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 (9?99) 8<-:?، صفحّ 9 ، شمارِ?9جلذ 

 

 غربيخوي استان آذربايجان واراستپي بيلههممراتع طبيعي منطقه ني تغييرات پوشش گياهيبررسي  
 

 9ي شُرام عابذْ 8، مرتضٓ اكبر زادٌ*9مٕرطاَر قائمٓ

  غطثيطوع تحميمبت وكبٚضظي ٚ ٔٙبثع طجيعي اؾتبٖ آشضثبيدبٖٔ٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ، ٔطثي پػٚٞكي،  -*1

  mertaher2002@yahoo.ca پؿت اِىتطٚ٘يه:      

 اؾتبزيبض، ثرف تحميمبت ٔطتع، ٔؤؾؿٝ تحميمبت خٍّٟٙب ٚ ٔطاتع وكٛض  -2

 غطثيوكبٚضظي ٚ ٔٙبثع طجيعي اؾتبٖ آشضثبيدبٖ ٔطوع تحميمبت ،ػٚٞكي وبضقٙبؼ پ -3
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  چكيده
ٞبي احيبء ٚ  زض پطٚغٜ ،ٞبي ٔطتعي ٔطبِعٝ تأثيط لطق زض تغييطات پٛقف ٌيبٞي تحت قطايط چطا ٚ عسْ چطاي زاْ زض عطنٝ   

ا٘دبْ  1384تب  1376ذٛي، اظ ؾبَ ٚاض  اؾتپي ثيّٝاي ثطذٛضزاض اؾت. ايٗ ثطضؾي زض ٔٙطمٝ ٘يٕٝ انالح ٔطاتع اظ إٞيت ٚيػٜ

ٚاض  . ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ زض لطق ثيٌّٝطزيس ٌيطي قس. ٞطؾبِٝ پٛقف ٌيبٞي زض زاذُ پالتٟبي ثبثت زض طَٛ تطا٘ؿىت، ا٘ساظٜ

 5/3ؾبَ ثطضؾي، وُ پٛقف تبخي زض زاذُ لطق افعايف يبفت ٚ ثيكتطيٗ افعايف زض ٌٙسٔيبٖ زائٕي )ثيف اظ  9ذٛي، زض طي 

ت زض پٛقف ا. زض ثيطٖٚ لطق پٛقف وُ تمطيجبً ثبثت ٔب٘س ٚ تغييطٔكبٞسٜ قسثطاثط(  5/2ثطٌبٖ عّفي زائٕي )ثيف اظ  ٚ پٟٗ ثطاثط(

زضنس تطويت پٛقف ضا ثٝ ذٛز  19ٞبي ٔطغٛة ظبٞط قسٜ ٚ حسٚز  ٔطاتت وٕتط ثٛز. زض زاذُ لطق ٌٛ٘ٝفطٟٔبي ضٚيكي ثٝ

ٞبي ٘بٔطغٛة ثٝ ٘هف  زض تطويت ثٝ ثيف اظ زٚ ثطاثط افعايف ٚ ٌٛ٘ٝ ز قٛ٘سٜظيبٞبي  ؾٟٓ ٌٛ٘ٝوٝ طٛضيثٝاذتهبل زاز٘س. 

افعايف يبفت.  %28 ظيبز قٛ٘سٜ والؼٞبي  ٞبي ٔطغٛة ٘بيبة ٚ ؾٟٓ پٛقف ٌٛ٘ٝ وٝ زض ثيطٖٚ لطق ٌٛ٘ٝوبٞف يبفت. زض حبِي

ٞب، زض زاذُ ٚ ثيطٖٚ لطق ثيكتط  ضةٞب زض زٚضٜ ثطضؾي زض زاذُ لطق ثيكتط اظ ثيطٖٚ ٚ ٔتٛؾط پٛقف  فٛ ٔتٛؾط پٛقف يىؿبِٝ

ي زض ثيكتط ؾبَ ثطضؾي، ٕٞجؿتٍي ثيٗ تغييطات ثبض٘سٌي ٚ پٛقف تبخ 9ٚاض ثب زض لطق ثيّٝاِجتٝ . اؾت ٞبي ٌٙسٔي اظ يىؿبِٝ

 . زاض ثٛزٞب ٔعٙي ٌٛ٘ٝ

 

 .غطثيٚاض ذٛي، آشضثبيدبٖثيّٝ، ٞب لطق، پٛقف تبخي، تغييطات ٌٛ٘ٝ  :َْاْ كلٕذ ياشٌ

 

  مقدمه
ٔطاتع خعٚ ضٚيكٍبٟٞبي طجيعي وكٛض ٔب ٞؿتتٙس. ايتٗ   

ثبقٙس ٚ زض  ضٚيكٍبٟٞب وٝ قبُٔ خٛأع ٌيبٞي ٔرتّفي ٔي

طي ؾبِيبٖ ٌصقتٝ تحتت تتأثيط عٛأتُ الّيٕتي، ذتبوي ٚ      

ا٘تس.   ٔتمبثُ آٟ٘ب تىبُٔ پيسا ٕ٘ٛزٜ ٞبيت ظ٘سٜ ٚ اثطأٛخٛز

اثط ٔتمبثُ حيٛاٖ ٚ ٘جبت، يب زاْ ٚ ٔطتع زض ٌصقتتٝ ثتسِيُ   

عسْ زذبِت ا٘ؿبٖ ٕٞتٛاضٜ زض حتبَ تعتبزَ ثتٛزٜ اؾتت.      

وٝ ايٗ تعبزَ ثبعث حفت  ٔٙتبثع ٌيتبٞي ٚ ذتبن     طٛضيٝث

   ٓ ٌطزيتس. ثتب    ٞتب ٚاضز ٕ٘تي   قسٜ ٚ ذؿتبضتي ثتٝ اوٛؾيؿتت

ٌصقت ظٔبٖ ٚ ثس٘جبَ افعايف خٕعيتت ٚ ٘يتبظ ضٚظافتعٖٚ    

ثٝ ٔٛاز ٌٛقتتي ٚ ِجٙتي ثتتسضيح زذبِتت ا٘ؿتبٖ زض ايتٗ       

ٔثجت ٚ ٔٙفي ثتط   ٞبيوٓ ٚ ثيف اثطاوٛؾيؿتٓ ظيبز قسٜ ٚ 
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ي وٝ زذبِت ٘تبٔعمَٛ ثتٛزٜ ثبعتث    يخبي ٌصاضزٜ ٚ زض خب

ذٛضزٖ تعبزَ ثيٗ زاْ ٚ ٔطتع قسٜ وٝ عتٛاضو ٘بقتي   ثٟٓ

 ثبقس.   اظ آٖ ترطيت پٛقف ٌيبٞي ٚ ذبن ٔي

 ٞتتبيلتتطق اثتتعاض ٚ قتتبذم ٔفيتتسي اؾتتت وتتٝ اثط  

ٔست ٚ زضاظٔست چطاي زاْ اعٓ اظ اّٞي ٚ ٚحكي ضا وٛتبٜ

ثعالٜٚ ٔأٔٗ ٚ پٙبٍٞتبٜ اوِٛتٛغيىي    ؛وٙس عجيط ٚ تفؿيط ٔيت

اي ثٛزٜ وٝ آٟ٘ب ضا اظ ٌع٘س چتطاي   ٞبي ٔطغٛة عّٛفٝ ٌٛ٘ٝ

زاضز ٚ  قسيس ٚ قبيس اظ ا٘متطاو حتٕتي ٔهتٖٛ ٍ٘تٝ ٔتي     

 ٌطزز.  ثبعث تىثيط ٚ حفط شذبيط غ٘تيىي ٌيبٞبٖ ٘يع ٔي

َ  5 فطيسٖ انتفٟبٖ زض ٔتست  لطق زض  ٘تيدٝ ثطضؾي   ؾتب

وتُ پٛقتف تتبخي زض ؾتط      ٘كبٖ زاز وٝ ( 1368 )ٚٞبثي,

ٝ زاضززضنس افعايف  3/12ٔيعاٖ ٝ لطق فمط ث ٝ  ، وت ٞتبي   ٌٛ٘ت

ٝ وتبٞف يبفتت   IIIزض تطويتت افتعايف ٚ وتالؼ     II , Iوالؼ 

   .اؾت

( زض ثطضؾتي عّٕىتطز لتطق ثتط     1372ٔيجتسي )  ثبغؿتب٘ي

( 1365-72ؾتبِٝ )  7تطويت پٛقف ٌيبٞي طتي يته زٚضٜ   

ي ٘سٚقٗ اؾتتبٖ يتعز ٌتعاضـ وتطز وتٝ      زض ٔطاتع ٔٙطمٝ اؾتپ

زضنتس   6زضنس وُ پٛقف ٌيبٞي عطنٝ لطق قتسٜ حتسٚز   

ٝ طٛضيثٝ افعايف يبفتٝ اؾت. ٝ ثيكتتطيٗ افتعايف ٔتعّتك ثت     وت

. ٚي ٘تيدتٝ ٌطفتت وتٝ تغييتطات     ٞبي خٙؽ اؾتيپب ثتٛز  ٌٛ٘ٝ

ٔتتست  ٚؾتيع ٚ ؾتتطيع زض تطويتت پٛقتتف ٌيتبٞي زض وٛتتتبٜ   

 قٛز.   حبنُ ٕ٘ي

ُ بيؿٝ ٔم زض (1383) ٔٛؾٛي ٞتبي ٌيتبٞي زض يته    عبٔت

ٝ    اؾتپي زض ٔطاتع ٘يٕٝؾبِٝ  13لطق   ؾتٕٙبٖ ٌتعاضـ ٕ٘تٛز وت

ا٘تسوي افتعايف ٚ زض ثيتطٖٚ    وُ پٛقف تبخي زض زاذُ لطق 

ٝ ثتت اثتتتسا افتتعايف زاذتتُ لتتطقا٘تتسوي وتتبٞف يبفتتت.  لتتطق

ٝ  ٚ  II ٞبي وتالؼ  ٌٛ٘ٝ ٝ  ثعتس ثت اضتجتب    I ٞتبي وتالؼ   ٌٛ٘ت

   زاقت.

ق ضٚزقتتٛض ٘تيدتتٝ ( زض ثطضؾتتي لتتط1384اوجتتطظازٜ )

( تغييتتطات 1347-53) ؾتتبَ 6ٌطفتتت وتتٝ زض ٔتتست   

ٞبي زائٕي زض لطق ايدبز  زاضي زض پٛقف تبخي ٌٛ٘ٝ ٔعٙي

( وتُ پٛقتف   1347-73ؾتبَ )  26ِٚي زض ٔتست   ،٘كس

زاض افتعايف يبفتت ٚ    ٞبي زائٕي ثٝ طتٛض ٔعٙتي   تبخي ٌٛ٘ٝ

ايٗ افعايف زض پٛقف عٕستبً ٘بقي ثطاثط قس.  5/2ثيف اظ 

ايٟتب   ثٛتٝ ثعسف لبثُ تٛخٝ زض ٌٙسٔيبٖ چٙسؾبِٝ ٚ اظ افعاي

 . ثٛز

اي  ٘ٛؾبٖ ٚ تغييط ؾبَ ثٝ ؾبَ ثبض٘سٌي اظ عٛأُ عٕسٜ

زٞتس.   اؾت وٝ پٛقتف ٌيتبٞي ضا تحتت تتأثيط لتطاض ٔتي      

ضٚي  ثبض٘تسٌي ثتط   وتبٞف ثطضؾتي تتأثيط   زض وتٝ  طٛضيثٝ

َ  13 ثٕتست  بٖ ٔطتعتي ٌيبٞٚ تِٛيس پٛقف  لتطق    زض ؾتب

ٖ    2333ٚز ثب اضتفتب  حتس   پّٛض  ،ٔتتط )اوجتطظازٜ ٚ ٕٞىتبضا

ٝ ٘تبيح  (،1386 ٞتبي ٌيتبٞي عٕتستبً ثتٝ      ٘كبٖ زاز وٝ ٌٛ٘ت

زٞٙتس. زض ؾتبِٟبي    ٘كتبٖ ٔتي   ٚاوتٙف ثبض٘سٌي  ٟبي٘ٛؾب٘

  ٞ ثبض٘تسٌي ٚ  ثتيٗ  وتبٞف يبفتت ٚ    يذكه پٛقتف ٌيتب

زاض ٔكتبٞسٜ  ٞب ٕٞجؿتتٍي ٔعٙتي   ٌٛ٘ٝ ثيكتطپٛقف تبخي 

ٔططٛة حسٚز  ٞب زض ؾبَ وُ پٛقف تبخي ٌٛ٘ٝاِجتٝ  قس.

ثبض٘تسٌي فهتُ    ،ثطاثط ذكىتطيٗ ؾبَ ثٛز. زض ٔدٕتٛ   2

ٞب ضا ثيكتط تحت تأثيط لطاض زاز،  ٌٛ٘ٝ ٌيبٞيضٚيف پٛقف 

ثيٙتي تغييتطات حبنتُ زض پٛقتف ٚ تِٛيتس       ٚ أىبٖ پيف

 ٌيبٞبٖ، ثب اؾتفبزٜ اظ ثبض٘سٌي ايٗ زٚضٜ ٚخٛز زاقت. 

 (1993) Bock & Bock  وتٝ زض يته    ٘تس ٌتعاضـ زاز

ؾبِٝ پٛقف تبخي ٌٙسٔيبٖ زض لؿٕت لطق ثيكتط  22لطق 

ٝ  اظ لؿٕت   Boutelouaٞتبي   ٞبي چطا قسٜ ثٛز. تٟٙب ٌٛ٘ت

eriopoda ٚ Hilaria belangeri  قطايط چتطا فتطاٚاٖ    زض

 ثٛز٘س. 

 (1972)Tiedemann & Berndt     ٌٝعاضـ ٕ٘ٛز٘تس وت

ٌٛظٖ وٝ اظ چطاي حيٛا٘بت قىبضي  ق ؾي ؾبِٝزض يه لط
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ٞتب   ، ٔيعاٖ پٛقف وُ ثٛتٝثٛز ظت قسٜحفب ٚ آٞٛي وٛٞي

زاضي ثيكتتط اظ   طٛض ٔعٙتي  ٚ تطويت ٘جبتي زض زاذُ لطق ثٝ

 ذبضج آٖ ثٛز. 

Bock et al., (1984)   زض ٔمبيؿتٝ عطنتٝ   وٝ زضيبفتٙس

لطق ثب عطنٝ ٔدبٚض وٝ چطاي ٔتساْٚ ٌتبٚ ثتط آٖ اعٕتبَ     

زضنتس ٚ پٛقتف    45قس پٛقف ٌٙتسٔيبٖ ثتٝ ٔيتعاٖ     ٔي

 ٞتتبي ٌٛ٘تتٝاِجتتتٝ اثط افتتعايف زاقتتت. ٞتتب تتتب چٟتتبضثط ثٛتتتٝ

Eragrostis intermedia ٚTrichachne califonicum   زض

 زاذُ لطق ذيّي ظيبز قس٘س.

زض ٔمبيؿتٝ يته    Taylor et al., (1997) ثٙب ثٝ ٌعاضـ

ؾبِٝ زض تٍعاؼ، ثب اضاضتي ٔدتبٚض چطاقتسٜ وتٝ      13لطق 

ٞبي اؾتطاحت ٔتفتبٚت   تحت ؾيؿتٓ چطاي تٙبٚثي ثب زٚضٜ

زض زاذتُ لتطق    Hilaria belangeriقتس، ٌٛ٘تٝ    يچطا ٔت 

وتتبٞف ٚ زض ثيتتطٖٚ آٖ افتتعايف يبفتتت ٚ ثعىتتؽ ٌٛ٘تتٝ  

Bouteloua curtipendula  ٕٞطاٜ ثب ؾبيط ٌٙسٔيبٖ زض لطق

 Robertson( 1971)افعايف ٚ زض ثيطٖٚ لطق وتٓ قتس٘س.   

 ٝ ٌٙتسٔي زض   -ٌعاضـ ٕ٘ٛز وٝ زض يه ٔطتع فطؾٛزٜ زضٔٙت

ٞبي ضٚيكي افعايف يبفتٙس.  فطْؾبَ ٕٞٝ  33٘ٛازا، پؽ اظ 

زضنس ظيبز قتسٜ ٚ پٛقتف    85پٛقف فٛضثٟبي چٙسؾبِٝ 

Stipa thurberiana  ثطاثط قس. ٌٛ٘ٝ  7حسٚزAgropyron 

spicatum  ٝاي ٔؿتمط ٌطزيس. زٚثبضٜ ثهٛضت ِى 

 

 مواد و روشها 
 23زض  ٞىتتتبض 53ثتتٝ ٔؿتتبحت  ٚاض ذتتٛيثيّتتٝلتتطق 

اض زاضز. طتَٛ ٚ  ويّٛٔتطي قٕبَ قطلي قٟطؾتبٖ ذٛي لط

  9ً  تتب  38ْ  39َ  33تطتيت ثطاثط ًعطو خغطافيبيي ٔحُ ثٝ

قتتٕبِي  45ْ  8َ  45تتتب  ً 45ْ  7َ  45قتتطلي ٚ ً 38ْ  43َ

ٔتتط ٚ   1353ثبقس. حسالُ اضتفب  ٔٙطمٝ ٔٛضز ثطضؾتي   ٔي

ثبقس. قتيت   ٔتط اظ ؾط  زضيبي آظاز ٔي 1333حساوثط آٖ 

متٝ زض ؾيؿتتٓ   زضنس اؾت. الّيٓ ٔٙط 15-33عٕٛٔي آٖ 

ذكته ٔعتتسَ لتطاض ٌطفتتٝ     وّيٕب ٌطاْ آٔجطغٜ زض ضز٠ ٘يٕٝ

ؾبِٝ ايؿتتٍبٜ ٞٛاقٙبؾتي ذتٛي      39اؾت. ثطاؾبؼ آٔبض 

ضٚظ ثتٛزٜ ٚ   113ٔتٛؾط تعساز ضٚظٞبي يرجٙساٖ زض ؾبَ 

وٝ طٛضيثٝثبقس.  ٔتط ٔئيّي 299ٔتٛؾط ثبض٘سٌي ؾبِيب٘ٝ 

٘تتبظَ حتتساوثط ثتتبضـ زض ثٟتتبض ٚ حتتسالُ آٖ زض تبثؿتتتبٖ  

ٌتطاز،  زضختٝ ؾتب٘تي   4/12ؾبِيب٘ٝ  زٔبيٌطزز. ٔتٛؾط  ٔي

ٌتتطاز ٚ زضختٝ ؾتتب٘تي  -15 ٔتبٜ ثطاثتتط حتسالُ زٔتتب زض زي 

 ثبقس.   ٌطاز ٔيزضخٝ ؾب٘تي 32زض تيطٔبٜ حساوثطآٖ 

 Noaea پٛقتتف ٌيتتبٞي غبِتتت زض زاذتتُ لتتطق    

mucronata ،Poa bulbosa، Stipa barbata  ٚ 

Atraphaxis spinosa  ٖٚآٖٚ زض ثيطPeganum harmala 

  ٚ spinosa  Atraphaxisثبقس.  ٔي 

ٝ   ذبن ايؿتٍبٜ ثيّٝ ثٙتسي ختعء   ٚاض ذتٛي اظ ٘رتط طجمت

ذبوٟبي اپتيؿَٛ ثٛزٜ وٝ ذبن ؾتطحي ثتب ثبفتت قتٙي ٚ     

ؾتًٙ  زٞٙسٜ اِٚيتٝ اوثتطاً قتٗ ٚ لّتٜٛ    ضؾي ٚ ٔٛاز تكىيُ

 ECفبلتس قتٛضي )    2/7زٞتس. اؾتيسيتٝ ذتبن     تكىيُ ٔي

اؾت وٝ ٔيعاٖ آٞته    ثٛزٜ (ؽ ثط ٔتط/ زؾي ظي43ٕٙثطاثط 

زضنس ٚ اظ ٘رط فؿفط، پتبؼ، وطثٗ ٚ اظت فميط اؾتت.   33

وٙتس  ٔتط تدبٚظ ٕ٘يؾب٘تي 75عٕك ذبن ٔتٛؾط ثٛزٜ ٚ اظ 

 ثبقس.   ٚ لبثّيت ٘فٛشپصيطي آٖ ذٛة ٔي

 ؾٝ ٚاحتس ٕ٘ٛ٘تٝ زض   ٔطبِعٝ تغييطات پٛقف ٌيبٞي زض

 زضبْ قتس.  ذبضج لطق ا٘دزض  ؾٝ ٚاحس ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ لطق زاذُ

 33طَٛ ٝ زٚ تطا٘ؿىت ٔٛاظي ثقبُٔ  وٝ ٞط ٚاحس ٕ٘ٛ٘ٝ

وتٛازضات   13 اظ آٟ٘بثط ضٚي ٞطيه  ،زض ٘رطٌطفتٝ قس ٔتط

ٔتتطي ٔؿتتمط    3ٔتتطي ٚ ثتب فٛانتُ     1×1ثبثت ثٝ اثعتبز  

زضنس پٛقف تبخي ٞطيه  ،ٌطزيس. زض زاذُ ٞط وٛازضات

ٝ      اظ ٌٛ٘ٝ اي، ٌٙتسٔيبٖ   ٞتب ثطاؾتبؼ فطٟٔتبي ضٚيكتي ثٛتت
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ثطٌتتبٖ عّفتتي زائٕتتي، ٌٙتتسٔيبٖ يىؿتتبِٝ ٚ   ي، پٟتتٗزائٕتت

 ثطٌبٖ عّفي يىؿبِٝ ثطآٚضز ٌطزيس.  پٟٗ

خٟتتت تفؿتتيط تغييتتطات زض ؾتتبِٟبي ٔرتّتتف ٘متتف   

لطاض ٌطفت  ٔٛضز تٛخٝ پٛقف تبخيثبض٘سٌي زض تغييطات 

ٚ ٕٞجؿتٍي ثيٗ ثبض٘سٌي ٚ پٛقتف تتبخي ٔحبؾتجٝ ٚ زض    

  .آٔسٜ ثىبض ٌطفتٝ قستفؿيط تغييطات ثسؾت
 

 يج نتا

ـ تغٕٕرات پًشش گٕآَ در داخـ  ي بٕـرين قـرر در    

 طًل ديرِ بررسٓ

زض زاذُ لتطق، وتُ    1376٘ؿجت ٝث ؾبَ  1384زض ؾبَ 

٘ٝٛ ٞتبي زائٕتي افتعايف     پٛقف تبخي ٚ خٕع پٛقف تبخي ٌ

زضنتس   53ظيبزي زاقتٙس )ثطٛض ٘ؿجي وُ پٛقف تبخي حسٚز 

-زضنس افعايف يبفتت(. زضحتبِي   43ٞب حسٚز  ٚ پٛقف زائٕي

وٝ زض ثيطٖٚ لطق ٞٓ وُ پٛقف تتبخي ٚ ٞتٓ خٕتع پٛقتف     

٘ٝٛ زض زاذُ لطق تغييتطات   ٞبي زائٕي تمطيجبً ثبثت ٔب٘س. تبخي ٌ

 1384پٛقف تبخي فطٟٔبي ضٚيكتي ٔتفتبٚت ثتٛز. زض ؾتبَ     

ثيكتطيٗ افعايف، زض پٛقتف تتبخي فطٟٔتبي     1376٘ؿجت ٝث 

ٗ 5/3ضٚيكي ٌٙسٔيبٖ زائٕي )ثيف اظ   ثطٌتبٖ عّفتي   ثطاثط( ٚ ٟپ

ثطاثط( ٔكبٞسٜ قس. زض ايٗ ٔتست پٛقتف    5/2زائٕي )ثيف اظ 

ٛتٝ ٝ    1376ايٟب ٝث ٘ؿتجت ؾتبَ    تبخي ث اي   ثطتٛض لبثتُ ٔالحرت

ٚ٘س تغييط ثطاي پٛقتف   وبٞف يبفت. زض ثيطٖٚ لطق ٘يع ٕٞيٗ ض

ِٚتي ٔيتعٖا         تبخي فطٟٔتبي ضٚيكتي ٔرتّتف ٚختٛز زاقتت، 

ز )خسَٚ افعايف ٚ يب وبٞف ٝث  (.1ٔطاتت وٕتط ٛث

ايٟب زض زاذُ لتطق ظيتبزتط     پٛقف ثٛتٝ 1376 زض ؾبَ

اظ ثميٝ فطٟٔبي ضٚيكي زائٕي ثٛز ٚ ٘ؿجت فطٟٔبي ضٚيكي 

ٝ   اي، ٌٙسٔيبٖ ٚ پٟٗ ثٛتٝ ، 72تطتيتت  ثطٌبٖ عّفي زائٕتي ثت

 ثب افعايكي وتٝ زض  1384 زضنس ثٛز وٝ زض ؾبَ 12ٚ  16

 ٗ ثطٌتبٖ زائٕتي ثٛختٛز آٔتس، ايتٗ ٘ؿتجت        ٌٙسٔيبٖ ٚ پٟت

 (. 1زضنس تغييط يبفت )قىُ  24 ٚ 43  ،33تطتيت ثٝ ثٝ

، 66تطتيت اظ ثٝٞب زض ثيطٖٚ لطق  وٝ ايٗ ٘ؿجتزضحبِي

 24ٚ  28، 48زضنس زض ؾبَ اَٚ ثطضؾي،  ثتٝ   19ٚ  15

 (.2زضنس تغييط يبفتٙس )قىُ 

 

 ( ي مٕاوگٕه درازمذت>=99-:<سٓ )متر( أستگاٌ ًَاشىاسٓ خًْ در طًل سالُاْ بررآمار باروذگٓ )مٕلٓ -9 جذيل

 ساالوٍ
 سال بُار تابستان پإٔس زمستان

  فريردٔه اردٔبُشت خرداد تٕر مرداد شُرًٔر مُر آبان آرر دْ بُمه اسفىذ

7/196 5/51 3/9 6/16 1/15 1/13 3/13 3/13 1/2 5/8 3/2 1/36 3/22 1375 
9/238 7/15 7/29 6/15 5/18 2/8 9/3 6/13 3/3 3/13 7/15 6/34 4/23 1376 
8/186 9/17 4/4 9/7 7/14 5/3 3/6 5/1 3/1 3/1 5/11 5/84 6/35 1377 
5/189 4/18 1/5 9/4 2/1 4/13 8/13 3/2 3/2 1/1 6/16 3/52 4/64 1378 
3/234 1/17 2/7 5/4 2/1 9/16 2/6 3/6 3/8 3/3 3/24 9/53 3/59 1379 
6/249 8/17 3/21 3/14 7/29 4/16 2/9 3/3 3/3 9/9 2/26 3/64 8/43 1383 
1/286 6/15 3/25 1/21 3/28 7/12 3/13 6/3 1/4 7/5 8/29 7/65 9/63 1381 
6/323 5/15 2/26 2/33 7/36 3/14 5/11 2/2 8/3 6/11 4/43 1/73 1/61 1382 
9/345 2/17 5/34 5/28 9/35 9/16 3/18 3/3 6/4 2/16 1/35 5/92 6/46 1383 
3/354 3/18 3/34 3/33 1/36 8/17 2/16 1/3 5/4 9/16 5/39 2/93 4/47 1384 



 86 ...بررسٓ تغٕٕرات پًشش گٕآَ مراتع طبٕعٓ

3/299 3/34 3/23 7/23 3/21 5/27 9/19 4/7 3/5 7/8 6/27 8/61 2/45 
 ٔيبٍ٘جٗ

 ؾبِٝ 39 

 1/25 9/22 1/7 3/45 
ثبض٘سٌي فهّي 

)%( 
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72%
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12%
گندميان

16%
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41%

فوربها

25%
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34%

 
1376 1384 

 

 يار خًْدر داخ  قرر بٕلٍ :<99ي  >=99لُاْ مقأسٍ وسبت پًشش تاجٓ فرمُاْ رئشٓ در سا -9 شك 

 
 

گندميان 

%51

فوربها 

%91

بوتهاي

%66
 

بوتهاي

%84

فوربها 

%42

گندميان 

%82 
1376 1384 

 

 يار خًْبٕرين قرر بٕلٍ در :<99ي  >=99مقأسٍ وسبت پًشش تاجٓ فرمُاْ رئشٓ در سالُاْ  -8 شك 

 

 

ٞبي ٌٙتسٔي ٚ فتٛضة زض زٚضٜ    ٔتٛؾط پٛقف يىؿبِٝ

ٛؾتط پٛقتف   ثطضؾي زض زاذُ لطق ثيكتط اظ ثيتطٖٚ ٚ ٔت 

ٞبي فٛضة ٘يع زض زاذتُ ٚ ثيتطٖٚ لتطق ثيكتتط اظ      يىؿبِٝ

٘ؿتجت   (1376زض ؾتبَ ٔجتس) )   ٚ ٜٞبي زائٕي ثٛز يىؿبِٝ

تطتيت زض زاذُ لطق ثٝ I ،II  ٚIIIٞبي والؼ  پٛقف ٌٛ٘ٝ

ٞتبي   ثب ظٟٛض ٌٛ٘ٝوٝ طٛضيثٝزضنس ثٛز.  84ٚ  16نفط، 

  ثبثت،ٚ افعايف آٟ٘ب زض ؾبِٟبي ثعسي زض پالتٟبي  Iوالؼ 

( 1384تطويتتت پٛقتتف ثٟتتٓ ذتتٛضزٜ ٚ زض ؾتتبَ آذتتط ) 

(. 3زضنس تغييط يبفتت )قتىُ    41ٚ  39، 23تطتيت ثٝ  ثٝ

 1384ٞبي فٛق زض ؾتبَ   وٝ زض ثيطٖٚ لطق ٘ؿجتزض حبِي

ا٘تسوي ثتٝ     Iٞبي والؼ ثسٖٚ تغييط زض ٔيعاٖ پٛقف ٌٛ٘ٝ

ٝ     IIٞبي والؼ  پٛقف ٌٛ٘ٝ تطتيتت ثتٝ   اضتبفٝ قتسٜ ٚ ثت

 زضنس تغييط يبفت.   72ٚ  28نفط، 
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  :<99ي  >=99

 

 

 

Iكالس

0%

IIIكالس

85%

IIكالس

15%
 

IIكالس

28%

IIIكالس

72%

Iكالس

0%
 

1376 1384 
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  (>=99 -:<يار خًْ در طٓ سالُاْ بررسٓ ) تغٕٕرات پًشش تاجٓ در داخ  ي بٕرين قرر بٕلٍ -8 جذيل 
 سالُاْ مطالعٍ >=99 ==99 <=99 ?=99 1<99 9<99 8<99 9<99 :<99

 داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج َاْ گٕآَ گًوٍ

33 18/3 33 15/3 33 2/3 3 5/3 33 5/3 3 5/3 3 5/3 3 5/3 3 2/3 Acantholimon bracteatus 

15/4 9/3 2/4 3/4 25/4 5/4 5/3 7/5 5/4 1/5 5/5 6/5 5/5 8/5 5 2/6 5/5 2/6 Atraphaxis spinosa 

85/1 9/3 97/1 33/1 37/2 4/1 6/2 2/3 2/3 1/3 3/2 3 6/2 2/3 4/3 5/3 3 8/3 Astragalus parrowianus 

87/3 2/4 63/3 15/4 5/3 8/3 5/3 1/3 2 4/2 3 3 9/2 3 6/2 8/2 3 3/2 Noaea  mucronata 

3 5/1 33 45/1 3 57/1 2 4/2 3 3 5/3 3 5/3 5/3 3 5/3 2 7/3 Artemisia fragrans 

 ايٟب خٕع ثٛتٝ 23/16 5/13 53/16 14 33/16 5/14 13/15 3/14 13/14 7/12 93/14 6/11 47/11 12/13 16/11 83/9 68/13 87/9

87/1 8/2 8/1 7/2 8/1 6/2 3/1 1/2 2 5/2 2 1/2 2 4/2 2/2 2 2 5/1 Stipa barbata 

5/3 1/5 3/3 78/4 8/2 5/4 8/1 35/2 2 5/2 2 2/2 1/2 2 3/2 2 1 2 Poa bulbosa 

35/ 65/2 32/ 6/2 4/3 4/2 2/3 8/1 33 5/1 33 8/3 33 4/3 3 33 33 33 Hordeum bulbosum 

3 83/1 33 78/1 33 8/1 33 7/1 33 1 33 1 33 3/3 33 33 33 33 Agropyron cristatum 

3 23/ 33 3/3 33 28/ 33 17/3 33 3/3 33 1/3 33 3 33 33 33 33 Festuca ovina 

 خٕع ٌٙسٔيبٖ زائٕي 5/3 3 4 5/4 5 1/4 2/6 4 8/7 4 12/8 3/3 58/11 5 16/12 42/5 6/12 72/5

33 2/1 33 87/3 33 83/3 33 4/3 5/3 4/3 5/3 2/3 8/3 3/3 5/3 2/3 2/3 1/3 Achillea millefolium 

33 25/1 33 37/1 33 2/1 33 5/3 33 3 3 3 3 3 3 33 33 33 Astragalus effusus 

33 7/3 33 58/3 33 53/3 3 57/3 33 8/3 33 1/3 3 3 3 3 3 3 Polygonumm sp. 

2/3 63/3 23/ 45/3 13/3 48/3 1/3 4/3 1 5/3 1 5/3 1 8/3 3/3 1 1 8/3 Centaurea virgata 

3 95/3 33 18/1 33 38/1 33 5/3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Lotus corniculatus 

3 35/ 33 38/3 33 12/3 33 23/3 2/3 2/3 3/3 2/3 33 33 8/3 33 2/3 33 Paronychia sp. 

33 57/3 33 62/3 33 73/3 33 33 33 33 33 33 33 33 3 3 3 3 Tragopogon sp. 

8/2 2/ 5/2 3/3 1/2 42/ 4/2 47/3 7/3 5/3 5/3 5/3 1 8/ 1 1 1 1 Peganum harmala 

8/1 2/3 7/1 2/3 6/1 32/ 3/1 3/3 1 5/3 1 5/3 8/3 8/3 1 1 5/1 8/3 Euphorbia macroclada 

33 2/1 33 1 33 7/3 3 2/3 33 1/3 33 33 3 33 3 3 3 3 Medicago sativa 
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 (>=99 -:<يار خًْ در طٓ سالُاْ بررسٓ ) تغٕٕرات پًشش تاجٓ در داخ  ي بٕرين قرر بٕلٍ -8 جذيلادامٍ 
 سالُاْ مطالعٍ >=99 ==99 <=99 ?=99 1<99 9<99 8<99 9<99 :<99

 داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج داخ  خارج َاْ گٕآَ گًوٍ

33 35/3 33 3/3 33 4/3 3 33 33 33 33 5/3 3 33 3 3 3 3 Gundelia tournefortii 

33 5/3 33 45/3 33 27/3 3 38/3 33 4/3 2/3 33 3 33 3 3 3 3 Galium verum 

 ثطٌبٖ عّفي خٕع پٟٗ 7/2 9/3 2/3 6/3 7/2 6/3 5/2 5/3 43/3 4/3 95/3 8/3 38/7 82/3 42/7 43/4 83/7 83/4

2/2 8/2 17/2 1/2 7/2 3/2 4/1 4/2 2 7/2 5/2 5/2 8/1 8/2 7/3 5/2 2 3/2 Bromus tectorum 

3/2 1/2 42/2 75/1 98/1 9/1 2/1 8/1 2 3/1 1 1 8/1 1 3 1 1 1 Taeniatherum crinitum 

33 2/1 33 5/3 33 5/3 3 1/3 3 3 3 3 33 3 3 3 5/3 3 Bromus japonicus 

 خٕع ٌٙسٔيبٖ يىؿبِٝ 3/3 5/3 5/3 7/3 8/3 6/3 5/3 5/3 4 4 3/4 6/2 7/4 68/4 35/4 59/4 1/6 5/4

7/1 7/2 18/2 53/2 2/2 98/2 2/1 77/2 2 5/2 8/3 3 1 5/2 9/3 6/2 1 2 Alyssum sp. 

33 1/1 33 37/1 33 45/1 33 5/1 33 5/3 5/3 5/3 33 33 3 5/3 3 2/3 Anthemis sp. 

6/1 13/3 58/1 13/ 48/1 15/3 3 4/3 2/ 5/3 33 6/3 5/3 8/3 3 5/3 3 5/3 Ceratocarpus sp. 

2/1 7/1 77/1 9/1 7/1 78/1 3/1 17/2 1 1/2 1 1 1 1 2/1 1 4/2 1 Senecio vernalis 

33 23/3 33 25/3 33 2/3 7/3 33 1 33 8/3 33 3 3 1 33 1 33 Iris sp. 

 ثطٌبٖ عّفي يىؿبِٝ خٕع پٟٗ 73/3 4/4 6/4 1/3 3/4 5/2 13/5 1/3 6/5 2/4 84/6 2/3 56/6 38/5 18/6 53/5 83/5 53/4

 ٞب خٕع زائٕي 43/22 43/23 73/23 13/22 73/23 23/22 83/23 83/21 33/25 13/23 97/26 73/18 43/33 95/18 74/33 65/19 39/31 39/23

 خٕع وُ 4/29 33/38 83/31 9/25 8/31 3/28 43/32 4/28 9/34 3/28 11/38 5/24 69/41 31/29 27/41 77/29 32/43 39/29

 I  والؼ  33 33 33 33 23/3 33 23/1 33 2/2 33 64/3 33 89/5 33 21/6 3 16/6 33

 II  والؼ  53/3 3 3/4 53/4 83/4 13/4 63/5 23/4 9/6 4 63/6 33/3 92/13 5 47/11 42/5 97/12 72/5

 III  والؼ  93/18 43/17 83/18 63/17 7/18 13/18 3/17 63/17 23/16 13/16 73/16 43/15 62/13 95/13 36/13 23/14 96/12 67/14
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ـ تغٕٕرات پًشش تاجٓ ي تغٕٕرات باروذگٓ در سالُاْ 

 يار خًْ  مختلف در قرر بٕلٍ

آٔتتبض ثبض٘تتسٌي زض طتتَٛ زٚضٜ ثطضؾتتي ٚ ٔيتتبٍ٘يٗ     

(  اضائتٝ  1زضاظٔست ايؿتٍبٜ ٞٛاقٙبؾي ذٛي زض ختسَٚ ) 

بض٘تسٌي ٔٙطمتٝ   ؾتبِٝ، ث  39قسٜ اؾت. ثطاؾتبؼ ٔيتبٍ٘يٗ   

ثبقس. ثبض٘سٌي ؾبال٘ٝ زض طَٛ زٚضٜ  ٔتط ٔي ٔيّي 299ثطاثط 

ٔيتبٍ٘يٗ ٚ   ثطضؾي زض چٟبض ؾبَ آذط ثبالتط يب تمطيجبً ثطاثتط 

ؾبَ اَٚ وٕتتط اظ ٔيتبٍ٘يٗ زضاظٔتست ٔٙطمتٝ ثتٛز.        5زض 

ثبض٘تسٌي ثٟتبضٜ )خٕتع ٔبٟٞتبي فتطٚضزيٗ، اضزيجٟكتت ٚ       

٘يتع زض   قتٛز  ذطزاز( وٝ زض طَٛ فهتُ ضٚيتف ٘تبظَ ٔتي    

زض  .اؾتت  چٟبضؾبَ آذط ثيكتط اظ ٔيبٍ٘يٗ زضاظٔست ثٟبضٜ

٘هف ٔيبٍ٘يٗ زضاظٔست ٚ زض چٟتبض ؾتبَ     ؾبَ اَٚ تمطيجبً

ثميٝ تمطيجبً ثطاثط ٔيبٍ٘يٗ ثٛز. ثب تٛخٝ ثٝ إٞيتت ثبض٘تسٌي   

فهُ ضٚيف زض ضقس ٌيبٞبٖ، ٕٞجؿتٍي ثيٗ پٛقف تبخي 

ٔبٟٞتبي  تطتيتت ثتب ثبض٘تسٌي    ٞب ٚ فطٟٔبي ضٚيكي ثٝ ٌٛ٘ٝ

اؾفٙس، فتطٚضزيٗ، اضزيجٟكتت، ذتطزاز، ثبض٘تسٌي ثٟتبضٜ ٚ      

ثبض٘سٌي ؾبال٘ٝ ٔحبؾجٝ ٌطزيس. ثطاؾبؼ ٘تتبيح ٔحبؾتجبت   

ٞب ثب ثبض٘سٌي ذطزاز ٚ خٕع ثبض٘سٌي ٔبٟٞبي ثٟتبض ٚ   ٌٛ٘ٝ

ثبض٘تتسٌي ؾتتبال٘ٝ ٕٞجؿتتتٍي ذتتٛثي زاض٘تتس ٚ زض ٔدٕتتٛ  

ٕٞجؿتٍي ثبض٘تسٌي ؾتبال٘ٝ ٚ ثٟتبضٜ ثتب تغييتطات پٛقتف       

 (5)قىُ . ٜ اؾتٞب ثبال ثٛز ثيكتط ٌٛ٘ٝتبخي 

 ٝ ٞتبي   ٕٞجؿتٍي ثيٗ تغييطات خٕع پٛقف تبخي ٌٛ٘ت

ٔطثٛ  ثٝ ٞتط يته اظ فطٟٔتبي ضٚيكتي ٔحبؾتجٝ ٌطزيتس.       

   ٝ ايٟتب تحتت    پٛقف تبخي ٕٞٝ فطٟٔبي ضٚيكتي ثدتع ثٛتت

تأثيط ٔثجت ثبض٘سٌي ؾبال٘ٝ ٚ ثٟبضٜ لطاض زاقتٝ ٚ ثب افتعايف  

ٕجؿتتٍي ثتيٗ ثبض٘تسٌي    ثبض٘سٌي افعايف يبفتٙس. ضطيت ٞ

ٕتي، پٛقتف   ئٞبي زا وُ پٛقف تبخي، خٕع پٛقف ٌٛ٘ٝ

تطتيتت  ثطٌبٖ عّفي يىؿبِٝ ثٝ ٌٙسٔيبٖ زائٕي ٚ پٛقف پٟٗ

ثتتٛزٜ ٚ اظ ٘رتتط آٔتتبضي زض   83/3ٚ  86/3، 87/3، 89/3

ثطٌتتبٖ عّفتتي زائٕتتي ٚ   ٚ زض پٟتتٗ 31/3ؾتتط  ذطتتبي 

ثٛز وٝ زض ؾتط    76/3ٚ  77/3تطتيت ٌٙسٔيبٖ يىؿبِٝ ثٝ

 (. 5 زاض ٌطزيس )قىُ ٔعٙي 35/3بي ذط
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ضطيت ٕٞجؿتٍي ثيٗ تغييتطات خٕتع پٛقتف تتبخي     

ٞبي ٔطثٛ  ثٝ ٞط يه اظ والؾٟبي ذٛقرٛضاوي ٘يتع   ٌٛ٘ٝ

 I  ٚII پٛقف تبخي والؾٟبيضٕٗ ايٙىٝ ٌطزيس.  ٔحبؾجٝ

( ٚ 6ثبض٘سٌي لتطاض زاقتتٙس )قتىُ     ٟبيتحت تأثيط ٘ٛؾب٘

( ٚ اظ 84/3ضطيت ٕٞجؿتٍي ثيٗ آٟ٘ب ثبال ثٛزٜ )ثيكتتط اظ  

 (.>p 31/3زاض قس ) ٘رط آٔبضي ٔعٙي
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 يار خًْ سالُاْ بررسٓ با تغٕٕرات باروذگٓ در قرر بٕلٍ ومًدار تغٕٕرات پًشش تاجٓ كالسُاْ خًشخًراكٓ در -> شك 

 

 بحث 
زض ٘كتبٖ زاز وتٝ    پيٍيطي ضٚ٘س تغييطات پٛقف ٌيبٞي

ٞبي زائٕتي   پٛقف ٌٛ٘ٝ ٚاضثيّٝ زض لطقطي زٚضٜ ثطضؾي، 

ٞب ٔتفبٚت  ِٚي زض ثيطٖٚ لطق ،زض زاذُ لطق افعايف يبفت

ٖ زض ٔٛضز وُ پٛقف تبخي ثب تٛخٝ ثٝ ٔتفتبٚت ثتٛز   .ثٛز

ٔكتبثٝ پٛقتف     ٞب زض آٟ٘ب، تغييتطات تمطيجتبً   پٛقف يىؿبِٝ

افعايف زض وُ پٛقف تتبخي ٚ پٛقتف   اِجتٝ ٞب ثٛز.  زائٕي

ٖ ظيبزي ٌتعاضـ  بٞبي زائٕي زض اثط لطق تٛؾط ٔحمم ٌٛ٘ٝ

 ،ٚ اوجتطظازٜ  1383 ،ٔٛؾتٛي  ؛1368 ،اؾت )ٚٞتبثي  قسٜ

1384 .) 

ثيكتطيٗ ٔمساض افتعايف پٛقتف   ٚاض ذٛي  زض لطق ثيّٝ

ثطٌتبٖ   ثطاثط( ٚ پٟٗ 5/3خي زض ٌٙسٔيبٖ زائٕي )ثيف اظ تب

وتٝ  ، زضحتبِي ٔكبٞسٜ قسثطاثط(  5/2عّفي زائٕي )ثيف اظ 

ٝ ثيطٖٚ لطق، تغييطات زض پٛقف فطٟٔبي ضٚيكي  ٔطاتتت  ثت

 لطقآٔسٜ اظ تغييطات پٛقف ٌيبٞي ٘تبيح ثسؾت .وٕتط ثٛز

ٖ ٕٞرتٛا٘ي زاضز. ٘تتبيح تحميتك    بثب ٘تبيح ثطذتي اظ ٔحممت  

ؾتبِٝ ضٚزقتٛض حىبيتت اظ     26زض لطق  (1384) طظازٜاوج

ٞبي ٌٙسٔيبٖ زض اثط حفبظت ٔٙطمتٝ اظ چتطاي    افعايف ٌٛ٘ٝ

زاْ زاضز. ٕٞچٙيٗ افعايف پٛقف تبخي ٌٙسٔيبٖ زائٕي زض 

 Bock & Bock  ٚBock et( 1993لطق زضاظٔست تٛؾط )

al., (1984ٌٜعاضـ قس ) اؾت. 

ٞبي ٔطغٛة زض  ٚاض زض اثتساي ثطضؾي ٌٛ٘ٝزض لطق ثيّٝ

   ٝ ٞتبي   زاذُ لطق پٛقكي ٘ساقتٙس ٚ ثب اعٕتبَ تيٕتبض ٌٛ٘ت

زضنتس   23ٔطغٛة ظبٞط قسٜ ٚ زض ا٘تٟبي ثطضؾي حتسٚز  

ٞتبي   تطويت پٛقف ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٘س. ؾٟٓ ٌٛ٘ٝ

زض تطويتت ثتتٝ ثتيف اظ زٚ ثطاثتتط افتتعايف ٚ    ظيتبز قتتٛ٘سٜ 

وتٝ زض  ٞبي ٘بٔطغٛة ثٝ ٘هف وبٞف يبفتٙس. زض حبِي ٌٛ٘ٝ

ٝ  ث ٞتبي ٔطغتٛة ٘بيتبة ٚ ؾتٟٓ پٛقتف       يطٖٚ لتطق ٌٛ٘ت

افعايف يبفت. ٚ ايٗ ضٚ٘س ٘كبٖ اظ اثط  ظيبزقٛ٘سٜٞبي  ٌٛ٘ٝ

ٛة ٚ ٔتٛؾتتط غتتٞتتبي ٔط ٔثجتتت لتتطق زض افتتعايف ٌٛ٘تتٝ
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ثطٌبٖ عّفتي زض زاذتُ لتطق زاضز    اي ٌٙسٔيبٖ ٚ پٟٗ عّٛفٝ

وٝ زض ٔمبيؿٝ ثب ثيطٖٚ لطق وٝ ٕٞتٛاضٜ تحتت چتطاي زاْ    

 ثبقس.   ٛخٝ ٔيلبثُ ت  اؾت،  ثٛزٜ

ٞبي ذٛقرٛضان زض اثتط   افعايف ٘ؿجي ٌٛ٘ٝطٛضوّي ثٝ

ثٟجٛز ٚضعيت ٔطاتع زض اغّتت تحميمتبت نتٛضت ٌطفتتٝ     

اؾت. ثيكتطيٗ زضنس پٛقف ٚ تطويت ٌيتبٞي    عٙٛاٖ قسٜ

ٌتتعاضـ  IIلتتطق ضٚزقتتٛض ٔتعّتتك ثتتٝ ٌيبٞتتبٖ وتتالؼ   

زض اثتط لتطق    I اؾت. ٕٞچٙيٗ افعايف ٌيبٞبٖ وتالؼ  قسٜ

وتٝ تغييتطات زض   طتٛضي ٝثت   ،ضخ زازٜ اؾت ؾبِٝ ٔٙطمٝ 26

ُ  ئست زض ايٗ لطق خعوٛتبٜ تٛختٝ  ي ٚ زض زضاظٔتست لبثت

 Iٞبي وتالؼ   . افعايف پٛقف ٌٛ٘ٝ(1384)اوجطظازٜ،  ثٛز

 ٚII ٝٞتتبي وتتالؼ  ٚ وتتبٞف ٌٛ٘تتIII  ٖزض ٔٙطمتتٝ فطيتتس

اؾتت.    ؾتبِٝ ٔٙطمتٝ عٙتٛاٖ قتسٜ     5انفٟبٖ ٘بقي اظ لطق 

ٔتٛضز ٔطبِعتٝ    ك ٘يع زض لتطق اظ ايٗ تحمي آٔسٜثسؾت٘تبيح 

 ثب ثطذي اظ ٔٙبثع شوط قسٜ ٕٞرٛا٘ي زاضز. 

ططيك ثتطاي   اظ ايٗثبض٘سٌي ٔٙطمٝ ٚ ٔيعاٖ ضطٛثتي وٝ 

ز، زض ٘ٛ  ٚ تطويت ٌيبٞي ٘متف  قٛ ضقس ٌيبٞبٖ فطاٞٓ ٔي

وٙس. ٕٞچٙيٗ ٔيتعاٖ تغييتطات ثبض٘تسٌي زض     ٔي ايفباؾبؾي 

ٗ عت پٛقف ٌيبٞي ٔيعاٖ تغييطات زض ايتٗ   وٙٙتسٜ اؾتت.  يتي

ثطضؾتتي ٕٞجؿتتتٍي ثتتيٗ تغييتتطات ثبض٘تتسٌي زض ٔبٟٞتتب ٚ  

ٝ      زٚضٜ ٞتب ٚ   ٞبي ٔرتّف ثتب تغييتطات پٛقتف تتبخي ٌٛ٘ت

حتبَ زض لتطق   ايٗ  فطٟٔبي ٔرتّف ضٚيكي ٔحبؾجٝ قس. ثب

ٝ   ٚاض ثيّٝ ٞتب   ثبض٘سٌي زض تغييطات پٛقف تبخي ثيكتتط ٌٛ٘ت

 زاض زاقت.  اثط ٔعٙي

تٛا٘تس ثتٝ    يٞب زض تطويت ٌيبٞي ٔطاتع ٔ حضٛض يىؿبِٝ

ٌطزز. زض ٞط حبَ زض ايٗ ٔٙبطك ثتب   تعجيطقىّٟبي ٔرتّف 

تٛا٘ٙتس ؾتٟٓ ثيكتتطي اظ     ٞب ٔي ثبظقسٖ عطنٝ ٔطتع يىؿبِٝ

ٚاض ٔتٛؾط  پٛقف ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زٞٙس. زض لطق ثيّٝ

ٞبي ٌٙتسٔي ٚ فتٛضة زض زٚضٜ ثطضؾتي زض     پٛقف يىؿبِٝ

 ٝ وتُ   ٞتب زض  زاذُ لطق ثيكتط اظ ثيطٖٚ ثٛزٜ ٚ ؾٟٓ يىؿتبِ

 زضنس ثٛز.  33تب  25پٛقف ثطٛض ٔتٛؾط حسٚز 

 وٙكٟبيثطٞٓقٛز، ٘تيدٝ  تغييطاتي وٝ زض لطق ايدبز ٔي

ٔتفبٚتي اؾت وٝ ثب حصف زاْ چطاوٙٙسٜ اظ عطنتٝ ٔطتتع ٚ   

. ثعتالٜٚ  زٞتس  ٞب زض ٔحيط ضخ ٔي زض اثط ضفتبض طجيعي ٌٛ٘ٝ

ٚ افطاز آٖ ٕٞٛاضٜ تحتت تتأثيط ٔمتبزيط     ٘جبتي تطويت ىٝايٙ

ٌيط٘تس وتٝ اظ پتطاوٙف     ٚت ضطٛثتت ٔحتيط لتطاض ٔتي    ٔتفب

٘بقتي  ٔتفبٚت ثبض٘سٌي زض ٔبٟٞب ٚ ؾبِٟبي ٔتٛضز ثطضؾتي   

قٛز ٚ اظ ايٗ ٔٙرط ضلبثت ٔٛختٛز زض ثتيٗ آٟ٘تب ثتطاي      ٔي

زؾتيبثي ثتٝ قتطايط ثٟتتط ٘يتع ٘جبيتس اظ شٞتٗ زٚض ثٕب٘تس.        

چيتسٌيٟب  يذبن ثط ايتٗ پ  ذهٛنيبتتفبٚتٟبي ٔٛخٛز زض 

زض ايٗ تحميك ٞطچٙتس ثتٝ تغييطاتتي زض     افعايس. ثٙبثطايٗ ٔي

پٛقف ٌيبٞي ثب افعايف ٚ يب وبٞف زض پٛقتف ثطذتي اظ   

وٙتيٓ   ذبني اظ آٟ٘ب آٌبٞي پيسا ٔتي  ٞبيٝٞب ٚ يب زؾت ٌٛ٘ٝ

ِٚي ايٗ تغييطات زض عطنٝ طجيعي اظ ؾبِي ثٝ ؾبَ زيٍط ٚ 

ـ   اي اظ زٚضٜ تغييطاتتي اؾتت وتٝ     ثٝ زٚضٜ زيٍتط زؾتترٛ

زض ثٙتبثطايٗ   ؾبظز. ب ٔكىُ ضٚثطٚ ٔيٌيطي ٟ٘بيي ضا ث ٘تيدٝ

ثطضؾي لطق ٕٔىٗ اؾتت ٔمبيؿتٝ اعتساز ٚ افتعايف ٚ يتب      

ضا ثٝ يته تهتٕيٓ    وبٞف ثطذي اظ عٙبنط ٌيبٞي ٘تٛا٘س ٔب

ِٚي ٘حٜٛ تغييطات  ،ٟ٘بيي زض ٔٛضز تأثيط لطعي لطق ثطؾب٘س

ٞب زض قطايطي وتٝ عبٔتُ زاْ حتصف قتسٜ ٚ عٛأتُ       ٌٛ٘ٝ

   ٞ ضا زض  تٛا٘تس ٔتب   ؿتتٙس ٔتي  تأثيطٌصاض ٔحيطتي ٘يتع ثبثتت 

 .ٕ٘بيس ئسيطيت ثعسي ٔطتع ضإٞٙبي

 

 مورد استفادهمنابع 
-  ْ ْ .اوجتطظازٜ،  ْ .، خّيّتي،   .ض.، ٔمتسْ،   ،ٚ اضظا٘تتي، ح. .، خعفتطي، 

ثيط ثبض٘سٌي زض تغييطات پٛقف ٌيبٞي زض لطق أثطضؾي ت. 1386

ٖ    پّٛض قتٕبضٜ يته، ثٟتبض      ،63زٚضٜ  ،. ٔدّتٝ ٔٙتبثع طجيعتي ايتطا

1386 ،322-337. 
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. ثطضؾي تغييتطات پٛقتف ٌيتبٞي زض    1384، .اوجطظازٜ، ْ -

زاذُ ٚ ذبضج لطق ضٚزقٛض. فهّٙبٔٝ تحميمبت ٔطتتع ٚ  

 .  167-188(: 2)12ثيبثبٖ ايطاٖ، 

ٖ  ثبغؿتب٘ي - . ثطضؾتي اوِٛتٛغيىي ٔطاتتع    1372، .ٔيجتسي، 

ٌيبٞي ثب تٛخٝ ثتٝ ٚاحتسٞبي غئٛضفِٛتٛغي ٚ ذتبن زض     

اضقتس   ٘بٔتٝ وبضقٙبؾتي   بٖحٛظٜ ٘سٚقٗ اؾتتبٖ يتعز. پبيت   

 زاضي، زا٘كىسٜ ٔٙبثع طجيعي، زا٘كٍبٜ تٟطاٖ.   ٔطتع

زاضي ٘ٛيٗ ٚ تِٛيس ، ٔطتع1357، .، ٖ٘عٕتيٚ  .قيسائي، ي -

 عّٛفٝ زض ايطاٖ، ؾبظٔبٖ خٍّٟٙب ٚ ٔطاتع.  

. ثطضؾي اثط لطق ثط ضٚ٘س تغييطات پٛقف 1383 ،.ْ.ٔٛؾٛي، ؼ - 

ب آثتبز ؾتٕٙبٖ، ٔدٕٛعتٝ    ضض اؾتپيٌيبٞي ٚ ذبن زض ٔطاتع ٘يٕٝ

ٔمبالت زٚٔيٗ ٕٞبيف ّٔتي ٔطتتع ٚ ٔطتعتساضي ايتطاٖ، ا٘دٕتٗ      

 ٔطتعساضي ايطاٖ. 

ثطضؾي اثط لطق ٔطاتع ثط ؾطعت ٘متٛش ٟ٘تبيي    .1383 .،ضئيؿيبٖ، ض -

ٔدٕٛعٝ ٔمبالت زٚٔيٗ ٕٞبيف ّٔتي   آثبز ؾٕٙبٖ.  ضضب زض ذبن

 زاضي زض ايطاٖ.ٔطتع ٚ ٔطتع

ٚ ٔمبيؿتٝ تغييتطات پٛقتف     يثطضؾت  .1368، .ض.ٚٞبثي، ْ -

ٌيبٞي، تطويت ٌيبٞي، تِٛيس عّٛفٝ ٚ ؾتطعت ٘فتٛش آة   

ٖ     ٚضعيتزض   .ٞبي لطق ٚ چتطا زض ٔٙطمتٝ فطيتسٖ انتفٟب

زاضي،  زا٘كتىسٜ ٔٙتبثع   پبيبٖ ٘بٔٝ وبض قٙبؾي اضقس ٔطتع

 .  طجيعي زا٘كٍبٜ تٟطاٖ
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Abstract 

Study of exclosure effects on vegetation changes under grazing and no grazing conditions in 

rangelands is of particular importance in range improvement programs. The reseach was 

performed in Semi- Steppe area of Bilehvar, Khoy from 1998 to 2006 . The vegetation cover 

was measured every year inside fixed plots along the transacts. The results indicated the 

increase of total canopy cover inside the exclosure occurred during 9 years of the study, where 

the highest increase rates were observed with perennial cereals (>3.5 times), and with perennial 

broad-leaf forbs (>2.5 times). Outside the exclosure, the total canopy cover approximately 

remained unchanged and vegetative forms showed less changes. Inside the exclosure, favorable 

species appeared with a vegetation composition of about 19% . The proportion of increasers in 

the vegetation composition increased to more than double, however non-favorable species 

decreased to half. Outside the exclosure, desirable species were rare and the proportion of 

increasres increased to 28%. Average vegetation cover of annual plants inside the exclosure was 

higher than that of the outside, while average vegetation cover of the forbs compared to annual 

cereals were more predominant inside and outside the exclosure. During the study (9 years) in 

Bilehvar, a significant correlation was found between precipitation changes and canopy cover of 

the most species. 
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