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 خالصه
.  از اهميت ويژه اي برخوردار است،هاي مرتعيه در رويشگاي داممطالعه تغييرات پوشش گياهي تحت شرايط عدم چرا

. گردد است كه حفاظت مرتع از چراي دام موجب گرايش آن به طرف مرحله كليماكس و بهبود وضعيت مرتع ميتصور بر اين 
اي  نوسان و تغيير سال به سال بارندگي از عوامل عمده. كشور ما در مناطق خشك و نيمه خشك قرار دارد مراتع بيشترقسمت 

يابد مراتع طبيعي صدمه ديده، از   خشك كه  بارندگي كاهش مييسالهادر . دهد است كه پوشش گياهي را تحت تأثير قرار مي
. انجام شددر تغييرات پوشش گياهي، و تغييرات بارندگي تاثير قرق با هدف اين بررسي . شود پوشش و توليد آن كاسته مي

از  .بعمل آمدودشور هاي ثابت داخل قرق ر  از پالت1375-83نه سال متوالي  گياهي در هاي مؤلفههاي مورد نياز از  برداشت
 9در طول يك دوره . نتايج حاصل به شرح زير است.  پوشش تاجي، تراكم و زادآوري مورد بررسي قرار گرفتخصوصيات گياه؛

 درصد كاهش يافت كه 40هاي دائمي   پوشش تاجي گونه  سال بوقوع پيوست،5مدت  هساله كه از سال دوم آن يك دوره خشك ب
ها مراحل   كه زودتر از بقيه گونهPoa sinaicaتنها پوشش گونه .  درصد نوسان داشت95 تا 26، از ها اين كاهش در بين گونه
در سالهاي . برگان علفي بيشتر بود كاهش پوشش در گندميان كمتر و در پهن.  تا سه برابر افزايش يافت رويشي خودرا انجام داد،

 مشاهده Stipa hohenackeriana گونه  ر گندميان و آن هم در درصد زادآوري د81تر زادآوري بيشتر بود و حدود  مرطوب
 .هاي موجود در قرق كاهش يافت  اي خشك، تراكم بيشتر گونههخصوص در سال  سال به9در طول مدت . شد

 
 رودشور منطقه قرق،  ، بارندگي تراكم،پوشش تاجي، مراتع استپي،  : كليديهاي واژه

 
 مقدمه

مناطق خشك و نيمه  در نحو عمده بهمراتع كشور 
شرايط اقليمي و مديريت دو عامل . اند خشك واقع شده

نقش مهمي هستند كه در رشد و تكامل مراتع اين مناطق 
در اين مناطق رژيم دما و خصوصيات خاك . كنند بازي مي

 ولي نوسان و تغيير سال به سال ، ثابت بودهطور عمده به
 .دهد رار ميبارندگي همواره پوشش گياهي را تحت تأثير ق
يابد، مراتع  در سالهاي خشك كه بارندگي كاهش مي

با كاهش . شود  كم ميآنصدمه ديده، از پوشش و توليد 
، فشار بر مراتع بيشتر شده و  علوفه قابل دسترس دامتوليد

اثر منفي . شود نيز كاسته مي توليدات دامي به تبع آن
ر مديريت در مراتع در سالهاي خشك فشار مضاعفي را ب

در تفكيك اثر عوامل تأثير گذار بر . كند  وارد ميآنها
تغييراتي كه در نتيجه اقليم الزم است كه تغييرات گياهان، 

در تفكيك شود و اين امر ، مديريتاثر از آيد،  بوجود مي
 .گردد ميپذير  نقاط قرق شده امكانمطالعه 

شود كه  خشكي زماني شروع مي ،بنا به تعريف
 درصد ميانگين دراز مدت يا نرمال 75بارندگي كمتر از 

 O’Connor بنا به گزارش.) (Cook & Sims 1975باشد
به تنهايي تأثير چنداني در كوتاه مدت  خشكي ،)1995(
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ولي همراه با  ،اردتغيير تركيب نباتي جامعه گياهي ند
چراي شديد، تركيب گياهي را به نفع گياهان دائمي 

هاي غالبي كه   گونه  معموالً.دهد ميغيرخوشخوراك تغيير 
 همچنان در  يابند، سرعت در اثر خشكي كاهش مي هب

ي خوب، از طريق توسعه تاج پوشش و نهالهاي سالها
 .Herbel et al (شوند جديد گياهان باقيمانده، احياء مي

در اثر نوسان ميزان بارندگي از سالي به سال ديگر  ).1972
 در نتيجه در مناطق خشك و نيمه خشك، رشد گياهان و

تواند  مقدار علوفه توليد شده در تغيير است و اين تغيير مي
ها به مراتب  در گياهان چند ساله تا  سه برابر و در يكساله

ه جنتي در مراتع زيمباوه در). 1377 ،مقدم (بيشتر باشد
  83اي و   درصد تنوع گونه31  ساله،5 وقوع خشكي

ميالدي  1991-92ي خشك سالهادرصد بيوماس در طول 
   ).Moyo et al. 1995 (كاهش پيدا نمود

بارندگي فصل رويش تأثير زيادي بر روي توليد علوفه 
 ساله در مراتع نيومكزيكو، 34در يك دوره . مراتع دارد

جمع بارندگي دسامبر تا سپتامبر با توليد گندميان چندساله 
 ,Kbumalo & Holcheck)دار داشت همبستگي معني

2005). Currie و Peterson) 1966(، گزارش نمودند كه 
 Agropyronهاي آوريل و مي در توليد گونه  بارندگي ماه

cristatumدر بررسي ،)1380(قائمي  . خيلي مؤثر است 
تغييرات پوشش گياهي در منطقه تأثير خشكي بر روي 

 گياهي مورد عوامل همه ،قوشچي دريافت كه بارندگي
دآوري، توليد مطالعه يعني پوشش تاجي، تراكم، زا

 اين تأثير ،حال ا اينب .وضعيت مرتع را تحت تأثير قرار داد
توليد . نبودي دار در برخي از آنها داراي همبستگي معني

هاي گياهي نيز به نوبه خود تحت تأثير بارندگي قرار  گونه
 در الجزاير با بارندگي Stipa tenacissimaگونه . دارند

در منطقه  ).Nedjraoui, 1995 (همبستگي مثبت نشان داد
نيمه استپي اروميه بين توليد چين دوم ارقام يونجه با 
 بارندگي فصل رويش همبستگي مثبت مشاهده شد

در همند آبسرد، بين بارندگي  .)1369اكبرزاده و ساالري، (
همبستگي مثبت و يونجه فصلي و ساالنه با ميزان توليد 

 ).1380حسيني و همكاران،  (دار وجود داشت معني
 Bouteloua  گونهوري خشكي همراه با چراي دام، در بهره

gracilis ولي توليد گونه،تأثير بود   بي  Pascopyrum 

smithii داري كاهش داد  معنيطور به را) Eneboe et al. 

2002( .Drawe )1999(، در يك دوره  گزارش نمود كه
گياهان علفي، هم در داخل و هم در بيرون  ساله 12
 بنا به گزارش اين محقق نوسانهاي.  كاهش يافتندها قرق

اقليمي، عامل عمده اين تغييرات بود، ولي در بيرون قرق 
 و Hennessy. تأثير چرا و بارندگي از هم قابل تمايز نبود

 كه در بررسي تأثير ند گزارش كرد،)1998( همكاران
-94چراي مداوم بر تركيب نباتي خشكي بين سالهاي 

 حدود يك سوم پوشش گونه عالب  باعث كاهش1990
Axonopus affinisكاهش بارندگي حجم .  گرديد

 را در شرايط Gutierrezia sarothraeاي گونه  سبزينه
و نشان داد كه  كاهش داد )1992-98 (خشك نيومكزيكو

 مسئول تغييرات در اين گونه و ،الگوي آب و هوايي منطقه
 ).Beck et al. 1999( هاي علفي است ساير گونه

Navarro در ، مشاهده نمودند كه )2002( و همكاران
 Bouteloua eriopoda هاي گونهمراتع نيومكزيكو، پوشش 

 و تحت تأثير شرايط خشككه  Hilaria mutica و 
 1952 ساله قرار داشتند، در سالهاي 48مرطوب يك دروه 

به عبارت ديگر .  پوشش آنها با هم يكسان بود1999و 
 مثبت دوره مرطوب را خنثي كرده وقوع خشكي اثرات

 . بود
Coates) 1997(، بهبود پوشش گونه  در بررسي

Urochloa mosambicensis بعد از يك فصل خشك 
 كه در پي آن سه سال ،1994طوالني و شديد در سال 
 پوشش اين گزازش نمود كه  بارندگي زير ميانگين بود،

 غمر  به  1994-95گونه در طي فصل مرطوب كوتاه در 
.  درصد ميانگين بود، ترميم شد40اينكه بارندگي حدود 

بهبود پوشش اين گونه تركيبي از اين محقق دريافت كه 
رشد مجدد گياهان مستقر شده و استقرار نهالهاي جديد 

ترميم پوشش گياهي حتي در جاهائي ديده شد كه . دبو
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گونه استقرار بذر  .بودند بيشتر يا همه گياهان از بين رفته

Psathyrostachys juncea  ،  بارندگي نرمال خيلي در
 تر از ميانگين دراز  كه بارندگي پاييندتر از زماني بو موفق

  ).AnLin et al. 1994 (مدت بود
 

 مواد و روشها 
 رباط جنوب در هكتار 30 مساحت به رودشور قرق
. دارد قرار ساوه تهران جاده مسير كيلومتري 60 در كريم
 53 درجه و 50 ترتيب به محل فياييجغرا عرض و طول

 دقيقه و ارتفاع آن از سطح دريا 26 درجه و 35دقيقه، 
 احداث 1344اين قرق از سال . باشد  متر مي1100حدود 

شده و از ورود دام در داخل قرق جلوگيري بعمل 
در بيرون قرق دام در طول زمستان و بهار . است آمده

 قرق بيرون غالب در يها گونه. نمايد طور مداوم چرا مي هب
Artemisia sieberi ن و در داخل آ Stipa 

hohenackeriana –Salsola laricina – Artemisia 
siberiباشد   مي. 

  ساله35  اين منطقه استپي بوده و براساس آمار
، متوسط بارندگي )1جدول(ايستگاه هواشناسي امين آباد 

داكثر حداقل و ح.   ميليمتر است4/206 ساليانه حدود
 درجه 5/44 و -18ترتيب  همطلق درجه حرارت ب

سانتيگراد و متوسط تعداد روزهاي يخبندان در سال حدود 
براساس منحني آمبروترميك اين ايستگاه . باشد  روز مي60

فصل خشك تقريباً از اوايل تا اواسط فروردين ماه  در 
 .يابد منطقه شروع شده تا اواخر آبان ماه ادامه مي

بندي جزء خاكهاي  گاه رودشور از نظر طبقهخاك ايست
 فرسايش يافته بوده و مواد تشكيل دهنده اوليه آنها اي قهوه

اين خاكها از نظر وضع ظاهري جزء . آبرفتي قديمي است
خاك سطحي با بافت رسي لومي بر . باشند ها مي فالت

عمق . دار قرار دارد روي خاك با بافت سنگين سنگريزه
 خاك pH. كند از يك متر تجاوز نميخاك زياد بوده و 

دسي زيمنس  4/1هدايت الكتريكي برابر (، فاقد شوري7/7
 و  درصد5/0آلي  ، ماده درصد2/14، ميزان آهك )بر متر

 ppm درصد نفوذپذيري آن خوب است فسفر قابل جذب
 . 1باشد مي ppm 362پتاسو  5/7

مطالعه پوشش گياهي در شش محل نمونه در 
در هر محل . داخل قرق انجام گرفتهاي ثابت  پالت
بود كه بر روي هر   دو ترانسكت موازي مستقر شده نمونه

 پالت ثابت، وجود داشت و فاصله دو 10ترانسكت 
بدين ترتيب هر ساله . ترانسكت موازي از هم پنج متر بود

در داخل هر برداري انجام گرفت و   پالت يادداشت120از 
، ها  هر يك از گونهاجيدرصد پوشش تنيز هر ساله پالت 

و تعداد ) تراكم(هاي دايمي قابل شمارش  گونه ةتعداد پاي
.  شديادداشت) زادآوري(هاي دايمي  هاي جوان گونه نهال

 سال 9مدت  ه ب1383 تا 1375يادداشت برداري از سال 
ي ثابت كه از سال ها در سه جفت از ترانسكت. ادامه يافت

 متر و ابعاد 15كت بود، طول ترانس ه  مستقر شد1347
 سانتيمتر و در سه جفت ديگر كه از سال 60×25ها  پالت
 متر و ابعاد 30اند، طول ترانسكت   مستقر شده1375
 .  متر بود1×1ها  پالت

آباد كه مناسبترين و  امينآمار ماهانه بارندگي ايستگاه 
از سازمان هواشناسي اخذ  ترين آمار را داشت، كامل

د در اين آمار با استفاده از آمار گرديده و نواقص موجو
 آنها ترميم  ايستگاه تهران و با استفاده از همبستگي بين

در نوسانات پوشش تأثير بارندگي براي نشان دادن . شد
پوشش تاجي گياهي در سالهاي مختلف، همبستگي بين 

در داخل  هاي عمده ها، فرمهاي رويشي و گونه كل گونه
هاي دي تا خرداد كه  ، با مجموع بارندگي ماهقرق
داشته بيشتري  گياهي اثر هاي مؤلفه بر روي توانست مي

پوشش تاجي و تراكم تغييرات   و نيزمحاسبه شد باشند،
با توجه به تغييرات بارندگي  ها در سالهاي مختلف گونه

 . فصلي آن سالها، با رسم نمودار تحليل شد

                                                            
منتشر (هاي مورد مطالعه  شناسي قرق  گزارش خاك‐ 1

 )نشده
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 )ميلمتر(مين آباد در دوره بررسي آمار بارندگي ماهانه ايستگاه هواشناسي ا-1جدول 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

هاي سال ماه  75-74  76-75  77-76  78-77  79-78  80-79  81-80  82-81  83-82  
 ميانگين

  ساله35 

January 6/35  5/6  5/19  5/21  5/34  0/0  8/38  0/6  8/71  7/30  
February 5/56  0/0  0/26  5/4  0/20  5/0  5/50  5/36  6/10  1/32  
Mars 0/92  0/12  5/17  5/18  0/7  0/28  0/17  0/39  8/46  5/33  
April 5/35  0/1  5/3  0/3  0/3  5/0  5/88  5/91  9/59  4/25  
May 5/14  0/0  0/7  0/0  0/0  5/18  5/15  0/6  8/9  1/13  
June 5/6  0/0  0/0  0/0  0/0  5/0  0/0  0/0  0/1  9/2  
july 0/0  0/0  0/0  5/17  0/0  0/1  5/0  0/0  9/10  7/2  
August 0/0  0/0  0/7  0/0  0/0  5/14  0/0  0/0  6/0  8/1  
September 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  3/0  
October 0/0  5/0  0/0  0/13  0/35  0/9  2/1  5/5  8/2  9/12  
November 0/1  5/29  5/1  0/69  0/35  0/15  5/22  5/4  9/34  4/20  
December 0/11  0/34  0/21  5/16  5/63  5/17  5/39  5/25  4/31  8/28  

6/252 ميانگين ساالنه  3/83  0/103  5/163  0/198  0/105  0/274  5/214  5/280  6/204  
 ساالنه به بارندگينسبت 

5/123  ساالنهميانگين درازمدت  7/40  3/50  9/79  8/96  3/51  9/133  8/104  1/137   
 ه ماه6بارندگينسبت 

ميانگين به زمسان و بهار 
7/174  ماهه6درازمدت  2/14  4/53  5/34  8/46  9/34  7/152  0/130  2/145   

 

 نتايج
  پوشش تاجي-

در ها و فرمهاي رويشي  تغييرات پوشش تاجي گونه
  تا1شكل در  ،)1375-83( سال 9در طول  قرق رودشور

 مشهود است، ها شكلكه از  طوري هب .است ارائه گرديده 4
 9وسان نهاي متفاوتي در برابر  ختلف واكنشهاي م گونه

 با توجه به كاهش شديد .ساله بارندگي از خود نشان دادند
ها  ، پوشش تاجي بيشتر گونه80 تا 76بارندگي در سالهاي 
 )1375 ( نسبت به سال اول)1383 (در سال آخر بررسي

هاي  طور متوسط از جمع پوشش گونه هب .كاهش يافت
 درصد و 19 چندساله درصد، گندميان 47اي،  بوته
 و در مجموع،  كم شد درصد81ان علفي چندساله برگ پهن

هاي   درصد پوشش تاجي گونه40در طول اين مدت 
  .)1شكل (چندساله كاهش يافت

 گونه كاهش پوشش تاجي ،اي هاي بوته  گونهمياندر 
Acantholimon scorpius   95حدود (بيشتر از بقيه 

 Artemisia sieberi ، Noaeaهاي  در گونهو ) درصد

mucronata  وSalsola laricina  66 حدود ترتيب به،   
  Aellenia glaucaگونه پوشش .  درصد بود26 و 51

در سالهاي نسبتاً مرطوب  ولي ،هرچند كاهش داشت
 طوري هب. پوشش تاجي اين گونه كمتر از دوره خشك بود

 ولي از سال ، پوشش ضعيفي داشت1375در سال  كه
 در سال وزوده شد افآن پوشش تاجي تدريج به   به1377
از آن به بعد كاهش .  به بيشترين مقدار خود رسيد1381
 ). 2 شكل( يافت
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بارندگي دي تا خرداد  گندميان دائمي بوته اي ها
فوربهاي دائمي گندميان يكساله فوربهاي يكساله
جمع آل جمع دائمي ها

 
 قرق رودشورتغييرات پوشش تاجي فرمهاي مختلف رويشي در  -1شكل 

 
 گونه  تاجيپوششگندمي قرق،  هر چند از سه گونه 

Stipagrostis plumosa   كم آن  درصد 72ناچيز بود، ولي
 41 نيز    Stipa hohenackeriana ونهپوشش تاجي گ .شد

 Poa sinaica  ولي پوشش گونه ،درصد كاهش يافت

 . شدحدود سه برابر 1375افزايش يافت و نسبت به سال 
هاي اين   با وجود زنده بودن پايه1376هر چند در سال 

هاي اين گونه مشاهده  اي بر روي پايه گياه هيچ نوع سبزينه
 ). 3 شكل (ر منظور شدنگرديد و پوشش تاجي آن صف
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بارندگي دي تا خرداد Ac.scorpium Aellenia glauca
Ar.sieberi Ephedra sp. No.mucronata
Sa.laricina

 
 اي در قرق رودشور هاي بوته  تغييرات پوشش تاجي گونه-2شكل 

 
هاي پهن برگ علفي دائمي در داخل قرق  پوشش گونه

 و Astragalus chaborasicusحال دو گونه  با اين. كم بود
Achillea tenuifoliaهاي اين فرم   نسبت به بقيه گونه

ردار بودند و در طول اين رويشي از پوشش بيشتري برخو

 درصد پوشش 57 و 93 ساله به ترتيب حدود 9دوره 
از پوشش دو گونه ). 4شكل(تاجي خودرا از دست دادند 

Andrachne fruticulosa و  Gaillonia bruguieri نيز  
 .  درصد كاسته شد58 و 72به ترتيب 
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در . هاي يكساله روند تغييرات طور ديگر بود در گونه
ها در سالهاي مختلف اين مدت، پوشش زياد و  هاين گون
. ها صفر بود  پوشش يكساله76در سال . كم شد
هاي گندمي بيشترين پوشش تاجي را در سال  يكساله

برگ علفي بيشترين پوشش  هاي پهن  و يكساله1381
پوشش تاجي هر دو فرم .  داشتند1383خودرا در سال 

 . ول بودرويشي يكساله در سال آخر بيشتر از سال ا
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بارندگي دي تا خرداد Poa sinaica
St.hohenackeriana St. plumosa

 
 قرق رودشوردر دائمي  هاي گندمي گونهتغييرات پوشش تاجي  -3شكل 

 
ها و فرمهاي  همبستگي بين پوشش تاجي گونه

هاي مختلف سالهاي بررسي  رويشي، با بارندگي دوره
اي مختلف در زمستان و بهار شامل ماههاي هجمع ماه(

ين تا دي تا خرداد، بهمن تا خرداد، اسفند تا خرداد، فرورد
 دي تا ارديبهشت، بهمن تا ارديبهشت، اسفند تا  خرداد،

 بهمن تا فروردين و اسفند تا   دي تا فروردين، ارديبهشت،
همبستگي بين پوشش و . محاسبه گرديد) فروردين 

با . ها نزديك به هم بود بارندگي برخي از اين دوره

ها با  نظر رسيد كه پوشش تاجي بيشتر گونهه،حال ب اين
 . بارش دي تا خرداد بيشترين همبستگي را دارنددوره
  مشهود است، بين 4  تا 1هاي شماره  كه از شكل طوري به

نوسان بارندگي در سالهاي مختلف و پوشش تاجي 
 ولي اين همبستگي در ،همبستگي مناسبي وجود داشت

هاي   ولي در برخي از گونه،دار بود هاي يكساله معني گونه
در برخي ديگر . دار شد د معني درص10دائمي در سطح 

 .دار نبود معني
 

0.0

0.5

1.0

1.5

1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383

د)
رص

(د ي
تاج

ش 
وش

پ

0

50

100

150

200

250

300

تر)
ليم

(مي
گي

ند
بار

بارندگي دي تا خرداد Ac.tenuifolia Allium. sp.
An.fruticulosa As.chaborasicus Ga.bruguieri

 
 قرق رودشور در برگ علفي دائمي هاي پهن گونهتغييرات پوشش تاجي  -4شكل 
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نشان  )1جدول ( آمار بارندگي در سالهاي بررسي

 سال مورد 9  سال از 5دهد كه بارندگي ساليانه در  مي
  ولي جمع،بررسي، مساوي و يا بيشتر از ميانگين بوده

 سال ديگر 4 سال كمتر و در 5بارندگي زمستان و بهار در 
در . بيشتر از جمع بارندگي زمستان و بهار درازمدت بود

 طول كشيد، 1380 تا 1376 سال  كه از سال 5اين 
بارندگي دو سال حدود نصف بارندگي درازمدت، دو سال 
حدود يك سوم و يكسال حدود يك هفتم ميانگين 

 ، سال5بنابراين اين . ران باريدبارندگي دراز مدت با
 . سالهاي خيلي خشكي بودند

 سال مرطوبي بود كه بالفاصله بعد از آن 1375سال 
خشكي شديدي با يك هفتم بارش درازمدت زمستان و 

در اين سال بيشترين صدمه به پوشش . بهار اتفاق افتاد
 نشان ها  شكل كه طوري به. ها وارد شد تاجي بيشتر گونه

كمي به  توجه  اثرات منفي خشكي اين سال بادهند، مي
در برخي از  تشديد شد و ،1376-80بارندگي در دوره 

بود كه باعث تضعيف كلي گياه شديد ها چنان   گونه
 به بعد نيز اثر چندان 81گرديده و حتي سالهاي مرطوب 

 .  اين گياهان نداشتشكسترمؤثري بر 
 
 :   زادآوري و تراكم  -

هاي  در سالهاي مختلف در پالت ها زادآوري گونه
در ها  گونهزادآوري ). 2جدول (است ثابت ثبت شده

ها از  سالهاي مختلف متفاوت بود و در برخي از گونه
زادآوري مشاهده  Salsola laricina و Artemisia sieberiجمله 
تر زادآوري بيشتر بود و  هرچند در سالهاي مرطوب. نشد

طوبترين سال يعني در سال بيشترين مقدار زادآوري در مر
ها و  بين زادآوري گونهمبستگي  ولي ه، شدثبت 1375

. دار نبود بارندگي سالهاي مورد بررسي از نظر آماري معني
ميزان خيلي  ههم ب ين سال فقط يك گونه و آنتر در خشك

 . محدود زادآوري داشت

ها،   گونهكلزادآوري نسبت به ،  سال9در متوسط 
 Stipa گونه مربوط به آن  درصد 81دود ح

hohenackeriana ها گونه درصد ديگر به بقيه 19 بود و 
 ، Aellenia glaucaهاي  گونه. )2جدول (اختصاص داشت

Astragalus chaborasicus ، Achillea tenuifolia و Noaea 

mucronata درصد در 1/2  و 1/3، 4/4، 8/6 به ترتيب با 
 گونه ، سال بررسي9 در مدت. مراتب بعدي قرار داشتند

Stipa hohenackeriana سال، 8 در Astragalus chaborasicus 
 Achillea tenuifolia ، سال6 در Aellenia glauca سال، 7در 
 Stipagrostis سال، 4 هركدام در Noaea mucronataو 

plumosaهاي فقط در يك سال   در دو سال و بقيه گونه
 .زادآوري داشتند

هاي گياهي در سالهاي بررسي در  نهتغييرات تراكم گو
 9در طول مدت . است شده  نمايش داده7 تا 5هاي  شكل

هاي   خصوص در سالهاي خشك، تراكم بيشتر گونه سال به
اي  هاي بوته  گونهمياندر  .موجود در قرق كاهش يافت

 درصد در 64بيشترين مقدار كاهش تراكم ابتدا با حدود 
 درصد 38حدود  با بعد  Acantholimon scorpiusگونه 

  تراكم گونه.  مشاهده شدArtemisia sieberiدر گونه 
Noaea mucronata حداقل كاهش را داشته و تراكم گونه 

Ephedra strobilacea از دو ). 5شكل ( افزايش يافت
گونه گندمي كه تراكم آنها شمارش گرديد، تراكم گونه 

Stipa hohenackerianaولي بدون  بود توأم با نوسانهايي ،
 Stipagrostis plumosa تراكم گونه. آسيب باقي ماند
هاي  گونه). 6شكل ( ولي كاهش يافت ،هرچند كم بود

هاي  تراكم گونه. برگ علفي آسيب بيشتري ديدند پهن
Astragalus chaborasicus و  Achillea tenuifolia در  

 درصد 54 و 5/77  به ترتيب 75 نسبت به سال 83سال 
 و Gaillonia bruguieriدو گونه . افتندكاهش ي

Andrachne fruticulosa هر چند تراكم كمتري داشتند 
 ).  7شكل ( درصد كم شدند 30 و 57حال به ترتيب  با اين
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 )1375-83(هاي داخل قرق رودشور  گونه) تعداد نهال در مترمربع( زادآوري -2جدول 
 سال

هاي گياهي گونه  
1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382  ميانگين 1383

نسبت 
 به كل

            بوته اي 

Aellenia glauca 03/0  04/0  29/0  03/0  00/0  00/0  00/0  01/0  16/0  06/0  8/6  

Ephedra strobilacea 04/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  5/0  

Noaea mucronata 00/0  00/0  01/0  04/0  00/0  00/0  06/0  06/0  00/0  02/0  1/2  

07/0 ها جمع بوته اي  04/0  03/0  07/0  00/0  00/0  06/0  07/0  16/0  09/0  3/9  

            گندميان

Stipa hohenackeriana 78/2  00/0  04/0  54/0  13/0  73/1  36/1  06/0  07/0  75/0  5/80  

Stipagrostis plumosa 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  01/0  01/0  00/0  00/0  00/0  3/0  

78/2 جمع گندميان دائمي  00/0  04/0  54/0  13/0  74/1  38/1  06/0  07/0  75/0  8/80  

            پهن برگان علفي

Achillea tenuifolia 10/0  00/0  00/0  00/0  00/0  13/0  01/0  01/0  00/0  03/0  1/3  

Astragalus chaborasicus 14/0  00/0  06/0  06/0  01/0  04/0  00/0  01/0  20/0  06/0  4/6  

Gaillonia bruguieri 03/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  3/0  

27/0 جمع پهن برگان علفي  00/0  06/0  06/0  01/0  17/0  01/0  03/0  20/0  09/0  9/9  

13/3 کل جمع  04/0  41/0  67/0  14/0  91/1  45/1  16/0  43/0  93/0  0/100  

            
6/240 بارندگي دي تا خرداد  5/19  5/73  5/47  5/64  0/48  3/210  0/179  9/199    
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بارندگي دي تا خرداد Acantholimon sp. Aellenia glauca
Artemisia sieberi Ephedra strobilacea Noaea mucronata
Salsola laricina

 
 لهاي مورد بررسي اي در سا هاي بوته تراكم گونهو تغييرات بارندگي  -5شكل 
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بارندگي دي تا خرداد Stipa hohenackeriana Stipagrostis plumosa

 
  در سالهاي مورد بررسيگندميهاي  تراكم گونهو تغييرات بارندگي  -6شكل 
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بارندگي دي تا خرداد Achillea tenuifolia
Andrachne fruticulosa Astragalus chaborasicus
Gaillonia bruguieri

 
 در سالهاي مورد بررسيپهن برگ  علفيهاي  تراكم گونهو تغييرات بارندگي  -7شكل 

 
هاي بالغ  تراكم هر گونه در هر سال از مجموع پايه

هاي حاصل از زادآوري سال قبل كه در آن  موجود و پايه
 Stipaگونه . است سال هنوز زنده بودند، محاسبه شده

hohenackeriana  81 و 80، 75هاي در سالترتيب  به  
ي كه بارندگي  در سالهاي. زادآوري را توليد نمودبيشترين

 75در سال . كم بود، زاداوري كم و يا وجود نداشت
 پايه در متر 82/1 نهال و تراكم برابر 78/2زادآوري برابر 

 زادآوري وجود نداشت، ولي با 76در سال . مربع بود
هاي كمي كه از زادآوري سال قبل زنده مانده  توجه به پايه

چون . يش يافت پايه افزا55/2به تعداد تراكم گونه  ،بودند
خرداد اوايل ثبت مشاهدات در اواخر ارديبهشت و 

 در باقيمانده فصل رويش بيشتر بنابراينگيرد،  صورت مي
 حساب 76هاي زادآوري سال قبل كه جزو تراكم سال  پايه

نهايت  درشده بودند، در اثر خشكي موجود از بين رفته و 
دليل  ه ب78 در سال .داد باز هم كاهش نشان 77تراكم سال 

، يافت بازهم تراكم كاهش 77زادآوري خيلي كم سال 
بدين . بود بيشتر 75ولي هنوز تعداد آن از تراكم سال 

گونه در اثر وقوع زادآوري و مقاومت اين ترتيب تراكم 
. بودها، همواره در نوسان  سال برخي از پايه بيش از يك

 5د كه وقوع يك دوره دا نشان 83تراكم اين گونه در سال 
ها اثرات  ساله خشكسالي كه در تراكم برخي از گونه

است، تأثير نامطلوبي در تراكم  نامطلوبي برجاي گذاشته
هاي  اين گونه نداشته و هر چند ممكن است برخي از پايه

 ولي زادآوري فراوان اين  ضعيف آن از بين رفته باشند،
هاي از  است كه عالوه بر جايگزيني پايه باعث شده گونه 
 . يدآچيزي در تراكم آن بوجود زايش نا رفته باز هم افبين

هايي كه تراكم آن با وجود   يكي از گونه،در عوض
 مناسب در سالهاي مختلف، بيشترين آسيب  زادآوري نسبتاً

. بود Astragalus chaborasicusرا از خشكي ديد، گونه 
 بيشترين زادآوري را 75 و 83اين گونه به ترتيب در سال 
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 و زادآوري 32/0 برابر 75تراكم اين گونه در سال . داشت
 76 در سال حال اينبا .  نهال در مترمربع بود14/0آن برابر 

 بلكه از ،اند  از بين رفته75هاي جوان سال  نه تنها پايه
هاي بالغ قبلي نيز كاسته شده و در نتيجه تراكم آن به  پايه
رغم   به 77در سال .  پايه در مترمربع كاهش يافت28/0

 باز تراكم كاهش يافته و توليد اين ، نهال بذري06/0توليد 
نهالها نيز هيچ كمكي در افزايش يا تعديل كاهش تراكم 

 نيز كه 80 تا 78در سالهاي . است هاي بالغ ننموده پايه
 ولي ،است دوره خشكي ادامه داشت، اين حالت ادامه يافته

 80ال با وجود فصل مرطوب مساعد، در اثر زادآوري س
 83در سال . است  افزايش يافته81تراكم اين گونه در سال 

رغم باران مناسب اين   به، و 82با وجود زادآوري در سال
سال، هيچ نوع نهال بذري مستقر نشده و تعدادي پايه نيز 

 . است هاي غير بذري بوده خشك شد كه مربوط به پايه
  Aellenia glaucaتغييرات زادآوري و تراكم در گونه 

ها  اين گونه برعكس ساير گونه .است به نحو ديگري بوده
 برخالف 76در سال .  كمترين تراكم را داشت75در سال 

ها نهال جديد توليد نمود و همين زادآوري  گونهساير بقيه 
بيشترين .  شد77موجب افزايش تراكم گونه در سال 

 اتفاق افتاد و موجب 77مقدار زادآوري اين گونه در سال 
 83 تا 79از سال .  گرديد78فزايش تراكم آن در سال ا

 . سال به سال كاهش يافتآن تراكم 
هر چند تراكم كمتري  Noaea mucronataگونه 

ر  تغييرات تراكم آن كمتر تحت تأثيحال اين با ،داشت
 تراكم اين گونه در بين  ،تغييرات بارندگي قرار گرفت

رغم   به 79در سال .  تغييري نداشت78 تا 75سالهاي 
كاهش در تراكم، در اثر زادآوري سال قبل تراكم آن 

 ولي در دو سال بعد هرساله كاهش پيدا ،افزايش يافت
اين كاهش هم در اثر از بين رفتن نهالهاي تازه . نمود

 نيز 82در سال . هاي قديمي بود استقرار يافته و هم پايه
 .  مداندكي افزايش در اثر زادآوري در تراكم آن بوجود آ

 

 بحث
هاي  پيگيري روند تغييرات پوشش تاجي در پالت

نشان )  1375-83( سال 9ثابت قرق رودشور در مدت 
هاي  داد كه در طول اين مدت، پوشش تاجي بيشتر گونه

بين هاي محاسبه شده  همبستگي. است گياهي كاهش يافته
 ماههاي مختلف زمستان و بهار با پوشش تاجي  بارندگي

مهاي رويشي نشان داد كه جمع بارندگي دي ها و فر گونه
. تا خرداد در تغييرات پوشش گياهي بيشتر مؤثر بود

نشان ) 1جدول(نگاهي به آمار بارندگي در سالهاي بررسي 
 9  سال از 5داد كه در طول اين مدت، بارندگي ساليانه در 

 ولي ،سال مورد بررسي، مساوي و يا بيشتر از ميانگين بود
 1380 تا 1376 سال 5مستان و بهار در جمع بارندگي ز

كمتر از متوسط جمع بارندگي زمستان و بهار درازمدت، و 
 سال، ميزان 5در اين .  سال ديگر بيشتر از آن بود4در 

بارندگي دو سال حدود نصف بارندگي درازمدت بود، دو 
سال ديگر حدود يك سوم و يكسال آن حدود يك هفتم 

 5بنابراين اين . اران باريدميانگين بارندگي دراز مدت ب
 سال 1375سال . سال، سالهاي خيلي خشكي بودند
خشكي ) 1376سال (مرطوبي بود كه بالفاصله بعد از آن 

شديدي اتفاق افتاد، كه در آن بارندگي خيلي كم بود و 
. مقدار آن برابر يك هفتم بارندگي نرمال منطقه بود

ب كاهش  موج بنابراين خشكي شديدي كه بوقوع پيوست،
اين شوك . هاي گياهي گرديد پوشش تاجي در بيشتر گونه

 11 تا 7هاي شماره  شكلدر كه وارده برگياهان منطقه 
ها  پوشش تاجي گونه، باعث شد كه  مشهود است كامالً

 . افت زيادي نمودند
هرچند بارندگي .  ادامه يافت1377خشكي در سال 

   تقريباً ولي ميزان آن،داشتنسبت به سال قبل افزايش 
طور متوسط در  بايست به  بارندگي نرمال بود كه مينصف

بنابراين افزايش بارندگي در برخي از . شد منطقه نازل مي
 اين افزايش  وها موجب افزايش پوشش تاجي گرديد گونه
ادامه خشكي در سه سال . بقيه بوداز بيشتر گندميان  در
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ارندگي حدود يك سوم تا نصف بدر آن سالها بعد نيز كه 

 مزيد بر علت بود تا اثرات منفي كاهش  ، متوسط نازل شد
. شتر نمايان گرددبيها  رطوبت در پوشش تاجي گونه

كاهش پوشش در اثر كاهش بارندگي توسط محققان 
 و AnLin ؛)1995 ( و همكارانMoyo مانندزيادي، 
 قائمي ؛)1998( و همكاران، Ligan ؛)1994 (همكاران

 نيز ،)1998(  Hennessy  و)1999 (Drawe ؛)1380(
 است گزارش شده

 1376 ساله، يك دوره خشك كه ازسال 9در اين دوره 
 كه برخي از  تداوم داشت، موجب گرديد1380تا سال 

  مناسب وضعيت رطوبتيكهبينند گياهان چنان صدمه ب
بهبود  نتوانست پوشش آنها را نبز  1381-83سالهاي 

در نتيجه در . يش دهد افزا1375بخشيده و نسبت به سال 
ها   درصد از جمع پوشش تاجي گونه40طي اين مدت، 

هاي مختلف  ميزان كاهش پوشش براي گونه. كاسته شد
تنها پوشش تاجي يك .  درصد در نوسان بود95 تا 26بين 

 و Navarro هاي اين نتيجه با يافته. گونه افزايش يافت
ه ، مطابقت دارد اين محققان مشاهد)2002(همكاران 

  هاي گونهدر مراتع نيومكزيكو، پوشش نمودند كه 
Bouteloua eriopoda و  Hilaria mutica تحت تأثير كه

 ساله قرار داشتند، 48 و مرطوب يك دروه شرايط خشك
.  پوشش آنها با هم يكسان بود1999 و 1952در سالهاي 

به عبارت ديگر وقوع خشكي اثرات مثبت دوره مرطوب 
در يك بررسي  ،)Drawe )1999. را خنثي كرده بود

 شروع شده بود، گزارش 1960طوالني مدت كه از سال 
 گياهان علفي هم در داخل و 1978-90نمود كه در دوره 
 19ها كم شدند و تعداد گندميان از  هم در بيرون قرق

اين محقق گزارش نمود كه .  گونه كاهش يافت4گونه به 
 .  بودتغييرات اقليمي عامل عمده اين تغييرات 

اين بررسي نشان داد كه در منطقه استپي رودشور با 
برگ علفي بيشتر از  هاي پهن فعلي، گونه تركيب گياهان

هرچند . ها نيز بيشتر از گندميان آسيب ديدند ها و بوته بوته
هاي يك   گونهميانها، تفاوتي  در بررسي تك تك گونه

ها  ه بوتميانكه در  طوري هب. فرم رويشي نيز وجود داشت
ودرا خ درصد پوشش Acantholimon scorpius  95گونه 

 ولي اين كاهش براي گونه ،در طول خشكي از دست داد
Salsola laricina   گونه .  درصد بود26تنهاArtemisia 

sieberi باشد و   گونه غالب مناطق استپي ايران مي كه
پوشش آن در محدوده مورد بررسي در بيرون قرق خيلي 

نتايج . ودرا از دست دادخ درصد پوشش 66، بودبيشتر 
اي كه  هاي دوره نشان داد كه اين گونه تحت تأثير خشكي

در . باشد پذير مي افتد، آسيب در اين مناطق اتفاق مي
هاي متفاوتي به اين  گندميان نيز دو گونه مهم آن واكنش

 41 با   Stipa hohenackerianaگندميگونه . دوره داشتند
قاومت نسبي بيشتري در مقابل خشكي  م،درصد كاهش

داشت و تراكم آن ثابت ماند، ولي اين دوره خشكي بر 
اثر منفي نداشت و پوشش اين  Poa sinaica روي گونه 

دليل .  بلكه افزايش پيدا نمود،گونه نه تنها كاهش نيافت
 احتماالً در اين ،ها واكنش متفاوت آن نسبت به بقيه گونه

ها  خودرا خيلي زودتر از بقيه گونهبود كه اين گونه رويش 
مستان و اوايل زهاي اواخر  شروع نموده و از بارندگي

در . نشيند فروردين ماه استفاده كرده و به گل و ميوه مي
در نتيجه تنها كاهشي كه در پوشش اين گونه مشاهده شد، 

 هيچ ،هاي گياه  بود كه با وجود زنده بودن پايه1376سال 
ها  روي آنها مشاهده نگرديد و پايهاي بر  نوع سبزينه

 ،خشك محسوب شده و پوشش تاجي آن صفر منظور شد
اين . ها شروع به رشد كردند ولي در سال بعد همان پايه

باشد و در  گونه از گياهان مرتعي خوب اين مناطق مي
 Astragalusگونه . كند  علوفه توليد مي رويش،اوايل فصل

chaborasicusاي اين  هاي علوفه ونه كه يكي ديگر از گ
 آسيب ديد شدت بهباشد، در اثر اين دوره خشك  مراتع مي

 درصد از تراكم خودرا از 5/77 درصد پوشش و 93و 
و همكاران  Hennessyهاي  اين نتايج با يافته. دست داد

 كه نمودند گزارش اناين محقق. مطابقت دارد) 1998(
  باعث كاهش حدود يك1990-94خشكي بين سالهاي 

 .  گرديدAxonopus affinisسوم پوشش گونه غالب 
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Beck كاهش گزارش دادند كه ) 1999( و همكاران
 حجم ،)1992-98(در شرايط خشك نيومكزيكو  بارندگي
 را كاهش داد و Gutierrezia sarothraeاي گونه  سبزينه

نشان داد كه الگوي آب و هوايي منطقه مسئول تغييرات 
 .هاي علفي است در اين گونه و ساير گونه
هاي خشك و مرطوب در روند   بدون شك دوره

شايد يكي از . افتند تغييرات اقليمي منطقه زياد اتفاق مي
داليل كمي پوشش مناطق استپي همين موضوع باشد كه 

 پس از پيشرفتي كه در پوشش گياهي بعمل ،در هر زماني
باعث كاهش آن   بعدي،هاي خشك آيد، وقوع دوره مي
و چون روند تغييرات مثبت در احياي پوشش . گردد مي

گياهي در اين مناطق كند است، بنابراين قبل از احياي 
دهد   دوباره خشكي جديدي روي مي،كامل پوشش منطقه

ر آن چندين سال بر روي پوشش گياهي اكه اثرات پايد
 . كند سنگيني مي

در سالهاي . اي مختلف متفاوت بودهزادآوري در سال
ري بيشتر بود و بيشترين مقدار زادآوري در مرطوبتر زادآو

در .  انجام شد1375مرطوبترين سال يعني در سال 
ميزان خيلي  هخشكترين سال فقط يك گونه و آنهم ب

ها در  گونهبين زادآوري و تراكم . محدود زادآوري داشت
هايي كه زادآوري  گونه. ارتباط منطقي وجود داردمرتع 

هاي  نها احتمال جايگزيني پايهدهند، در آ بيشتري انجام مي
ها به هر  اين پايه. شود حذف شده از سطح مرتع زيادتر مي

 ها يكي از داليل حذف پايه. بروندتوانند از بين  دليل مي
هر موجود زنده پس از طي . باشد عمر طبيعي هر گياه مي

دليل ديگر براي از بين . رود عمر طبيعي خود از بين مي
اند حوادثي مثل خشكسالي و يا از بين تو ها، مي رفتن پايه

در هر صورت . رفتن آن در اثر فشار زياد چراي دام باشد
گياهاني كه زادآوري زياد دارند و اين زادآوري را در 

دهند، امكان جايگزيني  شرايط متفاوت محيطي انجام مي
هاي از بين رفته را فراهم نموده و بقاي بيشتر خود را  پايه

يكي از  Stipa hohenackerianaگونه . نمايند تأمين مي
  81 و 80، 75هاي در سال. هاي مرتعي است اين گونه

 در سالهايي كه بارندگي . زادآوري را توليد نمودبيشترين
 76در سال . كم بود، زاداوري كم و يا وجود نداشت

زادآوري وجود نداشت، ولي تراكم گونه با توجه به 
ل قبل زنده مانده بودند، هاي كمي كه از زادآوري سا پايه

 موجود هاي بعد نيز هرچند نوسانهايدر سال. افزايش يافت
در بارندگي موجب از بين رفتن بيشتر نهالهاي نو روييده 

ها   ولي نهالهايي كه توانستند در برابر اين خشكي،گرديد
هاي از بين رفته اين گونه در  مقاومت نمايند، جانشين پايه

 نشان داد كه 83 اين گونه در سال تراكم. سطح مرتع شدند
 ساله خشكسالي كه در تراكم برخي از 5وقوع يك دوره 

است، تأثير نا  ها اثرات نا مطلوبي برجاي گذاشته گونه
مطلوبي در تراكم اين گونه نداشته و هر چند ممكن است 

 ولي  هاي ضعيف آن از بين رفته باشند، برخي از پايه
است كه عالوه بر  اعث شدهب زادآوري فراوان اين گونه 

هاي از بين رفته باز هم افزايش نا چيزي در  جايگزيني پايه
امري كه در مورد هيچ يك از . تراكم آن بوجود آيد

 .  هاي ديگر اتفاق نيفتاد گونه
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Abstract 
Study of vegetation changes of ungrazed rangelands is important. It is supposed that ungrazed areas tends 
toward climax and range condition to be improved. The major portion of our rangelands are laied in arid 
and semi-arid regions. For that precipitation is the major influential factor on vegetation changes. In dry 
years as rainfall decreases, the vegetation cover are damage. This study  were conducted on Rudshur 
rangelands for nine years (1996-2004), with the aim of rainfall variation and ungrazed condition effects 
on vegetation changes. Plant parameters  as canopy cover, density and seedling numbers were estimated 
on permanent plots each year. A dry period were started in 1997 in the region and continued for five 
years. Results showed, in a period of nine years, total canopy cover declined 40 percent. Decline of 
canopy cover varied from 26 to 95 percent for different species. Only canopy cover of the Poa sinaica 
increased about three times, due to earliest vegetative period in growing season. Decline in canopy cover 
was greatest in forbs, and grasses had lower decline. Regeneration was high in the rainy years and 81 
percent of total seedlings belonged to grasses especially to Stipa hohenackeriana. Density of most species 
decreased in the study period especially in dry years.  
 
Keywords: semi-arid rangelands, precipitation, canopy cover, density, regeneration, exclosure, Rudshur.   
 

 


