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 چکيده

پايداری در  بين گياهان و عوامل محيطي و ساير موجودات زنده به منظور حفظ ثبات و درک و فهم روابط موجود

برداری،  هزاران سال بهره باشد. بشر برای رفع نيازمنديهای خود از منابع طبيعي استفاده نموده و در طي ها ضروری مي اکوسيستم

بندی گياهي اين منطقه  وهش با در دست داشتن نقشه تيپثر بوده است. در اين پژها به نحوی مؤ کم و بيش در تغيير اکوسيستم

با  1372اين منطقه تهيه شده بود نقشه تيپ گياهي منطقه را در سال  که توسط شرکت استراليايي مك گاون از 1352در سال 

قرارگرفت. با مورد بررسي  ،تهيه نموده و تغييرات در پوشش گياهي صورت گرفته GISمطالعات صحرايي با استفاده از ابزار 

و عوامل  در اثر فشار چرای دام ،سه تيپ در کل 1352تيپ تشخيص داده شده در سال  20مشخص شد که از  ،مقايسه دو نقشه

 ها فقط تغييراتي در محدوده پراکنش آنها رخ داده است.ديگر از بين رفته و تيپهای ديگر تبديل به تيپهای جديدتر شده و بقيه تيپ

قطع و توزين و ترازوی  ظرفيت و گرايش مراتع به ترتيب از روش چهار عاملي، ياهي برای تعيين وضعيت،در مطالعات پوشش گ

مشخص  72و  52با استفاده از روش ترازو و همچنين با مقايسه وضعيت پوشش گياهي در سالهای  گرايش استفاده گرديد.

گرايش منفي مشاهده  ،تيپ 9تيپ، گرايش ثابت و در  8 در يامده است.چ يك از تيپها گرايش مثبت بوجود نگرديده که در هي

   G.I.Sنقشه وضعيت و گرايش مراتع حوزه در سيستم  ،72تيپ مشخص شده در سال  17گرايش شده است.برای بيان بهتر 

 ترسيم گرديده است.

 

 سيستم اطالعات جغرافيايي. تغييرات پوشش گياهي، حوزه آبخيز سد اميرکبير،: هاي كليدي واژه

 

                                                 
.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي استان گرگان                                                داری مقطع کارشناسي ارشد، ايان نامه رشته مرتعبرگرفته از پ   -1 
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 مقدمه
گاون به  توسط شرکت استراليايي مك 1352ال در س

تهيه طرح جامع سرپرستي آقای دکتر اسکوارز نسبت به 

در اين  کبير )کرج ( اقدام گرديد.آبخيزداری سد امير

بررسي ضمن بررسي وضعيت پوشش گياهي نسبت به 

 مطالعات

فرسايش و رسوب و ارائه راه کارهای عملي در جهت 

 اقدام گرديده است. ايش در حوزه،مبارزه با فرس

با توجه به گذشت زمان و نياز به بررسي  بنابراين

نسبت به بررسي مطالعات مجدد وضعيت پوشش گياهي 

ار برده شده در سال اساس روش بکصحرايي بر

 -اساس فرم فلورستيك( بر1352)شرکت مکگاون،1352

کشاورزی و منابع فيزيونوميك ،با همکاری دانشگاه علوم 

سسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور بيعي گرگان و مؤط

قدام گرديده است که اين ا 1372و بررسي مجدد در سال 

 صل نتايج تحقيقات فوق مي باشد.مقاله حا

های گياهي مشخص نمودن تيپ هدف اصلي اين مقاله،

 -اساس فرم فلورستيكبر حوزه آبخيز سد کرج،

مقايسه  و 1372های سال فيزيونوميك و ارائه نقشه رستني

و استفاده از  1352آن با نقشه پوشش گياهي در سال 

و تعيين ميزان ( G.I.Sسيستم اطالعات جغرافيايي)

های گياهي در  تغييرات مساحت تيپهای گياهي و نوع گونه

 1:50000باشد.)مقياس هر دو نقشه  طي بيست سال مي

 مي باشد(.

ي بررسي تغييرات پوشش گياهي مراتع در فواصل زمان

معين و آگاهي از روند وضعيت آن يکي از موارد مهم 

ريزی و اعمال مديريت صحيح بهره برداری  امهجهت برن

ثير گذاری دو و به عبارتي ديگر تفکيك ميزان تأ مراتع

عامل انساني يا مديريتي و اقليمي بر روی وضعيت مراتع 

ها مطرح  ، قرنهاست که ترسيم نقشه رستنياگر چه است.

در  G.I.Sمروزه با استفاده از تکنيك سيستم است ولي ا

واند واقع مسير مطالعه پوشش گياهي در جهتي است که بت

ها بر روی نقشه منعکس  اطالعات بيشتری را از رستني

 سازد.

ها بر روی نقشه از زماني که استفاده از  نمايش رستني

های توپوگرافي متداول گرديد شروع شده است.  نقشه

Grischack,1872) ) ،هي جهان را تهيه نقشه پوشش گيا

ی حياتي مختلفي از جمله جنگلهای هام کرد که در آن فر

 آمازون، علفزارهای مختلف با نامهای متفاوت را باراني

های گياهي بدليل بندی تيپ داد. برای طبقه نشان مي

توان همه را در تنظيم يك  خصوصيات فراوان گياهان نمي

که انتخاب بعضي ازآنها که بهتر بندی استفاده کرد، بل طبقه

ك تيپ رستني از تيپ ديگر مؤثر توانند در تفکيك ي مي

بندی  ثر در طبقهباشد بهره جست، معيارهای مؤ مي

از نظر اکولوژی، مورفولوژی، فيزيولوژی،  توانند مي

 سيستماتيك گياهي و فلورستيك مطرح باشند.

(Hanson & Churchill, 1961  ،) که دارند  اظهار مي

بندی جوامع گياهي بايستي براساس يك يا چند تا از  طبقه

ای(، ارتباطات  معيارهای فلورستيك )ترکيب گونه

)اکولوژيك رويشگاه(، مراحل توالي و تواتر فيزيونومي و 

، ( Kuchler, 1967)  يا خصوصيات جغرافيايي قرارگيرد.

ها دو معيار ی رويشي و گونه را در تشريح رستنيهافرم

بندی  شمارد. چون ضرورتا تشريح بايد بر طبقه ياصلي م

مورد فيزيونومي و ساختار،  نظر وی چهار همقدم باشد. ب

های گياهي اميك تيپهای گياهي و ارتباط تيپفلورستيك، دين

 شوند. بندی معيارهای پايه محسوب مي با محيط، در طبقه

 (، در طرح بررسي تغييرات سطح،1377مهاجری)

ايش مراتع در ارتباط با سياست روضعيت و گ ظرفيت،
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گيری از سيستم اطالعات  هبا بهر اری و مديريت،گذ

شهرستان جغرافيايي به اين نتيجه رسيده است که در حوزه 

مل آمده در مقطع سالهای با بررسي بع سميرم استان اصفهان،

فشار و تخريب مراتع بدليل چرای مفرط دام  ،77تا  65

ترل زمان ت دولتي در زمينه کنهمچنان ادامه داشته و مديري

ی و کند نمودن روند تخريب ا ورود دام در تغيير گونه

تواند مشکالت را بر طرف  تأثيرگذار بوده ولي به تنهايي نمي

همچنين در طي دوره فوق به سطح مراتع افزوده شده  نمايد.

در اثر چرای مفرط ظرفيت چرای دام کاهش يافته و  اما

و به سطح مراتع با گرايش منفي  وضعيت مراتع سير نزولي

 اضافه شده است.

، ر پايان نامه دوره کارشناسي ارشد(، د1369زاده )اکبر

فيزيونوميك  -نقشه پوشش گياهي به روش فلورستيكتهيه 

،به اين نتيجه رسيده است که با استفاده از منطقه سيراچال

مطالعات موجود و انجام شده به بررسي تغييرات کاربردی 

پرداخت و اعالم نمود که عالوه بر تغيير گونه ای در اراضي 

هکتار به  950سطح اراضي زراعي از  ،عرصه های مرتعي

 رسيده است. 1369هکتار در سال  5850

(، در طرح احياء و اصالح مراتع مناطق 1375صالحي )

با  ،بياباني از طريق رويکرد به رستنيهای شاخص در بيابان

جغرافيايي به اين نتيجه رسيد که  استفاده از سيستم اطالعات

سال  26با توجه به نقشه های پوشش گياهي ترسيم شده در 

کاری( و  کاشان )قبل از اجرای عمليات تاغ گذشته در منطقه

بررسي وضعيت پوشش گياهي فعلي از نظر کمي و کيفي 

نتايج اين بررسي نشان داد  مورد توجه و مقايسه قرار گرفت.

بر پوشش قبلي  قابل توجهي سرعتي که گونه های تاغ با

 چيره شده و باعث حذف يا تغييرات کلي در آن شده است.

 ،در مقايسه پوشش گياهي مناطق مرجع ،(1375قليچ نيا)

،گزارش جوار کليد و بحراني پارک ملي گلستان و مراتع هم

نطقه مرجع بيشترين ترکيب داد که از نظر ترکيب گياهي در م

ر منطقه کليد بيشترين درصد ترکيب را %( د 5/69ها )را فورب

ي بيشترين درصد ترکيب و در منطقه بحران % (8/45گراسها )

د و اين نشان %( به خود اختصاص دادن5/41ها )را بوته اي

ت برداری مختلف بر روند تغييرا دهنده اعمال مديريتهای بهره

 باشد. کمي و کيفي پوشش گياهي مرتع مي

 ،(1369-78ساله ) 10در يك دوره  (،1379هويزه)

ای و توليد علوفه منطقه  ترکيب گونه ،تغييرات پوشش تاجي

رامهرمز تحت شرايط قرق و چرای دام مورد بررسي قرار 

 توليد،در اين پژوهش شاخصهای پوشش تاجي  گرفت.

زادآوری و وضعيت مرتع در داخل قرق مطالعاتي با کوادرات 

های تصادفي تت دائم و در خارج قرق با کوادراو ترانسک

نتايج اين مطالعه نشان داد که تنوع گونه  اندازه گيری گرديد.

در حد متوسط و ع منطقه در طي اين دوره ده ساله، ای مرات

کونه بوده و تراکم کل گياهان در داخل  60تا  50حدود 

.متوسط توليد در درصد افزايش داشته است 40ق حدود قر

ر وضعيت چرا بوده برابر توليد د 3وضعيت قرق تقريبا ٌ 

 است.

 (Le Houerou, 1981)،  در شمال آفريقا چرای بيش از

حد و کنترل نشده را باعث حذف يا کاهش شديد تراکم 

خوراک  بسياری از گونه های مرتعي مرغوب و خوش

ه های نامطلوب و سمي به منطقه دانست که سبب هجوم گون

شود و چرای سنگين در خالل مديريت نامطلوب در  مي

سال باعث از بين رفتن گونه های  10حوزه در طي 

 خوراک و کم شونده شده است. خوش

(Mirch, 1991) ، ساله که با اجرای قرق 6در يك مطالعه

در شمال عربستان سعودی صورت گرفت پي برد که کل 

درصد رسيده و توليد  8/70درصد به  7/8پوشش گياهي از 

است و  درصد افزايش يافته 45ماده خشك در حدود 
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شواهدی مبني بر بهبود روند توالي بدست آمد و همبستگي 

 بين توليد ماده خشك و بارندگي بسيار باال بوده است.

فلورستيك استفاده  –در اين مقاله از سيستم فيزيونوميك 

(. علت انتخاب سيستم 1373گلرنگ،  شد )محمدی

ثير با سيستم فلورستيك اين است که تأ فيزيونوميك همراه

بلکه  ،يط محيط تنها بر روی تفکيك فلورستيك نيستشرا

گر  بازتاب اين شرايط به صورت فرمهای حياتي نيز جلوه

 شود. مي

 
 هامواد و روش 

 منطقه موردمطالعه:

 11 36و  53 35حوزه آبخيز سد اميرکبير بين 

طول شرقي با  35 51و  30 51عرض شمالي و 

کيلومتری  30-60 هکتار در فاصله 83000مساحتي حدود 

شمال و شمال غربي تهران واقع شده است. از نظر 

بند و  توپوگرافي متشکل از نقاط بسيار مرتفع، نقاط ميان

 2000متر قله کهار تا  4500باشد که از ارتفاع  کوهپايه مي

طور کلي   هباشد و ب از سطح دريا محل سد متغير مي متر

متر  2000درصد سطح حوضه در ارتفاع بيش از  5/96

 واقع شده است.

از  از شمال به ارتفاعات البرز مرکزی، حوزه يادشده

شرق به درياچه سد و منطقه  از جنوب به پهن حصار،

 گردد. از غرب به کرج و عظيميه منتهي ميو  ،واريان

توان به سه منطقه  شناسي منطقه را مي  وضعيت زمين

ی جنوبي متمايز تقسيم کرد. توف جنوبي که مربوط به کوهها

ها،  خوردگي زياد و گسترش وسيعي از واريزه است، چين

رشته کوههای مرکزی که از سنگ آهك و دولوميت بوجود 

اند و توف شمال که مربوط به کوههای شمالي که  آمده

س بلند و مرتفع و شيبهای أ الر صورت يکنواخت دارای خط هب

 صاف و ماليم هستند.
ی آنها، رژيمهای ه باتوجه به مرفولوژخاکهای منطق

و  Ochricهای سطي قحرارتي خاک دارای افرطوبتي و

Mallic  و افق تحتانيCambic  وCalsic  و خاکهای بدون

افق مشخصه با تجمع گچ در بعضي از خاکها و مقدار کمي 

 امالح نيز هستند.

بارندگي منطقه که در سه ايستگاه مهم يعني سد اميرکبير، 

دهد که ميانگين  ری شد، نشان ميگي نساء و شهرستانك اندازه

و  3/617، 8/372بارندگي در اين سه ايستگاه به ترتيب 

های سد اميرکبير، نساء و ميليمتر برای ايستگاه 5/577

ار باشد. در تمام سه ايستگاه باالترين مقد شهرستانك مي

کمترين آن مربوط به بارندگي مربوط به فصل زمستان و 

 فصل تابستان است.
ساله در اين سه  10ای منطقه در طي دوره متوسط دم

برای  11/8و  62/8، 78/12ايستگاه به ترتيب 

های سد اميرکبير، نساء و شهرستانك گزارش شده ايستگاه

ماه و  ه سردترين ماه سال در همه ايستگاهها دیاست ک

گرمترين برای سد و نساء تيرماه و شهرستانك مردادماه 

 بوده است.

ك، دومارتن به ترتيب نيمه خش اقليم منطقه به روش

اميرکبير، نساء و  های سدمرطوب و مرطوب برای ايستگاه

شهرستانك محاسبه شد ولي با روش آمبرژه به ترتيب نيمه 

خشك سرد، اقليم ارتفاعات و اقليم ارتفاعات برای سد 

 اميرکبير، نساء و شهرستانك بوده است.

 روش بررسی

شده در سال روش بررسي بکار برده  ،طور کلي هب

 52مطابق با روش بررسي انجام شده در سال  ،1372

اجرايي  -بوده و در اين ارتباط با مطالعه طرح تفضيلي
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کبير )کرج( و تشکيل جلسات آبخيزداری سد امير

کارشناسي با مجری طرح فوق )آقای دکتر اسکوارز ( 

ن سعي گرديده است کليه موارد مطالعه شده و با هما

نسبت به انجام  52شده در سال روش بکار گرفته 

رئوس کلي  مطالعات پوشش گياهي منطقه اقدام گردد.

 اين مطالعات به شرح زير مي باشد:
سه نتايج از آنجا که يکي از اهداف تحقيق، مقاي

های مختلف حاصل از ارزيابي در بخشهای مختلف تيپ

سال بود، بنابراين در  20قه به فاصله زماني گياهي منط

هايي که در ارزيابي سال دد نيز همان روشارزيابي مج

 به کار برده شد. مورد استفاده قرار گرفته بود، 1352

های گياهي موجود در منطقه تيپ بدين منظور ابتدا،

شناسايي و نقشه تيپ گياهي با استفاده از عکس 

،نقشه های  1:100000ماهواره لندست با مقياس 

ازديدهای و ب ،1:50000توپوگرافي منطقه با مقياس 

 مکرر صحرايي تهيه گرديد.

عمليات  ،پس از تهيه نقشه تيپهای گياهي

 ،ونه برداری پوشش گياهي در هر تيپگيری و نم اندازه

فرم رويشي و  ،الگوی پراکنش ،با توجه به نوع توزيع

 1×1گذاری در سطوح  ابعاد گياهان با استفاده از پالت

شد تا  د و همواره سعيمربعي انجام گرديمتر 5×5و 

 جه به نظرات و پيشنهادهایها با توگيري محل اندازه

سال قبل  20های آقای دکتر اسکوارز در محل برداشت

 انتخاب گردد.

تعداد پالتها در هر تيپ همانند روش ارزيابي قبلي 

 تا 10يپ و ميزان همگن بودن پوشش بسته به سطح ت

 پالت جهت نمونه برداری در نظر گرفته شده است. 40

های فلورستيك در داخل قطعات نمونه اشتبرد

برای تعيين سطح حداقل الزم  انجام گرفت. )پالت (

برای قطعات نمونه از روش کين 

(CainTstanly ,1959.استفاده گرديد ) گيری  اندازه

ت گرفته و توليد با استفاده از روش قطع و توزين صور

ها همانند ظرفيت چرايي تيپ ،با به دست آوردن توليد

و با در نظر گرفتن توليد و ضريب  1352ش سال رو

و همچنين با در نظر گرفتن تلفيق سه  5/0برداشت 

و ضريب  ضريب برداشت مجاز ، عامل توليد،

 .( Brown,1954خوراکي محاسبه گرديده است.) خوش

ر فاکتوری ها از روش چهابرای تعيين وضعيت تيپ

و روش چهار  1352کار گرفته شده در سال  به

از روش  ،وری تعديل شده و جهت تعيين گرايشفاکت

 ترازو استفاده شده است.

با توجه به هماهنگيهای  ،گونه که ذکر گرديد همان

سعي  ،آمده با مجری طرح جامع آبخيزداری بعمل

ياهي های بررسي پوشش گگرديده است تمامي روش

های بکار منطبق با روش ،1372بکار گرفته شده در سال 

ن بوده تا بدين وسيله بهتري 1352ل گرفته شده در سا

 گيری از روند تغييرات پوشش گياهي عايد گردد. نتيجه

با توجه به هم مقياس بودن نقشه های  ،در نهايت

با  ،(1:50000در دو مقطع زماني فوق ) پوشش گياهي

استفاده از تکنيك سيستم اطالعات جغرافيايي نسبت به 

علل اين ارزيابي ميزان تغييرات پوشش و بررسي 

 تغييرات اقدام گرديده است.

 

 يجنتا
 گونه های شناسايي شده 

 17گونه شناسايي شده در منطقه  135از تعداد 

ونه گ Chenopodiaceae ،34ونه متعلق به خانواده گ

ونه متعلق به گ Compositae،21متعلق به خانواده 
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ونه متعلق به خانواده گ Labiateae  ،21خانواده 

Gramineae ده های ه گونه ها متعلق به ساير خانواو بقي

در مناطق بسيار مرتفع با توجه به  .گياهي مي باشد

کوتاه بودن دوره رويش و نزوالت جوی و سردی هوا و 

 ،ز طرفي صخره ای بودن و شيب زيادکم بودن خاک و ا

کمي را در اين نواحي مشاهده اتوان پوشش متر کمتر مي

تيپ بندی پوشش گياهي با مقايسه ای که بين نقشه  کرد.

مشخص  و نقشه ژئومورفولوژی و خاک منطقه بعمل آمده،

شده که در مناطق مختلف روابط متفاوتي بين آنها موجود 

% موارد  90ناطق کوهستاني در که در م طوری هب مي باشد.

کند  ز واحدهای ژئومورفولوژی تبعيت ميهای گياهي اتيپ

 بيشترتاني و اين بدليل آن است که در مناطق کوهس

خاک و آب زيرزميني کمتر پوشش گياهي از عمق و بافت 

کند و بيشتر تابع ارتفاع،جهت و درصد شيب  تبعيت مي

اس های اطراف رودخانه و اما در مناطق دشتي و تر ،است

های پوشش گياهي با ها همبستگي بين تيپ داخل دره

 شناسي بيشتر مي شود. واحدهای خاک

توان  و کم ارتفاع منطقه ميمناطق پست  از گونه های

 به گونه های زير اشاره نمود:

Zygophyllum atriplicoides-Artemisia sieberi-

Scariola orientalis-Ephedra strobilacea-  و انواع

توان نام برد که به عنوان گونه های غالب  ها را ميگون

 های گياهي منطقه حضور دارند.در بيشتر تيپ
 

 ه تيپهاي گياهي منطق

تيپ گياهي  17 در تيپ بندی مجدد مراتع منطقه،

مشاهده  1طور که در جدول  مشخص گرديد و همان

باالترين سطوح  3و  9،15های رديف تيپ مي گردد،

به خود جای داده  72مراتع منطقه را در سال 

 (.1اند.)جدول 

 گردد، گونه که از جدول فوق مالحظه مي همان

در دوره  ،ياهيبررسي تغييرات مساحت تيپهای گ

ساله فوق و تيپهای تغيير يافته و درصد نسبت  بيست

 مساحت هر تيپ به مساحت کل در آن آمده است.

 

 وضعيت و گرايش تيپها 

با استفاده از روش ترازو و همچنين با مقايسه 

مشخص  72و  52وضعيت پوشش گياهي در سالهای 

 باشد. يك از تيپها گرايش مثبت نمي گرديد که در هيچ

تيپ گرايش منفي  9گرايش ثابت و در  ،تيپ 8در 

 (.2مشاهده گرديد.)جدول 

ايش تيپهای گياهي، نقشه گرايش برای بيان بهتر گر

 (.3های گياهي ترسيم گرديد.)شکل تيپ
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 (1352-72) های گياهيبررسي تغييرات مساحت تيپ - 1  جدول

1372سال  1352سال    

متوسط نسبت 

مساحت 

نسبت به كل 

 )درصد(

 ساحتم

 )هکتار(

 

شماره  اسم تيپ

 تيپ

متوسط نسبت 

مساحت نسبت 

 به كل )درصد(

 مساحت

 )هکتار(

شماره  اسم تيپ

 تيپ

23/0%  194 Bromus  persicous- Agrapyron 

tauri 

اين تيپ نبوده است 52در سال  0 0 1  

 

1 

69%  5/578  Festuca spectabilis -Agropyron 

tauri 

2 99/0  5/835  Festuca spectabilis -
Agropyron tauri 

2 

16/7%  6/6029  Psathyrostachys fragilis- 

Agropyron tauri 

3 16/8  6868 Hordeum fragilis -

Agropyron tauri 
3 

08/5%  4271 Psathyrostachys fragilis – 

Festuca spectabilis – Bromus 

persicus 

4 91/5  4976 Hordeum fragilis – Bromus 

persicous 
4 

53/1%  1288 Hordeum violaceum- Festuca 

ovina 

5 53/1  1288 Hordeum violaceum- 

Festuca ovina 
5 

07/0%  60 Alepecueus textilis -Agropyron 

cristatum 

6 07/0  60 Alepecueus textilis -

Agropyron cristatum 
6 

52%  438 Hordeum violaceum- Trifolium  
repens 

7 49/0  414 Hordeum violaceum 

Trifolium repens 
7 

18/6%  5204 Juniperus polycaypus 8 99/6  5/5884  Juniperus polycarpus 8 

1/15%  12705 Astragalus sp- Acantholimon 

festucaeum- Onobrychis cornuta 

9 13/15  12732 Astragalus- Cautholimon-

Onobrychis 
9 

92/0 %  770 Cotoneastre nummularia- 

Astragalus sp. 

10 47/0  398 Cotoneastre 10 

24/0%  5/244  Thymus kotchyanus- Astragalus 

sp 

11 29/0  5/244  Thymus- Astragalus- 

Dactylis 
11 

39/0%  332 Astragalus sp.-Prangos 

forulacea 
اين تيپ نبوده است 52در سال  0 0 12  

 

12 

31/0 %  5/262  Prangos ferulacea-Bromus 

persicus 
اين تيپ نبوده است 52در سال  0 0 13  

 

13 

3/0 %  254 Thymus kotchyanus- Festuca 

spectabilis. 

14 3/0  254 Catabrosa Calamagrostis - 

Phragmites 
14 

18%  15151 Astragalus  sp – psathyrostachys 

fragilis 

15 52/13  11379 Atragalus sp.-Hordeum 15 

71/2%  2280 Astragalus sp- Bromus persicus 16 45/3  5/2899  Atragalus- Bromus 

persicus 
16 

52/2%  5/2123  Astragalus sp.- Agropyron tauri-

Festuca 

17 54/0  453 Astragalus sp- Agropyron 

tauri- Festuca spectabilis 
17 

های ديگر تبديل شده به تيپ 72در سال  - --

 است

18 10/1  929 Oryzopsis molinoides -
Bromus tomentellus 

18 

های ديگر تبديل شده به تيپ 72در سال  - -

 است

19 78/0  658 Berberis- Rosa 19 

20/0 20های ديگر تبديل شده به تيپ 72در سال  - -  172 Astragalus- Contonraster 20 
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 است

های ديگر تبديل شده به تيپ 72در سال  - -

 است

21 51/0  426 Oryzopsis- Bromus- stipa 21 

 (1352-72هاي گياهي)بررسي وضعيت و گرايش تيپ - 2  جدول

مساحت به  وضعيت گرايش

 هکتار

شماره  نام تيپ گياهي

 تيپ

 Bromus  persicous- Agrapyron tauri 1 194 متوسط منفي

5/578 متوسط منفي  Festuca spectabilis -Agropyron tauri 2 

6/6029 متوسط منفي  Psathyrostachys fragilis- Agropyron tauri 3 

 Psathyrostachys fragilis – Festuca 4271 متوسط منفي

spectabilis – Bromus persicus 
4 

 Hordeum violaceum- Festuca ovina 5 1288 خوب ثابت

 Alepecueus textilis -Agropyron cristatum 6 60 خوب ثابت

 Hordeum violaceum- Trifolium  repens 7 438 خوب ثابت

 Juniperus polycaypus 8 5204 متوسط منفي

 -Astragalus sp- Acantholimon festucaeum 12705 متوسط ثابت

Onobrychis cornuta 
9 

 Cotoneastre nummularia- Astragalus sp. 10 770 متوسط ثابت

5/244 متوسط ثابت  Thymus kotchyanus- Astragalus sp 11 

 Astragalus sp.-Prangos forulacea 12 332 ضعيف منفي

5/262 ضعيف منفي  Prangos ferulacea-Bromus persicus 13 

 Thymus kotchyanus- Festuca spectabilis. 14 254 خوب ثابت

 Astragalus  sp – psathyrostachys fragilis 15 15151 متوسط ثابت

 Astragalus sp- Bromus persicus 16 2280 متوسط منفي

5/2123 متوسط منفي  Astragalus sp.- Agropyron tauri-Festuca 17 

 

توان موارد  مي 1و جدول  4تا  1های با نگاهي به شکل

 در اين مقاله ارائه نمود:  عنوان نتايج کلي هزير را ب

 Bromus persicus – Agropyron -1اره تيپ شم

tauri  در منطقه نبوده و پس از  52اين تيپ در سال

مشاهده شده است. اين تيپ جانشين  72مطالعه در سال 

شده است. در اين تيپ  Oryzopsis-Bromus-Stipaتيپ 

شود و گياه  ديده نمي Dactylis glomerataآثاری از 

Oryzopsis  توان ديد. علت  ميرا فقط به صورت همراه

خوراکي بيشتری  که خوش Oryzopsisاين است که گياه 

توجه و دارد بيشتر مورد  Bromus persicusنسبت به 

با چرای دام از تراکم  شود. بنابراين تعرض دام واقع مي

Oryzopsis  کم شده و زمينه برای رشد گونه غالب دوم که

Bromus persicus درضمنشود.  فراهم مي ،است 

 Agropyronاز گياه  Stipa caucasicaخوراکي  خوش 

tauri های  های همراه تيپ و از گونه )که زماني جزء گونه

غالب تيپ مجاور غربي بوده( بيشتر است، به اين ترتيب 
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ه اين ترتيب گيرد و ب ن مورد فشار چرا قرار ميبيش از آ

عنوان تيپ جانشين در منطقه استقرار  به 1تيپ شماره 

 .يابد مي

-Festuca spectabilis-2تيپ گياهي شماره 

Agropyron tauri – Bromus Persicus  مساحت اين

در هکتار 5/578به  52هکتاردر سال  5/835تيپ از 

هکتار کاهش يافته  257رسيده است. يعني  72سال 

-Prangosاست. در قسمت شمالي جای خود را به تيپ 

Bromus .داده است 

در اين منطقه به خاطر  Prangusعلت رشد گياه 

کشت اين گياه و برداشت آن توسط انسان به منظور تغذيه 

 زمستانه دام است. 

-Psathyrostachys fragilis-3تيپ گياهي شماره 

Agropyron tauri ،  هکتار در  6868مساحت اين تيپ از

رسيده و در  72هکتار در سال  6/6029به  52سال 

به تيپ  بخشهای شمالي و شرقي جای خود را

Astragalus-Psathyrostachis  داده است و در بخش

 Prangos-Bromusکوچکي از شرق جای خود را به تيپ 

 داده است.

منطقه شمالي در مسير عبور دام قرار داشته به اين 

ترتيب فشار چرا ابتدا موجب کاهش تراکم در 

Agropyron   و با تراکم فشار چرا درPsathyrostachys 

اين ترتيب زمينه برای پيشروی تيپ  شود. به مي

Astragalus psathyrostachys  که در همسايگي تيپ

 شود. قرار دارد فراهم مي 3شماره 

-Psathyrostachys fragilis -4تيپ گياهي شماره 

Festuca spectabilis-Bromus persicus،  مساحت اين تيپ

 72در سال هکتار  4271به  52هکتار در سال  4976از 

 هکتار کاهش پيدانموده است. 705يل شده است. يعنيتبد

گونه غالب دوم بوده  Bromus ،عالوه در تيپ قبلي هب

که  Festuca s pectabilisاست که اکنون جای خود را به 

داده است.  ،به عنوان گونه همراه تيپ بوده 52در سال 

 Festucaاز گياه  Bromus persicusخوراکي گياه  خوش

spectabilis تحت فشار چرا از تراکم  ، بنابراينيشتر استب

 Festucaآن کاسته شده و به تدريج جای خود را به 

spectabilis الت بيانگر مراحل اوليه سير داده است. اين ح

 اين تيپ است. در نزولي

-Hordeum violaceum -5تيپ گياهي شماره 

Festuca ovina، ؛مساحت اين تيپ تغييری نکرده است 

و  Festuca ovina و Hordeum violaceumاکم ولي از تر

خوراک آن کاسته شده است. و  های همراه خوش گونه

شود.  و سمي در آن ديده ميبرخي از گياهان بدخوراک 

مرغوب مرتعي در اين های  هنوز هم گونه ،اينباوجود 

 تيپ فراوان هستند.

 Alopcurus-Agropyron -6تيپ گياهي شماره 

cristatum،  مساحت اين تيپ طي اين مدت تغييری

ولي درصد پوشش گياهي آن اندکي کاهش  ؛نکرده است

 Bromusهای  يافته است و درصد کمتری از گونه

tomentellus ،Dactylis glomerata ،Moliniodes 

Oryzopsis های  ولي گونه ؛شوند ديده ميOnobrychis 

cornuta ،Stipa caucasica  وsp Ferula  گسترش

 ،اند. علت عدم تخريب قابل توجه اين تيپ يشتری يافتهب

 در مساحت اندک آن و ديگری مشکل دسترسي آن است.

-Hordeum violaceum -7تيپ گياهي شماره 

Trifolium repens ،  مساحت اين تيپ تغييری نکرده

است ولي درصد پوشش گياهي آن اندکي کاهش يافته 

 Dactylis glomerataهای  است و درصد کمتری از گونه

شود. علت کاهش  ديده مي Oryzopsis molinoidesو 



 حوزه...بررسي تغييرات پوشش گياهي 

 

194 

 

خوراک، چرای دام در اين منطقه  های خوش برخي از گونه

است و علت عدم تخريب قابل توجه تيپ در قرق آن به 

 منظور حفاظت از پيست اسکي است.

 ،Juniperus polycarpus -8تيپ گياهي شماره 

به  52در سال  هکتار 5/5884مساحت اين تيپ از 

هکتار 5/680رسيده است، يعني  72درسال  5204

کاهش سطح داشته است. علت عمده آن قطع اين درخت 

اما علت عدم  باشد به وسيله افراد سودجومي تنومند

ديگر  ابتدا غيرقابل دسترس بودن آن و ،انقراض کامل آن

که  احترامي است که اهالي برای آن قائل هستند. چنان

ولي از  ،گويند درخت مقدس نيز مي ،هالي به آنبرخي از ا

Berberis vulgaris  عنوان گونه همراه در  به 52که درسال

شد اکنون آثار قابل توجهي به چشم  تيپ ديده مي

آن به وسيله  آوری بذرهای خورد. شايد علت آن جمع نمي

انسان ويا قطع آن به منظور سوخت بوده باشد. در اين 

های همراه   ع ارس ويا درختچهانع از قطبايستي م منطقه مي

و با زدن ايستگاه تحقيقاتي در  شدوسيله افراد سودجو  به

را در  های مناسب کشت آن شيوه ،ای از اين تيپ منطقه

منطقه مورد بررسي قرار داد و باالخره درصد پوشش و 

همچنين مقدار سطح تيپ اين گياه بسيار مفيد را افزايش 

 داد.

-Astragalus-Acantholimon-9ره تيپ گياهي شما

Onobrychis cornuta، يپ تغييری نکرده مساحت اين ت

خوراک آن کم شده  درصد گياهان همراه خوش  است.

 Alopecurusو  tomentellus Bromus است و از گياهان

textilis  وDactylis glomerata  وOryzopsis 

molinioidesطور کلي هخورد. ب ثاری به چشم نميآ، 

خوراک در آن فراوان ديده  گياهان خشبي و غيرخوش

و  Cousinia spتوان  مي ،شوند. از گياهان مهاجم آن مي

Euphorbia sp رويه در اين تيپ نام برد. چرای بي را، 

نشين شدن  خوراک و جا موجب حذف گياهان خوش

ک و يا سمي شده است. همچنين خورا گياهان غيرخوش

در تيپ است که  ر نزوليکني از عوامل ديگر سي بوته

ها در  موجب شستشوی خاک و نمايان شدن سنگريزه

اين تيپ مشاهده  بستر اين تيپ است. نهالهای جوان در

شوند  در اين تيپ ديده ميگياهان مسن  شود و عمدتأ نمي

 باشند. زاد مي که شاخه

 ،Cotoneaster-Astragalus-10تيپ گياهي شماره 

به  52در سال  هکتار 398مساحت اين تيپ از 

 372تغيير يافته است. يعني  72هکتار در سال 770

ايم، علت افزايش مساحت تيپ  هکتار افزايش سطح داشته

،  Bromus persicusجانشين شدن تيپ به جای تيپهای 

Psathyrostachys fragilis  وBerberis باشد که هر  مي

اند. تيپ  يك به نوعي مورد تعرض انسان قرار گرفته

Psathyrostachys-Bromus خوراک است مورد  که خوش

چرای مفرط قرارگرفته است و در برخي نقاط جای خود 

داده است و تيپ  Cotoneaster-Astragalusرا به تيپ 

مين سوخت نيز به منظور تأ Berberis-Rosaای  درختچه

به زوال گذاشته است و در برخي نقاط جای خود را به  رو

راز  ،. از طرفياست داده Cotoneaster-Astragalusتيپ 

ه نخست در عالئق فرهنگي اهالي منطق Cotoneasterبقا 

ه شيرخشت از صمغ آن يان به منظور تهياست؛ زيرا روستاي

نگهداری اين گياهان  . افراد در حفظ و شوند مند مي بهره

  Astragalusکوشند، و از طرف ديگر در همزيستي با . مي

sp بذرهای باشد. به اين صورت مي Contoneaster  در

رشد يافته و مستقر  ،ای لوای پوشش خارهای گون بوته

 شوند. های جوان ايجاد ميبه اين ترتيب نهالشوند و  مي
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خصوصا  خصوص به های اين نهالها را در منطقه نمونه

 توان مشاهده نمود. ای مي در کنار گون بوته

 ،Thymus-Astragalus -11تيپ گياهي شماره 

اين تيپ تغيير نکرده است. تراکم پوشش در اين مساحت 

 52ولي نسبت به سال  ؛تيپ قدری کاهش يافته است

 تغيير قابل توجهي نکرده است.

اين  ،Astragalus-Prangos -12تيپ گياهي شماره 

  وجود نداشته و پس از مطالعه منطقه در 52تيپ در سال 

های هده شده است، اين تيپ جانشين تيپمشا 72سال 

Festuca spectabilis ، Agropyron tauri 

شده است. کشت گياه  Psathyrostachys fragilisو

Prangos مين غذای زمستانه سيله انسان به منظور تأبه و

و  Festuca-Agropyronدام موجب حذف تيپهای 

Psathyrostachys-Agropyron  شده است. اما دليل ورود

آن از تيپ  رهای، انتقال بذنيز Astragalusگونه غالب 

رار دارد به منطقه و استقرار بالشتکي که در همسايگي آن ق

وجود کندوهای فراوان در  ،آن است. از طرفي بذرهای

زمان گلدهي اين دو گياه )که از گياهان خوب شهدزا و 

زا هستند(، موجب لقاح در اين گياهان شده و در  گرده

با  شود. نهايت موجب افزايش تراکم اين گياهان مي

اين تيپ ضمن استفاده  استقرار کندوهای زنبور عسل در

بهينه از شهد و گرده اين گياهان در توليد عسل با افزايش 

در گياهان شده  دی در گياهان مانع از سير نزوليبذر تولي

 درجهت توالي ثانويه ياری نمود.  و تيپ گياهي را

 ،Prangos-Bromus persius -13تيپ گياهي شماره 

در منطقه نبوده و پس از مطالعه در  52پ در سال اين تي

مشاهده شده است. اين تيپ جانشين تيپ  72سال 

Festuca spectabilis –Agropyron tauri .شده است 

در اين منطقه به کشت اين گياه و  Prangosعلت رشد 

وسيله انسان، به منظور تغذيه زمستانه دام  هبرداشت آن ب

 است.

خوب اين گياه است که  طبيعي وعامل ديگر زادآوری 

گيرد، زيرا اين گياه از گياهان  به کمك زنبور انجام مي

زای کشور است و منطقه نيز محل استقرار  شهدزا و گرده

 کندوهای زنبور عسل است.

به دليل ورود انسان در منطقه، خاک آن دستخوش 

مشهود  گرديده و آثار فرسايش در آن کامألتخريب 

درصد سطح آن پوشيده  20که بيش از  یطور هباشد. ب مي

 از سنگريزه است.

 Thymus-Festuca-14تيپ گياهي شماره 

spectabilis،  تغييری  52مساحت اين تيپ نسبت به سال

های مرغوب مانند  ولي تراکم برخي از گونه ،نکرده است

Dactylis glomerata  کمتر شده است و به جای آن

centaurea ،Cousinia، Euphorbia  و برخي از گياهان

در آن به طور  Nepeta ،Phlomis مانند  Labiataeتيره

 شود. فراوان مشاهده مي

 نخست باالبودن سطح ايستابي در ،دليل بقاء اين تيپ

اين تيپ است و ديگر وجود کندوهای فراواني است که 

درحوالي اين تيپ گياهي وجود دارد. به اين ترتيب 

Thymus Kotchyanus خوب شهدزا و بسيار که گياه

زاست با جلب زنبورها موجب بقاء و گسترش سطح  گرده

 شود. پوشش خود مي

 Astragalus-Psathyrostachys-15تيپ شماره 

fragilis ،  52هکتار در سال  11379مساحت اين تيپ از 

 3772رسيده است. يعني  72هکتار در سال  15151به 

جانشين تيپ  هکتار افزايش سطح داشته است. در بخشهايي

Oryzopsis -Bromus-Stipa جاهايي  شده است و در
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و در برخي نقاط  Astragalus-Bromus persicusجانشين 

شده است.  Astragalus-cotoneasterجانشين 

-Oryzopsis-Bromusهای غالب تيپ  خوراکي گونه خوش

Stipa به مراتب بيشتر  15های غالب تيپ شماره  از گونه

 است.

 ،Astragalus-Psathyrostachysجوم تيپ ه بنابراين

رويه ذکر کرد.  توان چرای بي مي را بجای تيپ اوليه

 Psathyrostachysاز  Bromus Persicusهمچنين 

 ودني با حفظ غالب ؛ بنابراينتر است خوراک خوش

Astragalus  در رقابت بين دو گونهBromus  و

Psathyrostachys گونه ،Bromus اه جای خود را به گي

 داده است. Psathyrostachysمقاوم 

و  Astragalus-Cotoneasterعلت گسستگي در تيپ 

های  ، قطع درختچه15در رقابت با تيپ شماره  پسروی آن

 توان ذکر نمود. به وسيله انسان مي را گرانبهای شيرخشت

 Astragalus-Bromus-16تيپ گياهي شماره 

persicus ،  ر در سال هکتا 5/2899مساحت اين تيپ از

 5/619يعني  ،هکتار در سال رسيده است 2280به  52

هکتار کاهش سطح داشته است. در اين تيپ آثاری از 

Melica persica , Dactylis glomerata شود.  ديده نمي

بيانگر چرای مفرط در  Dactylis glomerataحذف گياه 

 ,Alyssum marginatumمنطقه است، که به جای 

Bromus tectorum , Poa bulbosa, cousinia sp 
نشيني  ه است. در مناطقي که اين تيپ عقبجانشين شد

)در  Cotoneaster- Astragalusدارد، بجای آن تيپ 

 Astragalus-Psathyrostachysبخش مرکزی منطقه( و 

)در بخش شرقي منطقه( جانشين شده است. علت 

به اين دليل است که  15تيپ شماره  يجانشين

از گياه  Bromus persicusگياه  خوراکي خوش

Psathyrostachys بيشتر مورد توجه  بيشتر است، بنابراين

شود، به اين ترتيب زمينه برای رشد گياه  دام واقع مي

Psathyrostachys  که زماني از گياه همراه تيپ بوده و

باشد که  های غالب تيپ مجاور جنوبي مي همچنين از گونه

دوم در منطقه ظاهر شده  غالب صورت گونه هاکنون ب

 است، فراهم مي گردد.  

-Cotoneasteتيپ  ،تيپ ديگر جانشين شده

Astragalus غم ر است. دليل گسترش اين تيپ، به

خوراک بودن درختچه شيرخشت، يکي در حفاظت  خوش

و ديگر امکان رشد و استقرار  آن به وسيله اهالي منطقه است

 Astragalusار آن در پوشش گياه خشبي و خارد بذرهای

 است.

– Astragalus-Agropyron -17تيپ گياهي شماره 

Festuca spectabilis،  هکتار در  453مساحت اين تيپ از

رسيده است. يعني  72هکتار در سال  5/2123به  52سال 

 Agropyronهکتار افزايش سطح داشته است. گياه  5/1670

tauri  و در سال عنوان گونه همراه بوده است  به 52در سال

صورت گونه غالب درآمده است. با چرای دام زمينه  هب 72

خوراکي کمتری  که خوش Agropyron tauriبرای رشد 

دارد فراهم شده و به اين  Festuca spectabilisنسبت به 

ترتيب پوشش آن افزايش يافته است و علت گسترش آن نيز 

و  Astragalus-Cotoneasterجانشين شدن اين تيپ بجای 

که هر يك به نحوی مورد تعرض انسان  Berberis-Rosaتيپ 

 باشد. اند مي قرار گرفته

 
 ساير تغييرات

 52هکتار در سال  80/834و زراعتها از  مساحت باغها

رسيده است. که  72هکتار در سال  53/4618به  درمجموع

-Catabrosaجانشين برخي از تيپهای گياهي مانند تيپ 

calamagrostis-phragmites راضي شده است، و يا بر روی ا
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های سنگي و الی رخنمون محدود وحاصلخيزی که در البه

ها و جويبارها  شيبهای پوشيده از قلوه سنگ، و کنار رودخانه

 شوند. ديده مي ،هستند

 
  بحث

بررسي تغييرات پوشش گياهي مراتع در فواصل زماني 

ت جهآن يکي از موارد مهم  معين و آگاهي از روند وضعيت

برداری مراتع و  ريزی و اعمال مديريت صحيح بهره برنامه

گذاری دو عامل انساني ، تفکيك ميزان تأثيرديگر عبارتي به

 يا مديريتي و اقليمي بر روی وضعيت مراتع است.

های گياهي در دو حت تيپنتايج بررسي تغييرات مسا

نشان داده  1در جدول  52و  72مقطع زماني سالهای 

 شده است.

دار ميان وضعيت تيپهای  وجود تفاوت معنيعدم 

که مراتع منطقه در طي دوره  ت از آن داردياکگياهي ح

تيپ دارای گرايش ثابت و در  8( در 1352-72مطالعه )

 علت (.4و  2)شکل تيپ دارای گرايش منفي مي باشند 9

های گياهي منطقه در عمده تغييرات مشاهده شده در تيپ

، بررسي در کل دام مي باشد؛ره مزبور چرای مفرط طي دو

از عدم تغييرات قابل  تياکبعمل آمده در حوزه فوق ،ح

ي گياهي سال و کند بودن توال 20توجه در فاصله زماني 

در منطقه مورد مطالعه دارد.اين نتايج موافق با نتايج 

  et al, 1992) تحقيقات و اظهارات از بررسي، حاصل

Yorks (، ،در اياالت يوتای آمريکاWalker ,1988) (  در

، در آيداهو مي باشد که ) et al,1990) Sharpاستراليا و

اظهار مي دارند که تغييرات در مناطق خشك بسيار بطئي 

پذيريهای ی مشاهده روندهای واقعي از تغييراست و برا

ثير چرا زياد توليد ساليانه گونه ها و تأ ساليانه مانند نوسان

ديناميك پوشش گياهي و اقليم بر روی روند وضعيت و 

 مراتع مناطق خشك به دوره های زماني طوالني نياز دارد.

Yorks et al, 1992) ( مقياس زماني بالغ بر يك نسل ،

 (1988,سال و 30 ،(1981رايت و همکاران ) انساني،

Walker ( ، سال اظهار  40حداقل دوره زماني الزم را

 داشته اند.

ي و پايا با بودن گونه های دائمهمچنين غالب  

های گياهي م در برابر فشار چرای دام در تيپپذيری کتأثير

الت جوی ساالنه منطقه و تابعيت کمتر اين گونه ها به نزو

دار نبودن روند تغييرات بارش منطقه  و با توجه به جهت

ه برای ايفای نقش يکي از عوامل زمين ،گذشته در طي دهه

چرا  م نبوده است.فراه ،ثر در توالي گياهي يعني رقابتمؤ

و يا سير  تر )از نظر توالي( که دستيابي به مراحل عالي

 (.1370)صفائيان،نزولي مستلزم رقابت گياهي است

(، در طرح بررسي روند کمي و کيفي 1378ارزاني )

-77اتع پشتکوه يزد در دوره تغييرات پوشش گياهي مر

ون آماری با بررسي وضعيت پوشش گياهي و آزم ،1365

، 77و  65تيازات وضعيت تيپها در سالهای جمع ام

دار بين داده های  عدم وجود تفاوت معنياز  تياکح

 ،مان و گرايش وضعيت ثابت مراتع داردمربوط به دو ز

از کند بودن روند تغييرات  تياک، نتايج حکليطور به

پوشش گياهي در منطقه مطالعاتي است و برای جدا کردن 

غييرپذيريهای ساليانه به و مشاهده روندهای واقعي از ت

 تر نياز است. دوره طوالني

ه نقشه در مطالعه تهي ،(1369، اکبرزاده )همچنين

به اين نتيجه رسيده است  ،پوشش گياهي منطقه سيراچال

که عدم مديريت صحيح و دام بيش از حد منجر به 

تخريب بيش از حد مراتع شده و وضعيت مراتع فقير و 

 گرايش آن منفي مي باشد.
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کاهش تراکم پوشش  مهمترين علت (،1374رستمي)

سال گذشته را  40ن در طي خان کرمادر منطقه کبوتر

 رويه و افزايش تعداد دام اظهار داشته است. چرای بي

سه شيوه مديريتي اعمال شده در  (،1376نژاد ) موسوی

يسه کرده است و نتايج تحقيق مراتع استان سمنان را مقا

دار بين توليد و وضعيت  نيايت از اختالف معکوی ح

داری و عدم  داری و فاقد طرح مرتع دارای طرح مرتع مراتع

مراتع مميزی شده و دار بين توليد و وضعيت  تفاوت معني

 ،(1365اختصاصي و همکاران ) .مميزی نشده دارد

مهمترين عوامل تخريب پوشش گياهي مراتع منطقه يزد را 

اسب دام به دليل منرای بيش از حد ظرفيت و پراکنش ناچ

 عدم دسترسي به منابع آبي برشمرده اند.

West et al.,1984) (، ا در پنج منطقه قرق ثير قرق رتأ

زارهای غرب اياالت يوتای آمريکا در فاصله  شده در درمنه

 غم آنکهر داده اند و به سال مورد بررسي قرار 13زماني 

تر  روندی مطلوب ،تغييرات بارش در طي دوره مطالعه

دار در توليد علوفه مناطق قرق شده  داشت افزايش معني

نمايند که اگر  هده ننمودند و در نهايت توصيه ميمشا

بازگشت سريع مرتع به وضع سابق يعني غالب بودن 

 گراسها منظور باشد نياز به دخالت مستقيم در مرتع است.

سال قرق و چرای دام  5ثير مدت تأ (،1368وهابي )

ي هي منطقه فريدن اصفهان مورد بررستيپ گيا 19را در 

دار  ت از تفاوت معنيياکقرار داده که نتايج بررسي وی ح

مرتعي داخل و خارج قرق يادشده  ميان پوشش

ثير غييرات مراتع و آگاهي از ميزان تأروند ت دارد.بررسي 

 ،اقليمي بر روی روند وضعيت مراتع عوامل انساني و

نده اکوسيستم عوامل ساز دستيابي به روابطي قانونمند ميان

ضرورت  ترين راهکارهای مديريتي، مراتع و اعمال صحيح

زماني معين و مقايسه  ارزيابي دقيق مراتع در دوره های

در اين  بنابراين ،نتايج بدست آمده را ايجاب مي نمايد

 تحقيق عمدتاٌ دو هدف زير مدنظر بوده است:

بررسي تغييرات روند وضعيت مراتع و علل آن و  -1

بارت ديگر و به ع ،72تا  52ر طي دوره زماني سالهای د

گذاری دو عامل انساني و اقليمي بر روی روند ميزان تأثير

 وضعيت مراتع منطقه.

های گياهي ساله در تيپ 20بررسي عملکرد قرق  -2

 منطقه.

 سپاسگزاري
در سالهای نخست بررسي طرح جامع حوزه آبخيز 

آقايان  ( افراد مختلفي از جمله1352کرج )

 مهدوی، محبي، گاون(، اسکوارز)کارشناس شرکت مك

جوانشير و ساير کارشناسان و  مرحوم نخجواني، پور، ملك

سسه تحقيقات دانشکده منابع طبيعي تهران و مؤ اساتيد

( 1372جنگلها و مراتع کشور و در سال تهيه اين طرح )

 نظرزاده، پور، ملك محسني ساروی، نيز آقايان مصداقي،

 اسکوارز و ساير کارشناسان و اساتيد دانشگاه علوم ،اونق

سسه تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي گرگان ومؤ

جنگلها و مراتع کشور و همچنين مرکز تحقيقات 

کشاورزی و منابع طبيعي تهران در امرجمع آوری داده ها 

و انجام بررسي فوق همکاری داشته اند که الزم است در 

 ان قدرداني و تشکر گردد.اينجا از يکايك اين عزيز

 

 دهمنابع مورد استفا
سيمای طبيعي و جغرافيايي )مطالعات  .1365،اختصاصي، م.ر. -1

سازمان جهاد سازندگي  منطقه گاريزات، پوشش گياهي و مراتع(

 يزد.

 ،گيری مرتع تجزيه و تحليل روشهای اندازه .1377،.ح ،ارزاني -2

 ،شکده منابع طبيعيداری دان ارشد مرتع جزوه درسي کارشناسي

 دانشگاه صنعتي اصفهان.
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مناطق  دستورالعمل طرح ارزيابي مراتع .1376 ،.ح ارزاني، -3

سسه تحقيقات جنگلها و مراتع مختلف آب و هوايي ايران، مؤ

 کشور.

تهيه نقشه پوشش گياهي به روش .1369 ،،م.زاده کبرا  -4

ارشناسي پايان نامه ک فيزيونوميك )منطقه سيراچال(، -فلورستيك

 دانشکده منابع طبيعي تهران. ،ارشد

گيری پوشش  وشهای اندازهمقايسه ر.1364 ،م. جانبگلو، -5

 ،داری ارشد مرتع پايان نامه دوره کارشناسي گياهي مرتعي،

 دانشگاه تهران.

 1:20000عکسهای هوايي  ،سازمان جغرافيايي ارتش -6

 کبير.منطقه سد امير

ای کاسموس  عکس ماهواره ،سازمان جغرافيايي ارتش -7

 .منطقه کرج و حومه 1:100000

. طرح جامع آبخيزداری سدکرج، 1352گاون،  شرکت مك -8

 .115تا  82گزارش پوشش گياهي. ص 

بياباني از احياء و اصالح مراتع مناطق .1375 ،ح. ،صالحي -9

های شاخص در بيابان با استفاده از طريق رويکرد به رستني

G.I.S، داری  لي مرتع و مرتعمجموعه مقاالت دومين سمينار م

، مراتع انتشارات سازمان جنگلها ،1380بهمن  16-18ايران، در

 .کشور وآبخيزداری

 تجزيه وتحليل اکوسيستم های مرتعي، .1370،.،نصفائيان -10

 ،دانشکده علوم کشاورزی ارشد، جزوه درسي دوره کارشناسي

 دانشگاه مازندران.

 مرجع،مقايسه پوشش گياهي مناطق . 1375،.ح قليچ نيا، -11

پژوهش و جوار  و بحراني پارک ملي گلستان و مراتع هم کليد،

 .1375بهار  ،30شماره  سازندگي،

. بررسي تغييرات پوشش 1373، .، بمحمدی گلرنگ -12

سال گذشته،  20گياهي حوزه آبخيز سد اميرکبير )کرج( طي 

داری، دانشگاه علوم کشاورزی و  نامه کارشناسي ارشد مرتع پايان

 گرگان.منابع طبيعي 

انتشارات بنياد  داری در ايران، مرتع.1381،م. مصداقي، -13

 .78ص   فرهنگي رضوی،

 ظرفيت، بررسي تغييرات سطح،.1380.،ع مهاجری، -14

  ،گذاری و مديريت گرايش مراتع در ارتباط با سياست وضعيت و

مجموعه مقاالت دومين سمينار  ،G.I.Sگيری از سيستم  با بهره

انتشارات  ،1380بهمن  16-18ايران،داری در  ملي مرتع و مرتع

 کشور.  و آبخيزداریمراتع  سازمان جنگلها،

کاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي  ،1373،.،غنوروزی -15

(G.I.Sدر مديريت حوزه های آبخيز )،  معاونت آموزش و

 .تحقيقات وزارت جهاد کشاورزی

رسي و مقايسه تغييرات پوشش بر .1368،.ر.م وهابي، -16

د علوفه و سرعت نفوذ آب در تولي ياهي،ترکيب گ ،گياهي

پايان نامه  ،قرق و چرا در منطقه فريدن اصفهانهای وضعيت

 داری دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران. ارشد مرتع کارشناسي

قرق در وضعيت و گرايش ثير .بررسي تأ1379 ،.ح ،هويزه  -17

انتشارات مرکز تحقيقات  ،استپي گرم خوزستان مراتع نيمه
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Evaluation of plant cover changes in Amir-kabir Dam basin in a 20 year period. 
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Abstract: 
Understanding the relation between the plants,The environmental factors and the other living 

creatures is a necessary problem in preserving the constancy in all eco-systems.Man in order to 

cope his needs ,has used the natural resources and during thousands of years using the eco-

system had been effective in changing them.  In this research having the vegetation map of this 

area which had been provided by Macgoven Australian co,The map of plant type in 1372 using 

G.I.S has been provided and the changes in plant cover during this period were evaluated. 

Comparing the two maps,The result was that among the 20 recognized types in 1352, 3 types 

because of grazing and other factors have been completely wiped out ,and the other types have 

been changed into newer types or there are some changes in the variance of some other types. In 

plant coverage studying ,in order to specify the range condition trend,the methods of :1) Four 

factorial metuod. 2) clipping and weighing method. 3)trend method were used. Using Trend 

method and comparing the plant cover condition in 1352 and 1372 ,we came to the result that 

there is no positive trend in any types .In 8 types ,the trends are constant and in 9 ,the negative 

trends have been reported. In order to explain the 17 trends in 1372,the map of range condition 

trend in G.I.S system has been drawn. 

 

Key words:  Plant coverage changes ,Amir-kabir dam basin,G.I.S 
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