میباشد .وضرعیت
مرتع مهمترین شاخصی است که ارزیرابی آن در مردیریت
مرتع ضرورت دارد [ .]71ارزش آگراهی از وضرعیت مرترع
در این است که چنانچه وضعیت مرتع در حالت عالی و یرا
خوب قررار داشرنه باشرد ،طبقره وضرعیت حفرو شرده و
مدیریت همچنان ادامه یابرد و اگرر مرترع در حالرتهرای
منوس یا ضعیف قرار داشنه باشد ،مدیریت تحول یاتنه و
سیاستهای مدیرینی تغییر پیردا کنرد [ .]72در منراطق
خشک و نیمهخشک مانند ایران محدودیت اقلیمی اجرازه
نمیدهد ،پوشش نهایی از حدی خاص بهعنروانمثرال 25
درصد ،باالتر رود [ .]75پوشرش نهرایی کره در منطقرهای
خشررک بررا بارنرردگی  725میلرریمنررر مرریترروان برره آن
باشد ،ازاینرو روشهرای
دستیاتت حداکثر  55درصد می
ارزیابی وضعیت بایرد طروری تنظریم شروند کره حرداکثر
پوشش قابل دسنیابی با توان اکولوژیک منطقه را در نظرر
گیرنررد [ .]7روش منررداول و شررناخنه شررده در رابطرره بررا
تعیین وضعیت مرتع در سط کشرور تراکنون مبننری برر

تعیین درجات وضعیت به روش های  4و  1تراکنوره بروده
است؛ این در حالی است که پویایی مرتع بهعنروان روشری
جامعنگر و انعطافپذیر از دیرباز در کشورهای پیشررتنه و
علم مدار تجربه شده و بهعنوان روشی منقن جهت پرایش
تغییرات کمری و کیفری پوشرش گیراهی مراترع و اتخرا
تصمیمات مدیرینی مقنضی و منناسب به کار رتنه اسرت.
تاکنون در خصوص تعیین وضعیت مرتع مطالعراتی انجرام
شده که به تعدادی از آنها اشاره میشود :ترأثیر قرر برر
تغییرات پوشش گیاهی مراتع اسرنیی اسرنان یرزد ،در دو
دهه نشان داد که قرر برر درصرد پوشرش و تولیرد کرل
گیاهان عرصه ،تأثیر معنیدار میگذارد و درمجمرو رونرد
تغییرات پوشش گیراهی در مراترع منراطق خشرک کنرد
مریباشرد [ .]2تغییررات پوشرش گیراهی مراترع طبیعرری
منطقه نیمه اسنیی بیلهوار خوی اسنان آ ربایجران رربری
تحت شرای چرا و قر طی سالهای  7814تا  7834در
داخل پالتهای ثابت در طول ترانسکت نشان داد که کرل
پوشش تاجی در داخرل قرر اترزایش یاتنره و بیشرنرین
اتزایش در گنردمیان داممری (بریش از  8/2برابرر) و پهرن
برگان علفی داممی (بیش از  5/2برابر) میباشد .همچنرین
همبسررنگی بررین تغییرررات بارنرردگی و پوشررش ترراجی در
بیشنر گونه ها معنی دار برود [ .]1تحقیقری روی تغییررات
پوشش گیاهی مراتع چات گنبد در شررای چررا و بردون
چرا نشان داد که تاج پوشش گیاهی داخل و مجراور قرر
از نظر آماری تفاوت معنیداری دارند ولری از نظرر تولیرد
علوته تفاوت معنی دار نبرود .لرذا قرر در مراترع منراطق
خشک در کوتاهمردت کارسراز نخواهرد برود [ .]3مطالعره
تغییرات پوشش گیاهی در قرر کوهرنرن نشران داد کره
وضعیت مرتع در داخل قر خوب و در بیررون آن خیلری
تقیر اسرت و قرر موجرب اترزایش گونرههرای علوترهای
گردیده است [ .]5رابطه خشک سالی برا تغییررات میرزان
تولید مرترع در اسرنان سیسرنان و بلوچسرنان طری دوره
آماری  7815-7831در شهرسنان ایرانشهر نشان داد کره
بین میزان تولیرد و میرزان برارش و خشرکسرالی رابطره
معنی دار وجود دارد [ .]75بررسی روند تغییرات وضرعیت
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مراتع در یک دوره پنج ساله در اسنان یزد در سرایتهرای
 72گانه مشخص نمود که از لحرا آمراری عامرل بنیره و
شادابی با امنیاز وضعیت مرتع ارتباط معنریداری نردارد و
این عوامرل در منراطق خشرک نقرش بسرزایی در تعیرین
وضعیت ایفا نمیکند [ .]4با هدف مشخصکردن مقردار و
جهت تغییرات پوشش گیاهی بوته زارهرای جنروب رربری
پاین والی ایالت یوتای امریکا ،تفاوت های پوشرش گیراهی
بوتهزارهای مزبرور برین سرالهرای  7388و  7333مرورد
بررسرری قرارگرتررت و در نهایررت مررؤثرترین عامررل بهبررود
گرایش و وضعیت مراتع مزبور ،تعدیل چررای دام معرتری
گردید [ .]55ترأثیر تغییررات بارنردگی و چررای دام روی
تغییرات پوشرش گیراهی بوتره زارهرای کرارو در اتریقرای
جنوبی در طی سالهای  7343ترا  7317مرورد بررسری
قرار گرتت و مشخص شد که تغییر جامعه گیراهی مزبرور،
عمدتاً تحت ترأثیر تغییرر بارنردگی بروده و چررای دام در
دوره های زمانی طروالنی مرؤثرتر مری باشرد [ .]78اثررات
چرای دام و ریر چرا روی دینامیک پوشش یکی از جوامع
گیاهی مراتع بیابانی جنوب رربی ایالت یوتا بین سال های
 7382تا  7334بررسی و مشحص شد که تغییرپرذیری و
پویا بودن جامعه گیاهی مزبور بیشنر تحت تأثیر چرا است
تا اقلیم [ .]8تغییرات پوشش گیاهی حوزه آبخیز سد کرج
طی سالهای  7815-7825از طریق تهیه نقشره پوشرش
گیاهی منطقه و مقایسه آن با نقشره تهیره شرده در سرال
 7825مورد بررسی قررار گرترت و علرت عمرده تغییررات
مشاهده شده در تیر هرای منطقره در طری دوره مزبرور،
چرای مفرط دام تعین شد [ .]77مهم ترین علرت کراهش
تراکم پوشش در منطقره کبوترخران کرمران در طری 45
سال گذشنه را چرای بیرویه و اترزایش تعرداد دام ااهرار
داشنهاند [ .]73مهمترین عوامل تخریرب پوشرش گیراهی
مراتع منطقه پشت کوه یزد ،چرای بریشازحرد ارتیرت و
پراکنش نامناسب دام به دلیل عدم دسنرسی به منابع آبی
برشمردهاند [ .]1بررسی تأثیر قر  2ساله و چرای دام در
 73تی گیاهی منطقه تریدن اصرفهان حراکی از تفراوت
معنی دار میان داخل و خارج  71قر مزبرور اسرت [.]73

به طورکلی آگاهی از روند تغییرات وضعیت مرتع ،بهمنظور
برنامه ریزی اصولی جهت بهرره بررداری پایردار از مراترع و
اعمال روشهای صحی مدیرینی ضروری اسرت .هردف از
اجرای این تحقیق ،تعیین وضعیت مرتع از طریرق پویرایی
پوشش گیاهی و بررسی روند تغییرات برا در نظرر گررتنن
شرای اقلیمی و خصوصیات خاک در منطقه دولت قررین
سمیرم در جنوب اسنان اصفهان میباشد.

 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقه موردمطالعه
سایت دولرت قررین ،در شهرسرنان سرمیرم ،روسرنای
دولرت قرررین ،مقابررل جرراده مهررر گرررد ،واقررع در 742
کیلومنری جنوب رربی اصرفهان و  72کیلرومنری شرمال
ررب سمیرم در ارتفا  5155منری در شیب عمومی  2تا
 42در صد با جهت کلی شمال و شمال شررقی قررار دارد
(اشکال  5و  7و جدول  .)7باتت خاک سنگین و عمق آن
منوس تا زیاد و در اراضی کوهسرنانی و تیرهمراهور واقرع
شده است .منوس دمای روزانه  75/2درجه سراننیگرراد،
منوسرر بارنرردگی درازمرردت  882میلرریمنررر و بیشررنر
بهصورت بررف در زمسرنان ،زمسرنانهرا سررد همرراه برا
یخبندان و تابسنانها خنک و اقلیم نیمه اسنیی سرد (بره
روش گوسن) است (شکل  .)8دام اصرلی گوسرفند و برز و
شیوه دامداری عشرایری و تصرل چررای سرننی از اوایرل
اردیبهشت تا اواخر مهر است.
تیرررر رالررررب گیرررراهی ،Astragalus verus
 Poa bulbosaو  Bromus tomentellusاسرررت و
گونههای همراه شامل گونههای زیر است:
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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جدول  .1مختصات جغرافیایی محدوده مطالعاتی دولت قرین سمیرم
A

عرض
طول

 87درجه و  85دقیقه و  57ثانیه شمالی
 27درجه و  81دقیقه و  52ثانیه شرقی

B

عرض
طول

 87درجه و  85دقیقه و  57ثانیه شمالی
 27درجه و  81دقیقه و  41ثانیه شرقی

C

عرض
طول

 87درجه و  85دقیقه و  22ثانیه شمالی
 27درجه و  81دقیقه و  52ثانیه شرقی

D

عرض
طول

 87درجه و  85دقیقه و  22ثانیه شمالی
 27درجه و  81دقیقه و  41ثانیه شرقی

شکل  .1نقشه توپوگرافی سایت دولت قرین

شکل  .2تصویری از مراتع دولت قرین
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شکل  .3موقعیت سایت دولت قرین بر روی نقشه اقلیمی استان اصفهان به روش گوسن

 .2.2روش تحقیق
پس از تعین تی گیاهی (بر اسا گونههای رالرب) و
گونههای همراه ،نو بهرهبرداری از مرتع ،تصل چرا و نرو
دام مشخص شد .اواخر اردیبهشتماه با پایان یاتنن رشرد
رویشی گیاهان شاخص و قبل از ورود دام به مرتع ،نسبت
برره آمرراربرداری از پوشررش گیرراهی و خرراک اقرردام و
پارامنرهررایی چررون پوشررش ترراجی گیاهرران یررکسرراله،
گندمیان چندساله ،پهن برگان علفی چندساله ،بوتهایهرا،
پوشش تراجی کرل ،رطوبرت خراک بره کمرک  TDRدر
سررطوح  72و  85سرراننیمنری در کنررار هررر پررالت (85
برداشت) ،درصد کربن آلی خاک ،درصد سنن و سنگریزه
و الشبرگ (به همراه درصد پوشش تراجی جهرت تعیرین
درصد پوشش خاک) طی  4سال منروالی ()7833-7837
اقدام شد .بهمنظور جمعآوری دادهها ،از  8نروار ترانسرکت
 255منری در جهت تغییرات تی گیاهی اسنفاده گردید.
بر روی هرر ترانسرکت  75پرالت و درمجمرو  85پرالت
مشخص گردید .ابعراد پرالتهرا برر اسرا روش حرداقل
سط  7 ،در  5منر تعیین شد .بهمنظور مطالعه هواشناسی
و تعیین منغیرهای مربروط بره آن ،ابنردا نزدیرکتررین و
همسانترین ایسنگاه هواشناسی به لحا ارتفا با سرایت

موردمطالعه ،اننخاب و میرزان بارنردگی و دمرا مشرخص و
منحنیهای آمبروترمیرک مربروط بره سرالهرای رویشری
ترسیم گردید.
دادههای جمعآوریشرده مررتب برا پوشرش گیراهی،
رطوبت خاک و کربن آلی بره محری نررماترزاری Excel
مننقل شده و پرس از دسرنه بنردی و سراماندهی ،برخری
پارامنرهای آماری ازجمله میانگین دادهها محاسبه گردید.
برای آنالیز آماری دادههرای انردازهگیرری شرده از برنامره
 Spssاسنفاده شد و مدل خطی کلی با اسنفاده از ترمرول
مربوطه تعیین (خطا +اثر سرال +میرانگینم مقردار صرفت
اندازهگیری شده) و جردول آنرالیز واریرانس ترسریم شرد.
مقایسه مسنقل میانگینهای سط پوشش تاجی گونههرا،
پوشش گیاهی کل ،پوشش خراک ،رطوبرت ،کرربن آلری،
ترم های رویشی و گونه های رالب تحت تأثیر تیمرار سرال
با روش دانکن در سط  7و  2درصد انجام گرتت .تفسریر
ننایج آنالیز دادهها با در نظرگرتنن نحوه توزیرع بارنردگی،
میزان بارش تجمعری مرؤثر (از ابنردای مهرمراه ترا زمران
جمعآوری دادههرای صرحرایی) و میرزان برارش در سرال
رویشی (از ابندای مهرماه تا پایان تصرل رویرش) و درجره
حرارت در طول سرال رویشری (برا ترسریم منحنری هرای
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آمبروترمیک) و همچنین ننرایج حاصرل از بررسری خراک
صورت پذیرتت و چگونگی تغییررات سرال برهسرال و نیرز
تغییرات چندساله مشخص گردید.

 .3نتایج
 .1.3لیست فلورستیک
لیست تلورسنیک سایت مطالعراتی مشرنمل برر کلیره
گونههای گیاهی مشاهده شده اعرم از گونرههرای رالرب و
گونههای همراه طی سرالهرای مطالعره اسرت .گرچره در

لیست تلورسنیک ،تمایزی بین گونه ها از جنبه هرای تررم
رویشی و طول دوره حیات دیده میشود ،لیکن مالک قرار
گرتنن در لیست تلورسنیک ،صرتاً مشراهده یرکگونره در
سط پالتهای انردازهگیرری پوشرش گیراهی و خرارج از
سط پالت ها در محل سایت بوده است .همانگونه که در
لیست تلورسنیک مشاهده میشرود (جردول  58 ،)5تررم
رویشی پهنبرگ علفی (ترورب) 1 ،تررم بوترهای و  8تررم
گندمیان چندساله در منطقه وجود دارد.

جدول  .2لیست فلورستیک در سایت مطالعاتی دولت قرین
دوره حیات

فرم رویشی

نام گونهها

دوره حیات

فرم رویشی

نام گونهها

چندساله

تورب

Leontice armeniaca

چندساله

گندمیان

Poa bulbosa

چندساله

تورب

Astragalus macroplmatus

چندساله

تورب

Scorzonera mucida

چندساله

بوتهای

Artemisia aucheri

چندساله

تورب

Cousinia cylindracea

چندساله

تورب

Iris songarica

چندساله

تورب

Bromus tomentellus

چندساله

تورب

Stachys infelata

چندساله

تورب

Ajuga chamaecistus

چندساله

بوتهای

Astragalus complanatus

چندساله

تورب

Achillea talagonica

چندساله

بوتهای

Astragalus podolobus

چندساله

بوتهای

Astragalus verus

چندساله

تورب

Alyssum bracteatum

چندساله

تورب

Euphorbia hebecaria

چندساله

بوتهای

Noaea mucronata

چندساله

تورب

Tragopogon collinus

چندساله

تورب

Astragalus molis

چندساله

تورب

Scariola orientalis

چندساله

تورب

Eremurus persica

چندساله

تورب

Taraxacum roseum

چندساله

تورب

Astragalus feragiferus

چندساله

تورب

Ranunculus arvensis

چندساله

تورب

Ixiolirion tataricum

چندساله

تورب

Galium verum

چندساله

تورب

Cousinia lasiolepis

چندساله

تورب

Eryngium billardieri

چندساله

گندمیان

Stipa hohenakeriana

چندساله

بوتهای

Astragalus myriacanthus

چندساله

گندمیان

Festuca ovina

چندساله

تورب

Onobrychis melanotrica

 .2.3توزیییع سییاونه و ماهانییه بارنییدگی و بییارش
تجمعی مؤثر در سایتهای مطالعاتی
به منظور بررسری و تفسریر تغییررات پوشرش گیراهی
منناسب با تغییرات بارندگی ،مقادیر بارش ساالنه و توزیع

ماهیانه آن و مقدار بارندگی تا زمان انردازهگیرری پوشرش
گیاهی بهعنوان بارش تجمعی مؤثر ،بر اسا آمار ایسنگاه
هواشناسی سمیرم ،محاسبه و مدنظر قرار گرترت (جردول
 .)8همچنین برای بررسی اثرات توأمان بارندگی و دما برر
رشد و رویش گیاهران و تغییررات آن ،نسربت بره ترسریم
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دوره اجرای پروژه ،هممقدار و هم پراکندگی برارش و نیرز
تغییرات دمایی بر پوشش گیاهی اعم از پوشش تاجی کل،
پوشش تاجی گروه های گیاهی ،پوشش تراجی گونرههرای
رالب و ریره اثرات مشخصی داشنه است.

منحنیهای آمبروترمیک برای هریک از سالهای رویشری
(از ابندای مهرماه تا پایان تصل رویش) اقدام شد (اشرکال
 4تا  .)1در بیشنر سرالهرا ،دوره مرطروب از اوایرل آبران
شرو و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد .ننایج نشان داد که
به تناسب خشک سالی و ترسالیهای حادث شده در طرول

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

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

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

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

جدول  .3میزان بارندگی در سایت مطالعاتی دولت قرین به تفکیک سالهای مطالعه (برحسب میلیمتر)
 58اردیبهشت 37

 52اردیبهشت 35

 75اردیبهشت 33

 57اردیبهشت 33

زمان یادداشتبرداری

258/3
251/1

443/3
425/3

425/7
421/2

811/5
813/1

بارش تجمعی مؤثر
بارندگی در سال رویشی
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 .3.3تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دادههیای
جمعآوریشده
دادههای حاصرل از جمرعآوری مؤلفرههرای گونراگون در
محرری  SPSSتجزیرره واریررانس گردیررد (جرردول  4و .)2
شرود ،تغییررات پوشرش تراجی
همانگونه که مالحظره مری
بوتهایها ،پهن برگان علفری چندسراله ،گنردمیان چندسراله،
یررکسررالههررا ،پوشررش خرراک ،رطوبررت خرراک و گونرره
 Bromus tomentellusطی  4سال مطالعره در سرط 33
درصد و پوشش تاجی کل ،کربن آلی خاک و پوشرش تراجی
گونه  Poa bulbosaدر سط  32درصد معنیدار میباشد.
مقایسه میانگین مؤلفه های مربوط به خاک نشران داد
که (جردول  )4براالترین درصرد پوشرش خراک در سرال

 7835با  17/11درصد ،بیشنرین درصرد رطوبرت سرطوح
مخنلف و میانگین آن در سال  7833به ترتیب به میرزان
 58/21 ،71/51و  73/35درصد و باالترین درصرد کرربن
آلی خاک در سال  7837به میزان  7/2درصد وجود دارد.
مقایسه میانگین پارامنرهای مرتب با پوشرش گیراهی
نشان داد که بیشنرین درصد پوشش تاجی بوترهایهرا بره
میزان  3/42در سال  ،7833علفی چندساله در سالهرای
 7837و  7833بررره میرررزان  1/78و  ،1/34گنررردمیان
چندساله در سال های  7837 ،7835و  7833بره ترتیرب
برابر  75/22 ،74/52و  ،77/35گونههای یکساله در سال
 7835برابر  8/73و پوشش تراجی کرل بره میرزان 51/2
درصد در سال  7835وجود دارد (جدول .)2

جدول  .4تجزیه واریانس و مقایسه میانگینهای بین سالهای مشخصات خاک (درصد)
مقادیر F

منابع
تغییرات
بین سالها

پوشش خاک
**

رطوبت خاک 9-15
**

732/53

**

4/88

سال
7833
7833
7835
7837

رطوبت خاک 15-39
78/35

متوسط رطوبت خاک
**

کربن آلی خاک
*

1/45

5/744

میانگین
75/33b
71/51a
75/18b
75/44b

81/53b
58/31c
17/11a
24/83a

55/51b
58/21a
55/51b
73/55b

7/47ab
7/87bc
7/71c
7/2a

71/21b
73/35a
71/44b
72/15b

* و ** به ترتیب معنیدار در سط  2و  7درصد
میانگینهای با حروف مشابه در هر سنون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سط  2درصد

جدول  .5تجزیه واریانس و مقایسه میانگینهای بین سالهای پوشش تاجی (درصد) گونهها و تیپهای گیاهی
مقادیر F

منابع تغییرات
بین سالها

Poa bulbosa

Bromus
tomentellus

بوتهایها

پهن برگان علفی
چندساله

گندمیان
چندساله

گونههای
یکساله

کل گونهها

*4/14

**85/1

**17/18

**81/43

**45/53

**5/33

*787/14

سال
7833
7833
7835
7837

میانگین
7/2ab
5/53a
5/12b
7/42ab

2/28c
3/72b
75/11a
75/7ab

3/42a
4/31bc
1/51ab
5/72c

1/34a
5/38b
8/55b
1/78a

* و ** به ترتیب معنیدار در سط  2و  7درصد
میانگینهای با حروف مشابه در هر سنون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سط  2درصد

1/7b
77/35a
74/52a
75/22a

5/35b
7/82b
8/73a
5/25b

54/57ab
55/33b
51/2a
55/82ab
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 .4بحث و نتیجهگیری
از عوامررل مررؤثر در تولیررد و پوشررش ترراجی مراتررع،
مؤلفه های اقلیمی بارش و دما مریباشرند .بارشری کره در
شرای دمایی مناسرب برا رشرد گیراه ،موجبرات اترزایش
رطوبت خاک را تراهم نماید .لذا در سایت مرورد مطالعره،
میزان بارش در ماههای اسفند ،ترروردین و اردیبهشرت از
اهمیت خاصی برخوردار است .بیشنرین تأثیر برارش هرای
بهاره ،روی سبز شدن و اسنقرار گیاهان بخصوص گیاهران
یکساله است؛ بنابراین ممکن است در یرک سرال میرزان
بارندگی زیاد باشد ،اما به دلیل عدم تطابق زمانی با تصرل
رویررش از اهمیررت چنرردانی برخرروردار نباشررد .از عوامررل
تأثیرگذار دیگر در پوشش گیاهی ،بارنردگی پراییزه اسرت.
اگرچه به لحرا شررای دمرایی حراکم ،اترزایش پوشرش
مشررهود نیسررت ،لرریکن برره دلیررل اتررزایش خیررره
کربوهیدراتها در گیاه ،شرای گیاه برای رشد بهاره بهبود
مییابد.
بررسی آمار ایسنگاه هواشناسی سمیرم نشان میدهرد
که بیشنرین بارش به میرزان  251/1میلری منرر در سرال
رویشی  35-37و پایین ترین میزان بارش مربوط به سرال
 31-33با منوس  835میلیمنر اتفرا اتنراده اسرت .برا
توجه به منحنی آمبروترمیک ،تصل مرطوب سال رویشری
 ،31-33از آبرران تررا اواخررر تررروردین و بیشررنرین میررزان
بارندگی مربوط به تروردین مریباشرد .مراههرای مرطروب
سال  33-33نیز به همان شکل سال قبرل اسرت برا ایرن
تفاوت که کاهش میزان شدید بارش در دی سرال  33بره
چشم میخورد و میرزان برارش در مراههرای رشرد یعنری
تروردین و اردیبهشت نسبت به سال قبرل کراهش نشران
میدهند .ماههای مرطوب سال  33-35از آ ر شرو و بره
اردیبهشت خنم میشود .میزان برارش در مراههرای رشرد
یعنی اسرفند از میرزان براالتری نسربت بره بقیره مراههرا
برخوردار است؛ امرا دوره مرطروب سرال رویشری 35-37
اتزایش یاتنه و از اوس مهر تا اواسر اردیبهشرت ادامره
داشنه است .نوسانات دمرای میرانگین طری ایرن  4سرال
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ناچیز بوده است.
باالترین میزان رطوبت مربوط به سال  7833میباشد.
دو عامل موجبات ایرن اترزایش را در سرال  7833ترراهم
کرده است یکی میرزان برارش در مراه اردیبهشرت (زمران
اندازهگیری رطوبت) سرال  33بیشرنر از زمران مشرابه در
مررابقی سررالهاسررت ( 51/5میلرریمنررر) و دیگررری زمرران
اندازهگیری رطوبت که در این سال زودتر از بقیه سرالهرا
بوده است (در سرال  33تراری برداشرت  75اردیبهشرت،
ولی در سالهای دیگر بین  57ترا  52اردیبهشرت) .باترت
خاک از عوامرل تأثیرگرذار برر روی نفرو و نگهرداری آب
باران می باشد .لذا در مناطقی که باتت خاک سبک اسرت
میزان و سرعت نفو آب اتزایش و قابلیت نگهرداری آب و
درننیجه رطوبت خاک کراهش مرییابرد .در بررسریهرای
ساالنه به دلیل عدمتغییر باتت خراک ،نوسرانات رطوبرت،
ناشی از میزان و پراکنش باران از یکسرو و دمرای هروا از
سوی دیگر اسرت .بررسری دمرای اردیبهشرت مراه (زمران
انرردازهگیررری رطوبررت) نشرران داد کرره تغییرررات دمررایی
ملموسرری طرری  4سررال ،در اردیبهشررت رن نررداده اسررت.
بنابراین نوساناتی که در میزان رطوبت مشراهده مریشرود
ناشی از میزان بارش مریباشرد .بسرنه بره میرزان نفرو و
پراکنش ریشره ،گیاهران مخنلرف از رطوبرت موجرود بره
مقادیر مخنلرف بهررهمنرد مری شروند .گیاهران چندسراله
بخصوص بوتهایها به دلیل برخورداری از سیسنم ریشهای
گسنرده ،توانایی اسنفاده از رطوبت سطوح مخنلرف خراک
را دارند .لذا نسبت به خشکسالیها مقاومرت بیشرنری از
خود نشان میدهند.
گیاهان بوتهای به دلیرل دارا برودن سیسرنم ریشرهای
عمیررق و گسررنرده ،نسرربت برره نوسررانات بارنرردگی در
کوتاه مدت واکنش کمنری نشان می دهنرد .لرذا تغییررات
بلندمدت دما و برارش را بایرد مردنظر قررار داد .براالترین
میزان پوشش تاجی بوتهایها به ترتیب در سالهرای ،33
 33 ،35و  37مشاهده شرده اسرت .اگرر منوسر دمرای
باالی  2درجه را مناسب رشد گیاه بدانیم ،تصرول پراییز و
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
و دما میتوان تغییرات پوشرش تراجی گیاهران را ردیرابی
کرد .اتزایش میزان بارنردگی بهراره در سرال 751/3( 33
میلیمنر) موجبات رشد بیشنر تاج پوشش گیاهان بوتهای
را تراهم کرده است .تأثیر اتزایش زودر دمای بهراره در
وضعیت مرتع نیز بسریار برا اهمیرت اسرت .برهطروریکره
باالترین میزان پوشش در سالهرای برا بارنردگی و دمرای
باالتر ،مشاهده شده است.
برراالترین میررزان پوشررش ترراجی پهررن برگرران علفرری
چندساله در سال  37اندازهگیری شده است .سالی که مرا
شاهد بیشنرین میزان بارنردگی هسرنیم و شررای جهرت
رشد این گیاهان مهیا میباشد .همچنین در سرال  33بره
دلیل ریزش باران های بهاره و مساعد برودن شررای دمرا،
پوشش براالی پهرن برگران علفری چندسراله را مشراهده
می کنیم .یکی از دالیل کراهش پوشرش ایرن گیاهران در
سال  33را میتوان مراجعره زودترر از موعرد بره منطقره،
جهت انردازهگیرری پوشرش دانسرت .پهرن برگران علفری
چندساله باگذشت زمان در تصل بهرار ،بره حرداکثر رشرد
رویشی خود نزدیک تر می شوند ،لرذا برداشرت حردود 75
روز زودتر ،باعث شده که کمنرین میزان این گیاهان را در
سال  33داشنه باشیم.
درصد پوشش تاجی گنردمیان در مرترع دولرت قررین
نسبت مسنقیمی برا میرزان برارش دارد .چراکره کمنررین
پوشررش ترراجی گنرردمیان در سررال  33بررا  1/7درصررد بررا
کمنرین میزان بارش ساالنه یعنی  813/1میلی منر دیرده
شده است .گندمیان با سیسنم ریشهای اتشان و کمعمرق
قادرند رطوبت الیههای سطحی خراک را جرذب نماینرد و
رطوبت مازاد ناشی از اتزایش بارنردگی در خرارج از تصرل
رشد تأثیری بر میزان رشد آن ها نخواهد داشت .همچنین
بارشهای پاییزه تأثیر زیادی در خیره هیدروکربناتهرا و
در نهایت اتزایش رشد بهاره این دسنه از گیاهان دارد.
گیاهان یک ساله گیاهانی هسنند که برا ترراهم شردن
شرای محیطی به لحرا دمرا و برارش ،مسرنقر و در اثرر
تقدان یکی از آنها وارد تاز رشد زایشی و در نهایت خزان

میشوند .باالترین میزان پوشش تاجی یکساله ها در سال
 7835با  8/73درصد و پسازآن به ترتیرب در سرالهرای
 31 ،33و  37اندازهگیری شده است .علت پوشرش براالی
یکسالهها را باید در برارش براالی بهمرن و اسرفند سرال
رویشی مذکور جسنجو کرد .بهطوریکه مجمو بارش این
دو ماه برابر  857/3میلی منر معادل  17درصد کل برارش
ساالنه بوده است.
بیشنرین درصد پوشش گونه  Poa bulbosaدر سرال
 33به ثبت رسیده است .بررسی میزان بارش و دما نشران
می دهد باالترین بارش پاییزه در سرال رویشری  33-33و
بهنرین دمای بهراره در ترروردین مراه  33مشراهده شرده
است .بدین ترتیب گونه مذکور تحت ترأثیر برارش پراییزه
قرارگرتنه و با خیره هیردروکربناتهرا توانسرنه براالترین
درصد پوشرش را در سرال  33بره خرود اخنصراص دهرد.
باالترین میزان پوشش گونره  Bromus tomentellusبرا
 75/11درصد مربوط به سال  35و کمنررین آن برا 2/28
درصد منعلق به سال  33اسرت .کراهش چشرمگیر گونره
مذکور در سال  33به دلیل کاهش شدید برارش در سرال
رویشی  33-31میباشد.
پوشش تاجی کل تحرت ترأثیر پوشرش تراجی  4تررم
رویشی تو می باشد .باالترین میزان پوشش تاجی کل در
سال  35اندازهگیری شده است که به دلیل درصرد براالی
گندمیان چندساله در ترکیب گیاهان این مرتع مریباشرد.
همچنین کاهش پوشش تاجی کل در سال  ،33بره دلیرل
کاهش پوشش تاجی در بوتهایهرا ،پهرن برگران علفری و
یکسالهها رقم خورده است .و دلیل اصلی کراهش میرزان
پوشش تاجی در این سال را باید در آمراربرداری زودترر از
موعد در این سال دانست .که با توجه بره شررای موجرود
در منطقه ،اتزایش رشد رویشی در تصل بهار بخصوص در
ماه اردیبهشت در طول یک روز بسیار چشمگیر میباشرد.
این در حالی است که آماربرداری ها  75روز زودترر انجرام
شده است.
روند تغییرات پوشش خاک () coverکه حاصل جمرع
پوشش تاجی کل ،پوشش الشبرگ و پوشش های سنن و

بررسی پویایی پوشش گیاهی مراتع نیمه اسنیی اسنان اصفهان ...

سنگریزه میباشد ،با الگوی تغییررات پوشرش تراجی کرل
هماهنن بوده است .به طوری که براالترین پوشرش خراک
مربوط به سال  35و  37بوده که پوشش تراجی کرل نیرز
درصد باالتری را نشان میدهد.
بیشنرین میزان کربن آلی به سرال  37و کمنررین آن
به سال  35اخنصاص یاتنه است .علت این امر را میتروان
در تغییرات پوشش تاجی کل با یک سرال ترأخیر توجیره
نمود چراکه تجزیه الشبرگها و تبدیل آن به کرربن آلری
به چنین زمانی نیاز دارد.
بررسی تغییرات تولید مراتع اسنیی اسنان اصرفهان برا
اسررنفاده از شرراخص بررارش اسررناندارد شررده کرره گویررای
همبسنگی باالی تولید مرتع با میزان بارندگی اسرت [،]3
همچنین همبسنگی باالی تغییرات پوشش گیاهی مراترع
نیمه اسنیی بیله وار آ ربایجان رربی با تغییررات بارنردگی
[ ،]1وجود رابطه برین برارش برا میرزان تولیرد در مراترع
سیسنان بلوچسنان [ ]75و بوتهزارهای کرارو در آتریقرای
جنرروبی [ ]78نیررز مؤیررد ننررایج حاصررل از ایررن تحقیررق
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می باشد  .ایرن در حرالی اسرت کره در مراترع ایالرت یوترا
آمریکا [ ،]8حروزه آبخیرز سرد کررج [ ،]77کبروتر خران
کرمان [ ]73و پشت کوه یزد [ ]1چرای بیشازحد دام در
تغییرات پوشش گیاهی نقش مؤثرتری دارد.
اتررزایش بررارش در سررالهررای پایررانی اجرررای طرررح،
بخصوص در تصل بهار و هرمزمران برا رشرد گیراه ،ترأثیر
مشهودی در اتزایش پهن برگان علفی و گندمیان گذاشنه
است .بهطوریکه پوشش تاجی پهن برگان علفری از 5/38
به  1/78و پوشش تاجی گندمیان از  1/7به  74/52درصد
رسرررریده اسررررت .میررررزان پوشررررش ترررراجی گونرررره
 Bromus tomentellusاز  2/28به  75/11و کربن آلی
خاک از  7/71به  7/2و درمجمو پوشرش تراجی کرل از
 55/33به  51/2درصد ارتقا یاتنه است .بنابراین میتروان
ننیجه گرتت که پوشش گیراهی ایرن منطقره همبسرنگی
باالیی با میزان بارش بهویژه در تصل رشد گیراه براخخص
در پهن برگان علفی و گندمیان دارد.
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