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 بررسي اثر ارتفاع بر توليد و پوشش تاجي مراتع استان یزد

 ، حسين ارزاني1*الهام فخيمي

ات ازمان تحقیقس، تیاریرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخ، مخش منابع طبیعی، باستادیار پژوهشی -1

 آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

 تاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایراناس -2

 

 چکيده

یم اقل ،لندیپستی و ب :دمرتعی شناخت ارتباط عوامل بوم شناختی موجود در طبیعت مانن هاییستماکوسبرای مدیریت صحیح 

 ه سایت حسنس دران گیاهارتفاع بر میزان تولید و ساختار پوشش  یرتأث یقتحقبا خاک و پوشش گیاهی الزامی است. در این 

 ب وزن خشکه ترتیآباد واقع در استان یزد صورت گرفت. جهت بررسی تولید و ساختار پوشش بآباد، معدن دره زرشک و علی

ر بنمونه برداری  یهاپالتاتیک بود و اندازه سیستم -وش نمونه برداری تصادفید. رگردیگیاهان و درصد تاج پوشش یادداشت 

ولید در و بیشترین ت شودیماساس روش سطح حداقل تعیین گردید. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع بر میزان تولید افزوده 

و  کریپتوفیتیهمن وشش گیاهاپبیشترین درصد تاج  . همچنینشودیممتر از سطح دریا مشاهده  2500-2700دامنه ارتفاعی 

گیاهان یکساله و تروفیت در ارتفاعات پایین د متر از سطح دریاست. اما درص 2500-2700مربوط به دامنه ارتفاعی  یهاابوته

واده نوشش گیاهان خا( حداکثر است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع بر درصد تاج پمتر 1900 -2100)

Astraceae   و Fabaceae افزوده شده و از درصد تاج پوشش گیاهان خانوادهPoaceae   تغییرات تولید و شودیمکاسته .

 داری نبود.ک و علی آباد( دارای اختالف معنیساختار پوشش گیاهی در سه سایت حسن آباد، معدن دره زرش

 .ارتفاع، تولید، پوشش تاجی، استان یزد کليدی: هایواژه

 

 مقدمه

 :مرتعی، شناخت ارتباط بین عوامل اکولوژیکی موجود در طبیعت را که شامل هاییستماکوسبه منظور مدیریت صحیح 

. زیرا مدیریت صحیح باشدیمامری ضروری  ؛پستی و بلندی، اقلیم، خاک، پوشش گیاهی و موجودات زنده است یپارامترها

 ,Pueyo et al) باشدیماکولوژیک پیش شرط اصلی مدیریت  یندهایفرایک مرتع بر مبنای اصول اکولوژیک است و درک 
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بر تشکیل  یرتأثپستی و بلندی به طور مستقیم از راه تغییر و تعدیالتی بر روی عوامل محیطی و به طور غیر مستقیم با . (2006

مرتعی از طریق میکرو  هاییستمساکوعمده دارد. جوامع گیاهی  به عنوان بخش مهم و اساسی  یریتأثگیاهی خاک، روی جوامع 

 یهاعرصه، با شناخت هایستماکوس. مدیریت اصولی این گیرندیمو ماکرو توپوگرافی به همراه عوامل اقلیمی و خاکی شکل 

برداری از ه به منظور اصالح، احیاء یا بهره. در این میان هر گونه برنامه مدیریتی کشودیمگیاهی در ارتباط عوامل محیطی میسر 

زیرا وجود  ؛(Andrieu et al, 2007) طلبدیمدر نخستین گام، شناخت پوشش گیاهی منطقه را  شودیممنابع طبیعی انجام 

طبیعی گیاهان به  هاییستگاهز ،عوامل توپوگرافی قرار دارد. به عبارت دیگر یرتأثتصادفی نیست و تحت  یامنطقهگیاهان در هر 

 یهااستفادهبا توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل اکوسیستم و . (Noor Alhamad, 2006) شودیموسیله این عوامل مشخص 

 یژهبه وضرورت شناخت روابط بین گیاهان و عوامل محیطی ؛ نمایدیممختلفی که بشر به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن 

زیرا با شناخت روابط موجود علل پراکنش و تغییرات پوشش  ؛توپوگرافی برای ثبات و پایداری آن امری اجتناب ناپذیر است

و همکاران  Soleimaniو  (2004)و همکاران   Moradi.(Archibold, 1995) شودیممشخص  هایشگاهروگیاهی و توان 

 یرتأثپوشش گیاهی  یپارامترهااز عوامل شیب، ارتفاع و جهت بر  یکهر در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که  ،(2008)

به این نتیجه  یامطالعهدر  ،(1998)و همکاران  Hegazyبسته به نوع پوشش متفاوت است.  یرتأثبسزایی دارند که میزان این 

و جوامع گیاهی مختلف شده  هایستگاهزاثر متقابل عوامل محیطی مختلف بر حسب ارتفاع، منجر به تغییر تیپ  که یدندرس

با بررسی همبستگی پوشش گیاهی با عوامل پستی و بلندی به این نتیجه رسید که درصد پوشش  ،Saberian  (2002)است.

نیز در مطالعات خود بر  ،(2002)و همکاران  Noohi (2000)، Khajeh (1998) ،Layonتاجی با ارتفاع رابطه مستقیم دارد. 

عامل اساسی در تغییرات پوشش گیاهی در  ،Azarnivand (1992) .ارتفاع بر پراکنش پوشش گیاهی تاکید کردند یرگذاریتأث

 . کندیممناطق کوهستانی را اختالف ارتفاع معرفی 

Moradi  در ارتفاعات ییالقی  هاگونهبالشتکی نشان دادند که این  یهاگونهدر مطالعات خود بر روی  ،(2004)و همکاران

نشان داد که از بین عوامل فیزیوگرافی، ارتفاع با درصد   ،Taghipour & Rastegaar (2010)پراکنش بیشتری دارند. مطالعه 

فیت بالشتکی و کام یهاگونهتاجی پوشش گیاهی رابطه قوی داشت و با افزایش ارتفاع درصد پوشش تاجی بیشتر شده است و 

 Tatian (2001)، Taghipourها پراکنش دارند. مطالعات گندمیان و تروفیت یهاگونهدر محدوده ارتفاع باالتری نسبت به 

 .کندیمارتفاعات باالیی البرز تایید  را دربالشتکی  یهاگونهنیز فراوانی بیشتر  ،(2008)و همکاران  Soleimaniو  (2005)

Hatami رویشی در طول گرادیان ارتفاعی مراتع مشجر غرب کشور به  یهافرمو  یاگونهدر بررسی غنای  ،(2010) و همکاران

و با افزایش ارتفاع از تعداد این  باشندیم برخورداراین نتیجه رسیدند که گیاهان تروفیت در ارتفاعات پایین از غنای بیشتری 
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. شودیمو فانروفیت افزوده  رویشی اعم از کریپتوفیت، همی کریپتوفیت، ژئوفیت یهافرمگیاهان کاسته شده و به تعداد سایر 

Khaje  (1998)،  با کاهش درجه و  ؛توپوگرافی نشان داد یرهایبا متغعلفی پارک ملی گلستان  یهاگونهدر بررسی همبستگی

 .یابدیمعلفی افزایش  یهاگونهدرصد شیب و افزایش ارتفاع، تراکم 

-2300، 1900-2100با توجه به اهمیت اثر عوامل توپوگرافی  بر پوشش گیاهی، در این تحقیق، اثر چهار دامنه ارتفاعی )

عمر رویشی، فرم رویشی، فرم بیولوژیکی )متر( بر تغییرات تولید و ساختار پوشش گیاهی  2700-2500، 2500-2300، 2100

 ، معدن دره زرشک و علی آباد واقع در استان یزد بررسی گردید.گیاهان مراتع در سه سایت حسن آباد (و خانواده

 

 هاروشمواد و 

 24´عیت جغرافیایی متر از سطح دریا و موق 3400تا  1900هکتار و دامنه ارتفاعی  30000منطقه مورد مطالعه با وسعت 

º31 33´تا º31 41´عرض شمالی و º53 50´تا º53 160سط بارندگی طول شرقی، در جنوب غربی استان یزد قرار دارد. متو 

 . باشدیمخشـک و نیمه خشک  دومارتنو اقلیم منطـقه طبق روش  متریلیم

سوال در و چند گونه سال .Artemisia sieberi، Lactuca sp.،Acantophylum sp از گیاهی غالب منطقه عبارت یهاگونه

 در مناطق کوهستانی هستند.  Astragalus myriacanthus و  Artemisia aucheriومناطق دشتی 

د نظر مور نطقهپس از مشخص کردن م ؛انتخاب شد آباد یعلسه سایت حسن آباد، معدن دره زرشک،  جهت نمونه برداری،

با  و متر 2500-2700، 2300-2500، 2100-2300، 1900-2100) چهار طبقه ارتفاعی روی نقشه توپوگرافی و طبقه بندی

د. نمونه برداری به صورت روی زمین پیاده شدن GPSاستفاده فناوری سامانه اطالعات جغرافیایی، نقاط مورد نظر با استفاده از 

دین صورت همگن از لحاظ شیب و جهت و سایر عوامل محیطی و اقلیمی انجام شد. ب یهاتودهسیستماتیک در داخل  -تصادفی

بر اساس منحنی سطح  هاپالتمتر از هم قرار گرفتند. ابعاد  25دیگر به فاصله  یهاپالتکه پالت اول به صورت تصادفی و 

برداری در هر مورد نیاز برای آمار یهاپالتو تعداد  (Muller-Dombois & Ellenberg, 1974) دگیاهی بدست آمی گونه

تقر گردید و در مس 1*2 ،پالت 90مشخص شد. بر اساس این دو روش تعداد  جامعه نیز با استفاده از روش میانگین تجمعی

ز ثبت پس ا د.ها، وزن خشک گیاهان جهت برآورد تولید و درصد پوشش تاجی )تخمین چشمی( ثبت شداخل هر یک از پالت

بع اده از منااهان با استفرویشی و فرم زیستی گی بر اساس طول عمر، فرم هاآنهای داخل پالت، طبقه بندی و شناسایی گونه

 شناسی و فلورهای معتبر صورت پذیرفت.گیاه

 طرح آماری و روش تجزیه و تحليل اطالعات
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ا سه تکرار انجام شد. طبقات کامل تصادفی ب یهابلوکاین پژوهش در غالب طرح آماری  ،با توجه به منطقه مورد مطالعه

تکرار( در نظر ک )آباد( به عنوان بلوآباد، معدن دره زرشک و علیحسن) یارتفاعی به عنوان تیمار و سه سایت نمونه بردار

ها استفاده شد. برای انجام آنالیز واریانس یک طرفه، دو طرفه روی داده  SPSS 18در نرم افزار  GLMگرفته شدند. از روش 

 هایانسواراسمیرنوف و همگن بودن  -ها با استفاده از آزمون کولموگروفنرمال بودن پراکنش داده ،ل از آنالیز واریانسبولی ق

تبدیل لگاریتمی صورت  هاآنبنابراین روی  ؛فراوانی پراکنش نرمال نداشت یهادادهتوسط آزمون لون بررسی شد. از آنجایی که 

 05/0ها از آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه در سطح کنش و همگن بودن واریانس دادهگرفت. با توجه به نرمال بودن پرا

P<  کمی استفاده  یهامؤلفهو از آزمون دانکن برای مقایسه میانگین  هاآنها و اثرات متقابل دار بودن مؤلفهجهت بررسی معنی

  .(Zar, 1996) شد

 

 نتایج

 اثر ارتفاع بر توليد

ولید گیاهان تارتفاع،  افزایش دار است و بارتفاع بر میزان تولید علوفه معنیکه اثر ا دادنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان 

 (.1)جدول  باشدیممتر  2500-2700. نتایج آزمون دانکن نشان داد که بیشترین تولید مربوط به ارتفاع یابدیممرتعی افزایش 

 بادآ یعلک و ره زرشمعدن د ،تجزیه واریانس نشان داد که تولید در سه سایت نمونه گیری حسن آبادهمچنین نتایج حاصل از 

 (.2جدول ت )دارای اختالف معنی دار نیس

 اثر ارتفاع بر ساختار پوشش گياهي

ر معنی دار است. ها دارای اثها بجز تروفیتگروهنتایج تجزیه واریانس ساختار پوشش گیاهی نشان داد که اثر ارتفاع بر همه 

افزوده شده و بر درصد گیاهان یکساله کاسته  یابوتهنشان داد با افزایش ارتفاع بر درصد گیاهان چند ساله و  هایانگینممقایسه 

همچنین نتایج مقایسه میانگین فرم د. شویممتر مشاهده  2300-2500. بیشترین میزان گیاهان پهن برگ در ارتفاع شودیم

( و بیشترین میزان همی کریپتوفیت مربوط به 2500-2700د که بیشترین گیاه کامفیت مربوط به ارتفاعات باال )زیستی نشان دا

 .(2)جدول . باشدیم( متر 2100-1900ها مربوط به ارتفاعات پایین )(  و بیشترین میزان تروفیت2300-2500طبقه ارتفاعی )

 4خانواده گیاهی در هر  3خانواده گیاهی در منطقه مشاهده شدند که از این تعداد، گیاهان مربوط به  14با توجه به نتایج تعداد 

کاسته  Poaceae. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع از میزان گیاهان خانواده باشندیمرنج ارتفاعی دیده شده و قابل بررسی 
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. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سه سایت نمونه برداری از شودیمافزوده   Astraceaeو Fabaceaeده شده و بر میزان خانوا

 (.2جدول د )داری نیستنظ ساختار پوشش دارای اختالف معنیلحا
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طبقات مختلف ارتفاعي  کارکرد گياهي در هایگروه نتایج آناليز واریانس به همراه ميانگين توليد و درصد تاج پوشش -1 جدول

 (.است با حروف مشخص شدهميانگين مقایسه )

 

 جدول تجزیه واریانس توليد و ساختار پوشش گياهي -2 جدول

 2500-2700ارتفاع  2300-2500ارتفاع  2100-2300ارتفاع  1900-2100ارتفاع  

 37/293b 330b 33/383ab 33/453a تولید

 

 عمر رویشی

 12a 66/4b 33/1c 0 یکساله

 30c 33/41b 66/50ab 33/58a چند ساله

 

 فرم رویشی

 20c 36b 66/45a 50a یابوته

 4b 9ab 33/12a 5b پهن برگ

 

 

 فرم زیستی

 کاموفیت

 همی کریپتوفیت

 ژئوفیت

 تروفیت

25c 34b 40ab 50a 

33/3b 5b 66/13a 15.66a 

3a 4a 4a 5a 

33/12a 5b 33/2c 0 

 

 خانواده

Poaceae 66/16a 33/8ab 5b 1b 

Fabaceae 11b 15b 66/21ab 33/23a 

Asteraceae 66/15c 20bc 66/26b 66/36a 

  منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مجذورات  میانگین مجذورات F سطح معنی دار

 تولید اثر تیمار 3 307/13747 653/6873 872/64 002/0
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 بحث و نتيجه گيری

850/0 220/1 290/129 

957/105 

580/258 

828/423 

2 

6 

 اثر بلوک

 اشتباه

021/0 

349/0  

563/5 

123/3 

 

044/24 

418/13 

322/4 

088/460 

435/22 

289/17 

3 

2 

6 

 اثر تیمار

 اثر بلوک

 اشتباه

 عمر رویشی

001/0 

563/0 

056/5 

164/0 

 

724/462 

025/15 

691/91 

449/925 

056/30 

764/306 

3 

2 

6 

 اثر تیمار

 اثر بلوک

 اشتباه

 رویشیفرم 

002/0 

846/0 

727/0 

175/0 

 

141/1 

275/0 

57/1 

282/2 

549/0 

230/6 

3 

2 

6 

 اثر تیمار

 اثر بلوک

 اشتباه

 فرم زیستی

002/0 

757/0  

521/49 

299/0 

 

532/326 

974/1 

594/6 

063/603 

907/3 

375/23 

3 

2 

6 

 اثر تیمار

 اثر بلوک

 اشتباه

 خانواده
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نه درمنه گو یژهبه و یابوتههان که دلیل آن افزایش گیا شودیمنتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع بر میزان تولید افزوده 

رس بودن دلیل قابل دست . گذشته از آن در ارتفاعات پایین و مناطق دشتی بهباشدیمدر ارتفاعات ( Artemisia aucheri)کوهی 

. کاهدیملید ز میزان تواو کاهش سطح فتوسنتزی توسط دام  هابرگبرای دام منطقه، مورد چرا واقع شده و در نتیجه برداشت 

 یبه طور باشدیمدام و تخریب منطقه  ( به دلیل چرای2100-1900ها در ارتفاعات پایین )همچنین باال بودن میزان یکساله

اده ا افزایش دکم زی و یکساله ر یهاگونهچرای دام به طور مستقیم بیومس سطح خاک را کاهش داده و نور قابل دسترس برای 

 فاعات پایینکه اگر از ارت در ارتفاعات باال این است  یهاابوتهو  هاسالهددلیل افزایش چن .(Shokri & Safaeyan, 1998) است

ود رطوبت خ ؛یابدیم به علت اینکه دمای محیط کاهش ؛و  مناطق دشتی به سمت ارتفاعات باال و مناطق کوهستانی حرکت کنیم

هان گیا :شامل هان مقاوم به سرما کهکه بیشتر گیا شودیمو باعث  شودیمدر نتیجه دوره سرما طوالنی  ؛دهدیمرا دیر از دست 

فزایش است که با کی از آن اافزایش یابد.   نتایج آنالیز واریانس فرم زیستی حا ؛ساله هستندو چندو بالشتی  یابوتهخشبی و 

 یدرباره توانیمرا  . علت این امرشودیمارتفاع از میزان تروفیت ها کاسته شده و بر میزان گیاهان همی کریپتوفیت افزوده 

که در مناطق  ؛(Stohlgren et al, 1995) کلیمای مختلف دانستول گرادیان ارتفاع و ایجاد میکرودگرگونی عوامل اقلیمی در ط

 و در چنین دهدیماز دست  تریعسردمای محیط زودتر افزایش یافته و در نتیجه رطوبت را  ،با ارتفاع کمتر )مناطق دشتی(

یپتوفیت در یک منطقه فراوانی گیاهان همی کر ،Archibold  (1995). طبق نظرشودیمشرایطی گیاهان تروفیت در منطقه زیاد 

. این امر به یابدیمیش ا افزالذا در ارتفاعات باال و کوهستانی میزان همی کریپتوفیت ه ؛نشان دهنده اقلیم سرد و کوهستانی است

شبرگ و در میان ال واین گونه از گیاهان در سطح خاک  درتجدید کننده حیات  یهاجوانهدلیل سپری شدن فصل سرما توسط 

 ,Ardakani)پذیر است وجیهر ارتفاعات از اواسط پاییز تکه با توجه به شروع زود هنگام بارش برف د باشدیمبرف زمستانی 

االی گیاهان این به علت سازش ب تواندیمدر ارتفاعات،  Fabaceaeو   Astraceaeدلیل افزایش گیاهان خانواده  (.2006

ت پایین تا حدودی اعدر ارتفا Poaceaeخانواده با شرایط کوهستانی و سرد باشد. همچنین باال بودن درصد گیاهان خانواده 

هایی در جوانه انت واده گندمیانو با توجه به اینکه در گیاهان خان باشدیم چرای دام یرتأثناشی از حضور گیاهان یکساله تحت 

ایت ساد که سه دنشان  صدمات ناشی از چرا به مراتب کمتر از سایر گیاهان است. نتایج تجزیه واریانس ؛سطح خاک قرار دارد

 لذا جود و نداردی ساختار پوشش تفاوت چندان یفاکتورهاآباد از لحاظ میانگین تولید و معدن دره زرشک و علی ،آبادحسن

یشتر از ن مراتع بیی در اچندانی بر تغییرات پوشش گیاهی ندارد و میزان تولید و پوشش گیاه یرتأثبرداری از آن معدن و بهره

 پذیر است.یرتأثاقلیم و توپوگرافی 
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Study the effect of altitude on production and canopy cover of 

rangeland plants of yazd province 

 

Abstract 

For proper management of grassland ecosystems, identifying relationship ecological factors in the 

environment is required such as: topography, Climate with soil and vegetation. In this study, examined 

altitude effect on the amount of production and some of functional characteristics of plants as part of the 

watershed Abarkooh-Sirjan that Located in Yazd province. In order to study the production and functional 

characteristics became notes dry weight of plant and percentage cover respectively. Sampling method was 

systematic randomized and the sizes of sample plots were determined based on minimal area. Results 

showed that with increasing altitude is enhanced the production rate and maximum production in altitude 

ranges 2500-2700 meter can be seen from the sea level. Also highest percentage of vegetation cover 

hemicryptophyte and shrubs for altitude ranges 2500-2700 meter can be seen from the sea level. But 
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percentage of annual plants and therophytes is maximum at lower altitudes (1900-2100). Also results showed 

that with increasing altitude added to percentage of vegetation cover on the family of Astraceae and 

Fabaceae. Also reduced the percentage of vegetation cover the family of Poacea 

Keywords: altitude, production, canopy cover, yazd province. 

 


