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  ده  یچک
 يبـردار بـا بهـره  ل مختلف  ی به دال  انسان  .  ک برقرار است  یتعادل اکولوژ ک  ی هاآنط  ین موجودات زنده و مح    یعت ب یدر طب 

 یاهیـ رات پوشـش گ ییتغروند  یبررس .زده است ک را بهم    ین تعادل اکولوژ  ی، ا یاهی پوشش گ  ر در ییتغن و ینابخردانه از زم  
ت یری و اعمـال مـد  يزیـ ر در برنامـه یعوامـل اصـل   از یکـ یا اصالح آن، یب ی از روند تخرین و آگاهی معیدر فواصل زمان 

 و GISو RS يهـا يفنـاور   و يار ماهواره ی از تصاو  يریگبهرهبا   ن پژوهش،   یدر ا  .باشدیم  نیزم از   يبردارح بهره یصح
ز بجوشـن  یـ حوضه آبخ یاهی پوشش گيهانقشه،  یدانیومطالعات م  NDVI یاهیشاخص پوشش گ  ن با استفاده از     یهمچن

، آنرات در ییـ  رونـد تغ یو بررسـ  نقـشه   دوسهیـ بـا مقا . شـد   ه  یـ ته 1386 و   1372 ی در دو فاز زمـان      شهرستان اهر  يچا
 ي هايبرداره در اثر بهرهقک طبی ، 72ص داده شده در سال یتشخ یاهیپوشش گ پ و شش طبقه     یمشخص شد که از دو ت     

دا یـ  شـدت کـاهش پ  ساحت پراکنش بـه ، می اراضير در کاربرییل تغی به دلزی نهاپیه تیدر بق ن رفته و  ی از ب  ینا درست بکل  
دا کـرده و  یـ پ تـر تنـزل   نییک رده پـا یـ  مرتع به    یاهیت پوشش گ  ی وضع ،  بیها، بعلت شدت تخر   پی ت یدر تمام . کرده است 

 5/2ش از ی بـ یبـازه زمـان   در هـر دو  یاهیـ ت برداشت از پوشـش گ یظرف.  مانده است ی باق یز همچنان منف  یش مرتع ن  یگرا
رات ییـ  روند تغ اوال کهدهدیج نشان مینتا.  دا کرده استی به شدت کاهش پیاهی تراکم پوشش گ   بوده و ت مجاز   یبرابر ظرف 
 یعوامـل انـسان   ایـ ثانباشد یم مشابه میاقل بار مناطق یتر از ساعیار سریاد شده بسی یزماندو بازه   ی در ط  یاهیپوشش گ 
   .شودیمحسوب م  در منطقهیاهیب پوشش گیتخرن عوامل یتری از اصلیکیبه عنوان 

  
   ییایستم اطالعات جغرافیس، ی، دورسنجيز بجوشن چای حوضه آبخ،یاهیرات پوشش گییتغ : يدی کليهااژهو
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Abstract 

In the nature an ecological  equilibrium  exists between organisms and their environment. Human 

being for many reasons have disturbed this equilibrium by unwise use of land and, thereby, paving 

the way for altering its plant coverage. Studying the changing processes of plant coverge during the 

known periods, their destructive consequences and the ways to improve it, are the main parameters 

in planning and management of land use. In this research vegetation maps of Bejoshan Chai Basin 

was prepared in 2 period (1993&2007) by using satellites photos, RS and GIS technique, NDVI 

index of plant coverage, and detailed field researches. By comparing the two vegetation maps and 

studying of their changing processes , among the two specified  types and 6 classes of vegetation in 

1993, it was found that one class has been completely wiped out due to reckless utilization of land, 

and the other types dispersion area have been drastically decreased due to land use alteration . In all 

vegetation types, coverage conditions of the range reduced one rank below and the range trend has 

remained negative due to severe disturbance. Utilization of the range lands by livestock or native 

animals in both periods was more than 2.5 times of the range capacity and plant coverage density 

has reduced drastically. It appears that, plant coverage alterations during these periods in the studied 

areas were faster than other areas with similar climates; and the human intervention was one of the 

main cause for the native  plant coverage destruction in the region.  

 

Keyword: Bejoshan Chai Basin, Geographical information system, Plant coverage changing, 
Remote sensing    

  

  مقدمه  
ز بجوشـن   یـ  حوضـه آبخ   یاهیـ پوشـش گ  1372در سال   

اس یـ ران در مق  یـ ن مـشاور جـامع ا     ی توسط مهندس  يچا
با   )۱۳۷۲  نام يب(مطالعه قرارگرفته است      مورد یهیتوج

 و گزارشـات   ی نـسبتا طـوالن     شدن زمان  يتوجه به سپر  
 در محـدوده   یب اراضـ  یـ ش رونـد تخر   یمربوط بـه افـزا    

، یجـان شـرق   ی آذربا یعـ یباداره کل منـابع ط     ( یمطالعات

ت ی مجــدد وضــعی ضــرورت بررســ،)یمکاتبــه شخــص
 کامال احساس   ی و نحوه استفاده از اراض     یاهیپوشش گ 

  . شودیم
 یبا مد نظر قـرار دادن روش شناسـ         ن پژوهش یدر ا 

ران در  ین مشاور جامع ا   ی توسط مهندس  گرفته شده بکار  
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بـر اسـاس   حوضه  یاهیت پوشش گی، وضع1372سال 
مورد  ) 1369اکبرزاده     ( کیونومیزی ف -کی فلورست روش
روش  يریـ  بکـار گ علت .  استه مجدد قرار گرفتیبررس
 روي  بـر تنهـا  یمحیطـ  تأثیرشرایط که است این مذکور

در  شـرایط  بلکـه بازتـاب    باشـد، ینمـ  فلورستیک تفکیک
   .باشد جلوه گر تواند یم نیز حیاتی فرمهاي قالب

 یزمـان  در فواصـل   یاهیـ رات پوشـش گ   یی تغ یبررس
 از یکـ ی آن  بهبـود ا یـ ب یـ  از رونـد تخر ین و آگـاه یمعـ 

ت یری و اعمـال مـد    يزی است که در برنامه ر     یموارد مهم 
  مـد نظـر متخصـصان        ی از اراضـ   يح بهره بردار  یصح

زان یـ ن می بـ  یستیـ گـر با  یبه عبـارت د   . قرار گرفته است    
ت ی بـر وضـع  یمی و عوامل اقلیانسان عوامل  ير گذار یتاث

اگرچــه اســتفاده از  .ل شــدیــ قاکیــ تفکیاهیــپوشــش گ
 صدها سال گذشته جهـت    ی در ط  ی توپوگراف يپارامترها

 ی مرسوم بـوده اسـت ولـ    یاهی پوشش گ  يه نقشه ها  یته
 ستمیس سنجش از دور و      يک ها یامروزه استفاده از تکن   

 را  یاهیـ ر مطالعـات پوشـش گ     ی مـس  ییایاطالعات جغراف 
که عـالوه بـر امکـان اسـتخراج     یمتحول کرده است بطور  

ت پوشـش   ی وضـع  ی ها ، بررس   یشتراز رستن یاطالعات ب 
  .سر شده است یز می گذشته نيدر دوره ها
  ،  ساله 25ک دوره   یدر   ) 1385  ( و آقاجانلو  يموسو

 در  یاهیـ رات پوشش گ  یی روند تغ   ،   1382تا  1356 سالاز
  مـورد  ٢GIS وRS 1 حوضه سـد الر را بـا اسـتفاده از   

وهش نـشان داده    ن پـژ  یـ ا جینتـا . است   مطالعه قرارداده 
ــا 1356 ياســت کــه در فاصــله ســالها   55/28 ، 1382 ت

 تحت پوشش مرتع ، بدون      ی کل مساحت اراض    از درصد
 بـه طبقـات بـا    ی در صد اراض03/14 مانده و   یر باق ییتغ

ل اعمـال  یـ  درصـد بـه دل     42/57تـر و    مدرصد پوشـش ک   
ح به طبقات با درصد پوشش  ی صح يت بهره بردار  یریمد
 .اندافتهیت ی وضعرییشتر تغیب

ــدي ــگ  محم ــش) 1373( گلرن ــرات پوش ــاهی تغیی    گی
   از 1372تا 1352  آبخیز سد کرج را طی سالهاي هضحو

                         
1Remote sensing 
2Geographical information system 
  

 گیاهی منطقـه و مقایـسه آن بـا           طریق تهیه نقشه پوشش   
 مورد بررسـی قـرار داده       1352نقشه تهیه شده در سال      

هـاي منطقـه      شده در تیپ    و علت عمده تغییرات مشاهده    
  .ستا مزبور را چراي مفرط دام برشمردهدر طی دوره 

،  ) 1369  -78( ساله   10ک دوره یدر  ) 1379(زه  یهو
د علوفـه   یـ  و تول  يب گونـه ا   ی ، ترک  یرات پوشش تاج  ییتغ

 دام يت قــرق و چــرایمنطقــه رامهرمــز  را در دو وضــع
ج مطالعات نشان داده است کـه       ینتا.  است   کرده یبررس

در حـد متوسـط و   ن دوره یـ  ای مرتع در ط   يتنوع گونه ا  
ز در  یـ  گونـه بـوده و تـراکم پوشـش ن          60 تا   50در قالب   

ــرق   ــه ق ــوده اســت 40داخــل منطق ــط . درصــد ب  متوس
 برابر  3با  ی تقر يت بدون بهره بردار   یدمرتع  دروضع  یتول
  . بوده است يت با بهره بردارید در وضعیتول

کـردن    بـا هـدف مـشخص     ) 1992(یورك و همکاران          
   زارهاي جنوب   بوته گیاهی   پوشش مقدار و جهت تغییرات   

ــاین  ــی پ ــی غرب ــاي      وال ــا، تفاوته ــت یوتــاي امریک  ایال
و 1933 مزبور را بین سالهاي       زارهاي  گیاهی بوته   پوشش

ثرترین ؤ مــورد بررســی قــرارداده و در نهایــت مــ1989
 مراتـع مزبـور را تعـدیل       عامل بهبود گرایش و وضـعیت     

                     .اند شمرده چراي دام بر
تـاثیر تغییـرات بارنـدگی و       ) 1995(و همکـاران     کانرا     

زارهـاي    گیـاهی بوتـه     چراي دام را روي تغییرات پوشش     
 1971 تـا 1949سـالهاي     طی   جنوبی در کارو در افریقاي 

 که تغییـر جامعـه    داشـتند داده واظهار رمورد بررسی قـرا   
 یمـ بارنـدگی  ات ثیر تغییـر  أگیاهی مزبور، عمدتا تحت تـ    

 يبــر رو مدا ثیر چــراي أ تــ شــدتیجهت بررســوباشــد
   .ازاستی ني ترهاي زمانی طوالنی دورهبه گیاهی  پوشش

اسـتان   رود شور  یدر مراتع اسـتپ   ) 1385(اکبر زاده   
 ين سـال هـا    یبـ  را در  یاهیـ رات پوشـش گ   ییـ  ، تغ  تهران
ــا  1347 ــرداریدو وضــعدر 1372ت ــدون بهــره ب  و يت ب

ن پژوهش  یر ا د.  قرارداده است    ی دام مورد بررس   يچرا
 1347 ثابت کـه از سـال   يهااز داخل پالت  برداشت آمار   

در داخل و خارج محدوده قـرق مـستقر شـده بودنـد در           
ج ینتــا.  مختلــف صــورت گرفتــه اســت ي ســال هــایطــ
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- آمـار يمطالعات نشان داده است که در فاصله سال ها        

 5/2 چنـد سـاله      ي گونـه هـا    یپوشش تاج ،   شده يبردار
ان چنـد سـاله بـوده    یدتا از گنـدم برابر شده است که عمـ   

ب یـ  کـه قـبال در ترک  I چند ساله کالس ي گونه ها   ،   است
قابـل    ،  سال مبدا وجـود نداشـتند در داخـل قـرق           یاهیگ

 کـالس   يگونه هـا  . اب هستند   یرون قرق نا  یتوجه و در ب   
II   دهنـد  یل م یب پوشش را تشک   ی از ترک  يقسمت عمده ا 
سـهم گونـه    . شتر اسـت  ی سهم آن ها درداخل قرق ب      یول
  .شتر استیرون قرق به مراتب بی در بIII کالس يها

 و ی و اختـصاص آفریقا شمال در  )1981 (  هوئرویل
 چراي، زد ی استان زاتیدر منطقه گار) 1365 (همکاران 

 ت نادرسـت یری به همـراه مـد  را نشده ازحدوکنترل بیش
 بسیاري تراکم شدید کاهش یا حذف باعث  يبرداربهره

 هـاي  گونـه  و هجـوم  مرغـوب  مرتعـی  هـاي  گونـه  از

  . ندامنطقه دانسته به سمی و نامرغوب
هدف اصلی این تحقیق، مشخص نمـودن تیـپ هـاي            

 و مقایـسه  1386گیاهی ، تهیه نقشه تیپ بنـدي در سـال           
جهـت  .  می باشـد     1372آن با نقشه پوشش گیاهی سال       

نیل بـه ایـن مقـصود از تکنیـک هـاي سـنجش از دور و                
غرافیایی ، همـراه بـا مطالعـات دقیـق         سیستم اطالعات ج  

 .صحرایی استفاده شده است 

  
  هاروش و مواد

  موردمطالعه منطقه
  7/121برابـر   بـا مـساحتی       يچا بجوشنآبخیز  هضحو

محـدوده  شهرسـتان اهردر  غـرب  درشـمال لومترمربـع  یک
    جغرافیـایی   مختـصات   بـین  یشـرق  جـان یآذربااسـتان  

ــا46°و 39'و 34 " ــول46° و50 َو 16 "  ت ــرقی  ط             ش
ــا38 ° و21 َو22"و    شــمالی  عــرض38° و39 َو 36 "  ت

 متـر و    2640  هضـ  حو   این  حداکثرارتفاع.   است  هشد  واقع
  .  باشدیم متر 1600   آن حداقل

   که   است  چاي   بجوشن   هض حو    این   اصلی  رودخانه      
  و درجهـت     گرفتـه   سرچشمهحوضه    از ارتفاعات شمالی  

   رودخانـه   به تیدر نها  و    ابدی یم   جریان  جنوبی ـ  شمالی 
  . ریزد  می اهرچاي

  
: منبع ( يبجوشن چا زي آبخحوضه ييايجغراف تيموقع-۱شکل

  )۱۳۷۲  ناميب
  

  ، ی و حرارتـ یم رطـوبت ی منطقه از نظر رژ    يخاك ها 
       .  باشـد  یمـ  2کیـ  ومز 1کیـ  زر يب جزو خاك هـا    یبه ترت 

 يم هــایـ ک و رژیــورفولوژ مي هـا یژگــیبـه و  بـا توجــه 
 ي افـق هـا  ي منطقـه دارا ي خاك هـا ، ی و رطوبت یحرارت
 یمشخـصه تحتـان    ي و افق ها   4کی و مال  3کی اکر یسطح

 بــه روش ياز نظــررده بنــدبــوده و 6کی و کلــس5کیــکمب
Soil Taxonomy  ینـسپت ی ، ا7 سـول ی، در سه رده انتـ 

قـات  یتحق:  ماخـذ (  .د  نری گ ی قرار م  9 سول ی  و مال   8سول
  )1386 نگارندگان یندایم

 ین شناسی زمماتیتقسمنطقه موردمطالعه ازنظر
-یژگیو از و رودیم جان بشماریآذربا –زون البرز جزو

 يهایژگیو از .ن زون برخوردار استی اي ساختاريها
 ي توان به وجود پهنه های منطقه مین شناسیبارززم

ک، یب بازیترک  عمدتا بای آتشفشانيسنگ ها  ازیعیوس

                         
1Xeric  
2Mesic  
3Ochric  
4Mollic  
5Cambic  
6Calsic  
7Entisols  
8Inceptisols  
9Molisols 
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، يریت پرفیوریت ، کوارتز دی آندزیت و تراکیآندز
ت یگنمبرایت و ایت، تراکیت، داسیوریرانو دگت و یگران

    )1386 نگارندگان یدانیقات میتحق:  ماخذ(  .اشاره کرد

 رخـساره  باییهـا   حوضه اغلب ازسازند   ی جنوب ینواح
 گهگـاه  که باشـد  یمـ مـه سـخت تـا سـست         ی ن ییگنگلومرا

 .است   نخورده  جوش یشانآتشف يدرتناوب با خاکسترها  
ــا ــی ــالقوهصورتن سازندب ــا  ب ــفرسا ییتوان ــاالیشی  یی ب

 .دارد یبیمقابل عوامل تخردر
  ، درصـد  54/35 حدود   یعنین مساحت حوضه    یشتریب

 9/26ده شده اسـت کـه    ی دوران چهارم پوش   ياز سازندها 
 درصـد  64/9 و  ی آتشفـشان  يتوسط گدازه هـا    درصد آن 

لت ، ی سـ يخـساره هـا   بـا ر  ی آبرفت يله دشت ها  یبوسآن  
 ي رود خانـه ا يماسه سنگ ، گنگلومرا ورس و آبرفت هـا   

ده یوشـ پلت و ماسه سنگ     یعهد حاضر متشکل از شن، س     
  )1386 نگارندگان  یدانیقات میتحق: ماخذ( . شده است

،  حوضه   یت آب و هوا شناس    یوضع ی بررس بمنظور
فـه  ین ، ورزقـان ، خل     ی کسانق ، کاس   يستگاه ها یاز آمار ا  

  اسـتفاده  ی مطالعات ی دوره زمان  یدرطز  ی اهروتبر ،رانصا
بر اساس آمار مستخرجه ، متوسـط بـارش         . شده است   

 متر محاسبه   یلی م 514 دوره ،     دو یانه حوضه درط  یسال
 ين بـارش مربـوط بـه مـاه هـا          یشتریـ شده اسـت کـه ب     

 ي مـاه هـا    مربـوط بـه   بهشت وحداقل آن    ین وارد یفرورد
   . باشد یور میمرداد و شهر

ن حــداکثر، حــداقل ومتوســط درجــه حــرارت یانگیــم
 درجـه  81/6 و 11/0 ،   21/13ب  یـ انه حوضـه بـه ترت     یسال

 -64/6 ماه با    يد،  ن ماه سال    یسرد تر . گراد است   یسانت
 گراد  ی درجه سانت  69/18ر ماه با    ین ماه سال ت   یو گرمتر 

  )1386 نگارندگان يموردقات یتحق:  ماخذ(  . باشد یم

ر اسـاس روش آمبـرژه ،   بز ی ن منطقهیمیت اقل یوضع
 و یم ارتفاعات تحتـان   ی متر به اقل   2000 تا   1600از ارتفاع   

ــ  2000از  ــه اقل ــاالتر ب ــه ب ــر ب ــان ی مت ــات فوق  یم ارتفاع
  . افته استیاختصاص 

  
  بررسی  روش

 رونـد  یبررسـ ، تحقیـق  یهـدف اصـل   کـه  یئازآنجـا 
ج حاصـل از    یسه نتـا  ی از جمله مقا   یاهیرات پوشش گ  ییتغ

 ، استهسال 15 زمانی دردو بازه یاهی گيپ های تیابیارز
ــابراین ــالوه براســتفاده ازتکن بن ــع ــای  ، GISو RSيک ه

 ارزیابیمطالعات  درگرفته شده  کار  بهيازروشهامجددا
 بـدین  .اسـتفاده شـده اسـت    ) 1372  نـام یب ( 1372سال

 ي ، از داده هایاهی گيپ ها یه نقشه ت  یمنظورابتدا جهت ته  
ره لند ست مربوط به     ماهوا  +ETMو TM  ي ها سنجنده

. اسـتفاده شـد     ) 1386 نـام      یبـ ( 1386 و 1372 يهـا سال
 ی توپـوگراف ي بـا اسـتفاده از نقـشه هـا         شده هیرتهیتصاو

  ن مرجع شـدند ی ، زم ینی منطقه و نقاط کنترل زم     1:25000
ب یـ ترک ( ي آشـکار سـاز  يک هـا یسپس با استفاده از تکن   

ه ی تجز و ) ی اصل يل مولفه ها  یه و تحل  ی کاذب و تجز   یرنگ
 ي بـرا NDVI 1یاهیر ، شاخص پوشش گ    یل تصاو یو تحل 
  . ه شدی ته )1386 و1372( ی زمانبازههردو 

 مــورد ي نــرم افزارهــا طیردرمحیپــردازش تــصاو 
   . رفتیانجام پـذ ERDAS  2 مثلدورازاستفاده درسنجش 

، ی آبـ  ی زراعـ  ین شامل اراض  یت انواع پوشش زم   یدر نها 
ط یدر محـ  ره  یـ غو   ی مختلف مرتعـ   يپ ها یم، ت ی د یاراض

GIS 3  و با استفاده از نرم افزارILWISک و یـ  از هم تفک
 انـواع   3 و 2 يهـا شـکل  . دیـ ه گرد یـ  مربوطه ته  ي ها نقشه

ح یتوضـ (  . دهـد ین در حوضـه را نـشان مـ    یپوشش زمـ  
 و  یپوشـان  بـا اسـتفاده از روش هـم         ).3جدول م در یعال
 يپ هـا یه شده با نقشه ت    ی ته یاهیسه، نقشه پوشش گ   یمقا

ران در  ین مشاور جامع ا   یسد  ه شده توسط مهن   ی ته یاهیگ
 بـا  .مطابقت داده شد   )1372 نامیب(  ) 4شکل ( 1372سال  

 یابیـ ج ارز ی دو نقـشه ، نتـا      ي بـاال  یپوشـان  توجه بـه هـم    
 یاهیـ  بـه نقـشه پوشـش گ       1372 در سـال     یاهیپوشش گ 

  . م داده شدی تعمير ماهواره ایمستخرج از تصاو

                         
1Normalized vegetation index 
2ERDAS 
3Integrated land and water information system 
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D : زراعت دیم 
I :زراعت آبی 
M :مناطق مسکونی 
RI1: 1 تیپ 1مرتع طبقه   
RI2: 1 تیپ 2 مرتع طبقه   
RI 3: 1 تیپ 3 مرتع طبقه   
RII 1: 2 تیپ1  مرتع طبقه   
RII2 : 2 تیپ2 مرتع طبقه   
RII 3: 2 تیپ3بقه  مرتع ط  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ۱۳۷۲  انواع پوشش زمين حوضه بجوشن چاي درسال – ۳      شکل۱۳۸۶  انواع پوشش زمين حوضه بجوشن چاي– ۲ شکل

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                                                                      
  

  
  

                                        
  

  
  ۱۳۷۲  انواع پوشش زمين حوضه بجوشن چاي در سال  – ۴شکل 
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رات پوشـش  ییـ سه تغیـ  باال بردن دقـت در مقا با هدف 
 یاهیـ  پوشش گیابی ارزیدانیالعات م ط، م ی زمان بازهدردو

 و بـه  72 سـال  يز منطبـق بـا روش هـا      یـ  ن 1386درسال  
  .رفتیر انجام پذیشرح ز

 انـدازه  عملیـات  گیـاهی،  هاي تیپ نقشه تهیه از پس 

 بـا  تیـپ  هـر  در گیـاهی  پوشـش  بـرداري  نمونه و گیري

 و بـه  مترمربعـی  1×1 سـطوح  در گذاريپالت از استفاده
   .شد انجام کیستماتی س- ی تصادفيبردارروش نمونه

 همگن میزان و تیپ سطح به بسته تیپ هر در پالتها تعداد

 نظر در برداري نمونه جهت پالت 30تا  10 ،پوشش بودن

  .شد گرفته
نمونـه   قطعـات  داخـل  در فلورسـتیک  هاي برداشت  

 از اسـتفاده  بـا  گیـري تولیـد   اندازه .گرفت انجام ) پالت(

 آوردن دسـت  به و با گرفته صورت توزین و قطع روش

 تولید، با درنظرگرفتن عامل ها تیپ چرایی ظرفیت ، تولید

 محاسبه خوراکی خوش.وضریب مجاز، برداشت ضریب

  . شد
تیپهــا ابتـدا بـا اســتفاده از    توضـعی  تعیـین   بـراي 

ن اسـتخراج   ی پوشـش زمـ    ي ، پارامتر ها   يترانسکت گذار 
 ت شـامل  ین ظرفیی تعيشد سپس با استفاده ازروش ها

 ،)1372 یمـصداق ( يفاکتوري و شش فاکتور چهار روش
گـرایش   تعیـین  جهت. ن شدیی تعیاهی گيپ هایت تیوضع

 دهشـ   اسـتفاده )1372 یمصداق( ترازو روش ز ازیمرتع ن
   .است

 ياس بـودن نقـشه هـا   یـ ت با توجـه بـه هـم مق     یدرنها
زان یـ  فوق، م ی دردومقطع زمان   )1:25000( یاهیپوشش گ 

  . قرار گرفتیابی مورد ارزیاهیرات پوشش گییتغ
  

 منطقه گیاهی تیپهاي

 5    گیاهی با تیپ 2 منطقه، مراتع مجدد بندي تیپ در
نـشان   صـورت گرفتـه   ي هـا یسـ ربر .شد طبقه مشخص

پ یـ  ت ي غالب کـه مبنـا     یاهی گ ي نوع گونه ها    است که  داده
 مجـدد،  يپ بنـد یـ  شـوند در ت    ی محـسوب مـ    یاهی گ يبند

 درصـد   ،   نکرده است اما از نظـر مـساحت        یتفاوت چندان 

زان یـ  و میاهیب پوشش گی، تنوع و ترگ   یاهیتاج پوشش گ  
 ي قابـل مالحظـه ا  ي ، تفاوت ها  یاهید قابل استفاده گ   یتول

 1 جـدول  .. شـود یل مـشاهده مـ   قب ینسبت به دوره زمان   
ک یـ  پـس از   منطقـه را     یاهیـ  گ يپ ها یمساحت ت  راتییتغ

  . دهدی ساله  نشان م15 يدوره بهره بردار
  

   ج ینتا
    شده یی شناسايگونه ها

 5/23 شـده در منطقـه ،   یی گونه شناسا  51از مجموع   
 درصـد بـه   6/19 ، یدرصد گونـه هـا بـه خـانواده کاسـن          

 ، صــد بــه خــانواده بقــوالتدر 13/ 7 ان،یخــانواده گنــدم
    ها درصد گونه5/29ان ویدرصد به خانواده نعناع7/13

از نظـرارزش   . به سایر خانواده هـاي گیـاهی تعلـق دارد         
 علوفه اي ،  خانواده هاي گندمیان و بقوالت از مهم ترین

خانواده هاي گیاهی هستند که منبع غذایی دام هاي منطقه           
 هاي گیاهی، بیشتر از    را تشکیل می دهند و سایر خانواده      

جنبه حفاظت خاك، تثبیت دامنه ها و نیـز تنظـیم سیـستم             
  .   هیدولوژیکی منطقه داراي اهمیت هستند

  
  وضعیت و گرایش تیپ هاي گیاهی

ــ تیکیت اکولــوژی وضــعیبررســ ــ گيپ هــای  در یاهی
   د در ی شـد  یـی ر قهقرا یک سـ  یـ  دهـد کـه      یمنطقه نشان مـ   

ت و  ی وضـع  2 ولجـد   . وجـود دارد   یاهیـ  گ روند تغییرات 
ک دوره  ی پس از  را   ي بجوشن چا  یاهی گ يپ ها یش ت یگرا

  .  دهد ی ساله نشان م15 یزمان
  

  سایر تغییرات

 ی زمـان بـازه  دوی که در حوضـه در طـ    یراتییر تغ یاس
ــذکور ــدتا تغ م ــاده اســت عم ــاربرییاتفاق افت ــوع ک ي ردرن

مساحت  انواع کاربري ، درجـدول  ردرییتغ. ست   ا یاراض
ــانی بـــازه  در دو  و مقایـــسه آن3 در  1386 و 1372زمـ

  .نشان داده شده است 3شکل 
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   ساله١٥ يک دوره بهره برداري در يز بجوشن چاي حوضه آبخياهي گيهاپيرات مساحت تييتغ  -۱جدول

  مساحت 
 )هکتار(

  مساحت   درصد مساحت
 )هکتار (

ــد       درصــ
  مساحت

 
      كد تيپ

  
  طبقه

  
  نام علمي تيپ گياهي

۱۳۷۲  ۱۳۷۲  ۱۳۸۶  ۱۳۸۶  

I 

I1  

I2  

I3 

Astragalus – Bromus – Cirsium 

Astragalus – Bromus – Cirsium 

Astragalus – Bromus – Cirsium 

    ۱/۷۸۸  
۴/۸۴۰  
۲/۱۴۳  

۳۲/۱۲  
۱۴/۱۳  
۲۴/۲  

۲/۶۰۸  
۴/۱۰۴  

۰۰/۰  

۱/۲۳  
۹۵/۳  
۰۰/۰  

  I  ۷/۱۷۷۱  ۷/۲۷  ۶/۷۱۲  ۹۶/۲۶         پ جمع تي          
 
 

II 

II1  

II2  

II3 

Stipa–Centaurea–Acanthophyllum 

Stipa – Centaurea – Acanthophyllum 

Stipa – Centaurea – Acanthophyllum 

۳/۲۰۱۵  
۳/۱۵۱۱  
۴/۱۰۹۸  

۵۱/۳۱  
۶۳/۲۳  
۱۷/۱۷  

۶/۱۰۹۱  
۴/۳۹۹  
۴/۴۳۹  

۳۰/۴۱  
۱۱/۱۵  
۶۳/۱۶  

  II  ۴۶۲۵  ۳/۷۲  ۴/۱۹۳۰  ۰۴/۷۳جمع تيپ          
  ۱۰۰  ۲۶۴۳  ۱۰۰  ۷/۶۳۹۶  هاي مرتعيجمع تيپ

  
  
  

  
   ساله١٥ يبردار ک دوره بهرهي دريچاآبخيزبجوشن   حوضهياهيش تيپ هاي گيوضعيت وگرا يبررس  -۲جدول

كد 
 تيپ

  طبقه
 پيت

  
 نام علمي تيپ گياهي

  مساحت
) ha(  

 پيگرايش ت پيوضعيت اكولوژيكي ت

   ۱۳۸۶ ۱۳۷۲ ۱۳۸۶ ۱۳۷۲ ۱۳۸۶ ۱۳۷۲ 
  
I 

I1   
I2  
I3 

Astragalus– Bromus – Cirsium 
Astragalus– Bromus – Cirsium 
Astragalus – Bromus – Cirsium 

۲/۶۰۸  
۴/۱۰۴  
۰۰/۰ 

۱/۷۸۸  
۴/۸۴۰  
۲/۱۴۳ 

  ريتافق -ري فقيليخ
       ري فقيليخ
       ري فقيليخ

  ريفق
  ريفق
 ريفق

  منفي
  منفي
 منفي

  منفي
  منفي
 منفي

  
II  

II1  
II2  
II3 

Stipa–Centaurea–Aanthophyllum 
Stipa–Centaurea–Acanthophyllum 
Stipa–Centaurea–Acanthophyllum 

۶/۱۰۹۱  
۴/۳۹۹  
۴/۴۳۹ 

۳/۲۰۱۵    
۳/۱۵۱۱  
۴/۱۰۹۸ 

       ري فقيليخ
       ري فقيليخ
       ري فقيليخ

  ريفق
  ريفق
 ريفق

  منفي
  منفي
 منفي

  منفي
  منفي
 منفي
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انواع کاربري اراضی
LANDUSE - 72
LANDUSE - 86

  رات آنيي بجوشن چاي و تغزيآبخ   مساحت انواع كاربري اراضي در حوضه- ۳جدول 
  عالمت  ف ردي  لومتر مربعيمساحت به ک

  
  نوع كاربري اراضي

  ۱۳۸۶سال   ۱۳۷۲سال 
۱  
۲  
۳  

I 

D 

R 

  زراعت آبي
  زراعت ديم
  اراضي مرتعي

۱۲۸/۴  
۶۳۴/۴۷  
۹۶۷/۶۳  

۲۴۰/۴  
۳۷۶/۸۵  
۴۳/۲۶  

4 
5  

RI1 
RI2 

  ۱پيت ۱طبقه مرتع
 ۱پيت۲طبقه مرتع

۸۸۱/۷  
۴۰۴/۸ 

۰۸۲/۶  
۰۴۴/۱  

6  RI3 ۰۰/۰  ۴۳۲/۱  ۱پيت ۳طبقه مرتع  
7  RII1 ۹۱۶/۱۰  ۱۵۳/۲۰  ۲پي ت۱ طبقه مرتع  
8  RII2 ۹۹۴/۳  ۱۱۳/۱۵  ۲پيت ۲طبقه مرتع  
9  RII3 ۳۹۴/۴  ۹۸۴/۱۰  ۲پيت ۳طبقه مرتع  
۱۰  F  ۳۰۴/۴  ۶۱۴/۴  درختزار  
۱۱  G  ۱۷۲/۰  ۱۶۹/۰  باغ ميوه  
۱۲  Gr  ۱۹۰/۰  ۱۸۵/۰  چمن زار طبيعي  
۱۳  RB  ۱۶۶/۰  ۲۰۰/۰   رودخانهيالبيبستر س  
۱۴  M  ۷۹۵/۰  ۷۷۶/۰  ي روستايينقاط مسكون  
  ۶۷۳/۱۲۱  ۶۷۳/۱۲۱     جمع

  
                       
                         

  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
  

  
 

  ۱۳۸۶ و ۱۳۷۲  ي در دو دوره زماني اراضيکاربررات ييسه تغي مقا– ۳شکل 
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  يریجه گینتبحث و
 تـوان   ی م 2و1ول  ا و جد  2 و   1 ي به شکل ها   یبا نگاه 

   : نمودباط ر را استنیج زینتا
  

    : Iتیپ گیاهی 
Cirsium  Astragalus – Bromus –  

    : I1طبقه 

 هکتـار در سـال   1/788مساحت این طبقـه از تیـپ از           
جامعه . ده است   ی رس 1386 هکتاردر سال    2/608 به 1372

 گرامینه و سـیماي ظـاهري گیـاهی بوتـه         –گیاهی آن گون  
ــوع و زادآوري  .  علفزاراســت –زار پوشــش ترکیــب ، تن

 کاهش یافته  I به کالس    IIIگیاهی عموماً از گیاهان کالس      
 درصـد   7/39 از   یاهیب گ ین تنوع در ترک   یکه ا یاست بطور 

 درصد در   6/52 به   72 در سال    III کالس   ي گونه ها  يبرا
 7/25 از I کــــالس ي گونــــه هــــاي و بــــرا86ســــال 

. ده اسـت    ی رس 86 درصد درسال    18 به   72درصددرسال
یاهی دراطـراف روستاهاواراضـی   گ وترکیب پوشش تنوع

درصـد تـاج    .دارد کشاورزي وضعیت بسیار نامـساعدي 
 درصـد   28 ، بـه     72 درصـد در سـال     31پوشش گیاهی از  

ــال ــ86درس ــتی رس ــتایی و   . ده اس ــع روس ــن مرات درای
عشایري ، هـیچ گونـه عملیـات اصـالحی خـاك صـورت              

د وکاهش درصـد    ی شد ي ها ينگرفته وبه علت بهره بردار    
، اشکال مختلف  فرسایش خاك از قبیل    یاهیتاج پوشش گ  

 و ی سـنگ يزه هایفرسایش سطحی، شیاري، خندقی ، وار    
دا کـرده انـد   یـ کرو تراس در این طبقـه از تیـپ ظهـور پ     یم

 تـا   1372 ی دوره زمـان   یش در طـ   ی شدت فرسـا   کهیبطور
 يارهای ، از شـ    یش سطح ی، از کم به متوسط در فرسا      86
 20شتر از   یـ ب( قیـ  عم  به ) متر ی سانت 10کمتر از   ( عمق   کم

 عمق کم يو از خندق ها    در فرسایش شیاري     ) متر یسانت
 1ن  یبـ (   متوسـط  با عمق  ي به خندق ها   )ک متر یکمتر از   (

  .  ده استیرسدر فرسایش خندقی  ) متر2تا 
 )2جدول( پیت  مرتع دراین طبقه از    یکی اکولوژ وضعیت

ر به خیلی فقیـر تـا   یاز  فق  ،ی مورد بررس  يها سال یدر ط 
 منفـی  ،یازه زمـان بـ ده و گـرایش آن در هـر دو     یرسفقیر  

میزان تولید قابل استفاده این طبقه از      . برآورد شده است    
ــال 16/131 ــار در سـ ــوگرم در هکتـ ــه  72 کیلـ  1/118 بـ

 عبـارت  بـه ده اسـت  ی رسـ 86کیلوگرم در هکتار در سـال     
د داشته اسـت    یلو گرم در هکتار کاهش تول     ی ک 06/13گر  ید
 یپ در طـ   ین طبقه از ت   ی ا یاهی گ ت برداشت پوشش  یظرف. 

 برابـر برداشـت مجـاز       5/2 تـا    2بـا   یتقر ،   یدوره مطالعات 
  .بوده است 

   I2طبقه 
با داشتن پوشش گیاهی شبیه طبقه I این طبقه از تیپ

I1 و اراضی پراکنده زراعی افزون تر نسبت به آن ، در 
/ 4 ، 86 هکتار ودرسال 4/840  سطحی معادل 72سال
احت حوضه را بخود اختصاص داده  هکتار از مس104
این طبقه از  شرایط کلی و اکولوژیکی . )1 جدول( است
 است وتنها وجه تمایز آن حضور I1مانند طبقه  Iتیپ 

تاج پوشش گیاهی این .فراوانترگونه هاي مهاجم می باشد
 درصد در سال 1/25 بهدرصد8/27از ، 72 طبقه درسال

 ، تنوع و ز ترکیبین طبقه نی درا.ده استی رس86
 به IIIزادآوري پوشش گیاهی عموماً ازگیاهان کالس 

ن تنوع در ترکب یکه ای کاهش یافته است بطورIکالس 
 ي درصد برا8/58 درصد به 27/47 از 72 درسالیاهیگ

 درصد 1/24 به 3/28 از II ، کالس III کالس يگونه ها
 درصد در 1/17  به 43/24 از I کالس ي گونه هايو برا
  . استافته یر ییغت 86سال 

ت کـم  ی از وضعI پین طبقه از تی ایشیت فرسایوضع
 کم عمـق    ياری، ش یش سطح یااد در فرس  یبه متوسط تا ز   

 بـا عمـق     ی  با عمق کم به خندق      یق و خندق  ی عم ياریبه ش 
  .افته استیر ییمتوسط تغ

بـه   72ردرسـال ی فق  از  ایـن طبقـه    یکی اکولوژ وضعیت
ش آن نیـز در هـر    و گرایده وی رس 86ل  اخیلی فقیر در س   

میـزان تولیـد قابـل    . )2جـدول (  اسـت  بوده دو دوره منفی  
  1372در سـال    لو گرم درهکتـار   یک 17/102از  استفاده آن   

 . اسـت  دهیرسـ  86  کیلوگرم در هکتار در سـال         95/91 به
پ در  یـ ن طبقـه از ت    یـ  درا یاهیـ پوشش گ  ت برداشت یظرف
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 ت برداشت مجاز از   ی برابر ظرف  69/2 به   49/2، از   72سال  
 .ده استی رس86در سال  یاهیپوشش گ

   I3طبقه 
، جزومراتع 72این طبقه از تیپ مرتعی که درسال

اکثریت  و شدیمخروبه و حاشیه مزارع محسوب م
غیرخوشخوراك تشکیل  گیاهان آنرا گونه هاي مهاجم و

ه ونادرست کال ی رویب ي هامی دادند دراثربهره برداري
 ير کاربریی تغ، زدهم کم بای دین رفته و به اراضیاز ب

 . افته استی
   IIتیپ شماره 

Acanthophyllum Stipa–Centaurea–   
    

     II1طبقه  
 ی ، با سطح72پ که در سال ین طبقه از تیمساحت ا

درسال   هکتاردر حوضه پراکنش داشته،3/2015معادل
 .)1جدول (افته استی هکتار کاهش 7/923حدود  ،86

ب و یترک.  علفزار است–زارن طبقه بوته ی ایاهیگجامعه 
 III) 8/53 کالس يهاونهگ آن از یاهیتنوع پوشش گ

به گونه ) 86درصددرسال 44/61و 72سال در درصد
 66/10 و 72 درصد در سال I ) 23/15  کالسيها

   .افته استیکاهش  ) 86درصد در سال 
ه ، درصد تاج پوشش یرو ی بي هاي دراثربهره بردار

 درصد در سال 21 به 72سال  درصد در 9/23 ازیاهیگ
  . ده است ی رس86

 ،ادی کم به زیش ازسطحیظهور اشکال مختلف فرسا
 ی کم عمق به خندقیق و خندقی با عمق کم به عمياریش

 از  ، وضعیت این طبقه.افته استیر ییبا عمق متوسط تغ
ده و گرایش ی رس86 به خیلی فقیردر سال 72ردرسالیفق

میزان . )2جدول( وده استآن نیز در هردو دوره منفی ب
لو گرم در هکتار در ی ک47/97تولید قابل استفاده آن از 

ده ی رس86  کیلوگرم در هکتاردر سال 7/87 به 72سال 
، از 72پ در سال ین طبقه از تیت برداشت ایظرف. .است

ت برداشت مجاز از پوشش ی برابر ظرف76/2 به 63/2
 .ده استی رس86 در سال یاهیگ

   II2طبقه 

 هکتاردر سال 3/1511 ازII احت این طبقه از تیپمس
. دا کرده است ی کاهش پ1386 هکتاردر سال4/399 به72

ن یاست با ا   II1 اکولوژیکی آن مانند طبقه تیوضع
ب ی در ترکيتفاوت که گونه هاي مهاجم حضور فراوانتر

درصد 8/27از  تاج پوشش گیاهی این طبقه.  دارندیاهیگ
گرایش .ده استی رس86ر سال درصد د19 به72در سال 
پوشش وضعیت .  درهردودوره منفی استیاهیپوشش گ

ده ی رس86 به خیلی فقیردر سال 72ردر سالی از فقیاهیگ
           و گرایش آن نیز در هر دو دوره منفی بوده است

  ).۲ جدول(
  طبقهقا مثلی دقIIپین طبقه ازتی ایشیت فرسایوضع

 62، 86در سال  آن یاهی گتولید قابل استفاده.  است یقبل
،  72 که نسبت به سال  باشدیملو گرم در هکتار ی ک71/

  .افته استی  کیلوگرم در هکتار کاهش 96/7
 ، 72پ در سـال   یـ ن طبقـه از ت    ی ا یت برداشت فعل  یظرف

ت برداشت مجـاز از پوشـش      ی برابر ظرف  76/2 به   63/2از  
ب و تنـوع پوشـش   یـ  ترک.ده است ی رس86 در سال  یاهیگ
 مهـاجم و   يز همچون طبقات قبل،از گونه هـا      ی آن ن  یهایگ
 72 درصـد در سـال    III )  11/57ر خوشخوراك کالس  یغ
ــال2/64و ــد در س ــا  )86  درص ــه ه ــه ســمت  گون  يب

 3/8 و 72 درصــد در ســال I) 9/11خوشــخوراك کــالس 
 .افته استیکاهش  ) 86درصد در سال 

ــظرف ــتی ــ ات برداش ــه از تی ــن طبق ــر 7/2 از پی  براب
 86 برابــر در ســال 8/2 بــه 72جــاز در ســال برداشــت م

  . ده است یرس
   II3 طبقه

جزء مراتع تخریب یافته و حاشیه II این طبقه از تیپ
مزارع محسوب شده و اکثریت گیاهان آن را گونه هاي 

مساحت آن .  دهند یل میمهاجم و غیر خوشخوراك تشک
نسبت به سال   هکتار است که4/439ط موجود یدر شرا

پوشش برداري از بهره. افته استیکتار کاهش  ه659، 72
  .  در این طبقه از تیپ بسیار شدید استیاهیگ

 به خیلی 72ر در سال یوضعیت مراتع از حالت فق
ز در هر دو دوره یده وگرایش آن نی رس86فقیر در سال 
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درصد تاج پوشش گیاهی از . )2جدول( استمنفی بوده 
ده ی رس86 درصد درسال 2/16  به 72درصددرسال18

لو گرم در ی ک35/71 آن یاهیتولید قابل استفاده گ. است
 کیلوگرم 9/7 ،72 است که نسبت به سال86هکتاردرسال

  .افته استیدر هکتار کاهش 
ت یپ از وضــعیــن طبقــه از تیــ ایشیــت فرسایوضــع

 بـا عمـق   ياری، شـ یش سـطح  یاد در فرسـا   یمتوسط به ز  
ق و  ی عم ياریبه ش )  متر ی سانت  20 تا   10نیب(      متوسط

 ) متـر 2 ش ازیبـ  (قیعم ی به خندقمتوسط  با عمق    یخندق
  .افته استی تیوضعرییتغ

 در دو دوره یاهیـ  گيب و تنوع کـالس هـا    یاز نظرترک 
 1/65 درصـد بـه      2/56ب گونـه از   یـ  ،ترک ی مطالعـات  یزمان

 9/15 درصد بـه    7/22 و از    IIIکالس   يدرصددر گونه ها  
ت یـ ظرف.  اسـت افتـه یر  یی تغ I  کالس    يدرصد در گونه ها   

ت برداشت  یپ نسبت به ظرف   ین طبقه از ت   ی  ا  یبرداشت فعل 
 برابر در سـال  8/2 به 72 برابر در سال 62/2مجاز آن از   

 .ده است ی رس86
رات ییــ تغیج بدســت آمــده از بررســیانتــدر مجمــوع 

 در دو دوره  حوضــهی اراضــي و کـاربر یاهیــپوشـش گ 
  :  دهد که ی نشان میزمان

بازه  دو یطحوضه در یمیلرات اقییدرکنار تغ - 
 ی از عوامل اصلیکی،  )1386و1372(اد شدهی یزمان

،  یاراضب ی تخرتاینهاومنطقه  یاهی گيپ هایردرتییتغ
 لزرکاآ يهاافتهیق با یاست که درتطب ی انسانيمداخله ها

  . باشدیم ) 1369(اکبرزاده   و)1998( همکاران و
 یت در منطقـه مطالعـا     یاهیـ رات پوشش گ  یی روند تغ  -
ع تـر از  یار سـر ی هر چند کوتـاه ، بـس  ی دوره زمان  یدر ط 

بـوده  مـشابه   مـه خـشک     ی خـشک و ن    یمیر مناطق اقل  یسا
 بـر شـدت     ییایـ  توانـد شـاهد گو     ین مسئله مـ   یا کهاست  
 . باشد  منطقهیاهیب پوشش گیتخر

 از(  اد شدهی دوره یط دریاهیگ تراکم پوشش - 
ن یت اعل. افته استی به شدت کاهش )1386 تا 1372 سال

 توان در کاهش فاحش سطح مراتع و به تبع آن یامر را م
د علوفه در مرتع،  ثابت ماندن تعداد دام یکاهش تول

 و  1386 تا 1372 يهاسال ی در طيری و عشاییروستا
 مانده را ی دام به سطح مراتع باق مضاعفيفشار چرا

ج یبه نتا )1374(قات خود یز در تحقین رستمی .برد نام
  .افته استیست  دیمشابه

ات ید علوفه درواحد سطح با توجه به خصوصی تول - 
د یسه با تولی ودر مقا منطقهیکیماتولوژی و کلیکیاکولوژ

مناطق صعب پراکنده درمناطق محدود ودست نخورده 
  .د باشیآن من ترازتوان بالقوه ییار پای ، بسالعبور
  از عوامـل یکـ ی،   چرا برروي گیاهان مرتعـی     ریتاث  - 
 مراحـل  و ظهـور   کی اکولوژ بهم خوردن تعادل   در   یاصل

 ینیگزیمنطقــه همچــون جــاواپــسگرا در پوشــش گیــاهی 
 گیاهـان کـم شـونده      يبجـا گیاهان زیاد شونده و مهاجم      

  . باشدیمخوشخوراك  مرغوب و
 عمده گیاهان تأمین کننده علوفه منطقه را گیاهان  - 

 .دهندمرتعی با درجه خوشخوراکی پائین تشکیل می
رداشت علوفه ازگونه هاي گیاهی منطقه بدون ب - 

توجه به ضریب برداشت مجازآن صورت می گیرد 
درشرایط موجود، ظرفیت برداشت از تیپ هاي که یبطور

 در (55/2و ) 1372در سال  (54/2مرتعی بطور متوسط 
    .باشدبرابر ظرفیت برداشت مجاز آن می) 1386 سال
 گیـاهی  شواهد بدسـت آمـده از مطالعـات پوشـش          - 

، حکایــت از وجــود یــک ســیر قهقرائــی شــدید در  منطقــه
پوشش گیاهی و خاك حوضه مطالعـاتی دارد و چنانچـه            

عتر جلوي این رونـد تخریبـی گرفتـه نـشود ،          یهر چه سر  
برخـی  . شاهد نابودي پوشش گیاهی و خاك خواهیم بود       

 :از این شواهد عبارتند از 
لک و  درختچه هاي زالزاير شکل ظاهرییتغچرا و  - 
  .رهیغ

 در  I  کـالس  حضور کم گونه هاي خوشـخوراك      -    
 .ترکیب پوشش گیاهی

عدم زادآوري مناسب گونه هاي خوشخوراك  -     
 یدر مقایسه با زادآوري گونه هاي غیر خوشخوراک

 .هاي یکساله و گراس Cirsium spمانند 
 .سطح مراتع در چراي شدید وجود عالیم متعدد -
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 .Euphorbia spنظیرچراي گیاهان سمی   - 
  ,Centaurea spرنظیـ  ظهور گیاهان خـاردار  -

Gundelia sp, Consinia sp,Cirsium sp, Echinops sp.   
 در ژهیبو حوضه درسطح تراکم کم پوشش گیاهی - 

  .ارتفاعات  ازیبرخحاشیه روستاها ،اراضی زراعی ودر
 ي و چـرا   فشردگی شدید خاك در اثر لگـدکوبی دام        -

ش ی افـزا و خـاك  يریتبع آن کاهش نفوذپذزود رس و به     
 .ی سطحيرواناب ها

ر قلوه سنگ هاي نـسبتاً   وکمبود بقایاي گیاهی و ظه     -
 .درشت در سطح رویی خاك

ژه مراتع واقع در مناطق یوه  بی مرتعیل اراضیتبد - 
 .ي کشاورزیب داربه اراضیش

 .نیب زمی نادرست ودر جهت شيهاشخم  - 
 دامنـه اي و وجـود       ظهوراشکال مختلف فرسـایش     -

د ی و تــشدمیکروتــراس هــاي فــراوان بــرروي دامنــه هــا 
 . آن یشیت فرسایفعال

هـاي واریـزه اي در پـشت        جمع شدن خاك و سنگ     -
 .هاها و درختچه ها در روي شیببوته

ر یـ  و کـاله م    گـون ظاهر شدن ریشه گیاهانی نظیر        -
  . که عمدتاً نقش حفاظتی خاك را بر عهده دارندحسن

ن یح از زمی صحيبردارت بهرهیریعدم مدت ی درنها- 
، ی مرتعی اراضبیتوسط انسان ونقش بارز آن درتخر

 حوضه یاهیت پوشش گیسبب شده است که وضع
نسبت   و کوتاهیک دوره زمانی در يز بجوشن چایآبخ

دا بکند و ین ترتنزل پییک رده پای،  به )1372(به سال مبنا 
  . بماندیق بایز منفیش مرتع نین حال گرایدر ع

 ی کرد که بررسيریگجهین نتی توان چنین میبنابر ا
 آگاهی و زمانی معین فواصل در گیاهی پوشش تغییرات

 مهم ه ویاصول اول از یکی ، آن وضعیتر یی تغ روند از

 برداري بهره صحیح مدیریت واعمال ریزي جهت برنامه

 دو تأثیرگذاري میزان تفکیک دیگر، عبارتی ن و بهیاز زم

 وضعیت برروي واقلیمی مدیریتی انسانی یا ملعا
در شود یشنهاد مین اساس پیبرا. باشدی میاهیپوشش گ

ن یبه ا، یت اراضیری و مديبردار بهرهيها طرحياجرا
 عوامل ير گذاری و نرخ تاثت داده شدهیموضوع اهم

ن ییتر تبقی دقيهايزیر جهت برنامهیرانسانی و غیانسان
  .شود
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