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و توليد بررسي تأثير عمليات احداث هاللي  گياهي آبگير بر تغييرات پوشش
 در مرتع كمرك تفتان

 مهندس مسعود ريگي-1

 مهندس حميده خسروي-2

 آباد بخش تيموري مژن مهندس جهان-3

 چكيده

و عمليات توسعههاي ذخيره اجراي طرح به نزوالت دراجر رطوبت در سطح مراتع با اهداف مختلف در مناطق. آيدميا
ميكننده پوشش ترين عوامل محدود خشك كه محدوديت رطوبت يكي از مهم هر گياهي شناخته در شود گونه اقدام

آب جهت توسعه  و استحصال مي رطوبت در اين مطالعه اثر يكي از اين. گياهي باشد پوشش تواند عامل توسعه باران
بههاي عملكردي پوشش آبگير بر ويژگي اقدامات، يعني اجراي پروژه هاللي و كليد منطقه بررسي ويژه گونه گياهي

هربه. گرديد و اجراي عمليات هاللي يك از مناطق اين منظور در در آبگير يك منطقه شاهد در.شد نظر گرفته معرف
بر14يك از اين مناطق، تعداد هر و پسمتر8پالت2روي هر ترانسكت تعداد ترانسكت و از درج ليست مربعي مستقر

و ميزان الشبرگ به تفكيك گونه ثبت پوشش، تعدادد در هر قاب پارامترهاي درصد تاج هاي موجو گونه پايه، ابعادگياه
مستقلtو با استفاده از آزمون Spss19تحليل آماري در محيطوو تجزيه Excelمحاسبات اوليه در محيط. گرديد
از داد كه در اثر اجراي پروژه پوششج نشاننتاي. گرفت صورت از56/20به9/11تاجي گرم22/5به18/3درصد، توليد

از در مترمربع، ميزان  نين اجراي عمليات سبب همچ. گرم در مترمربع افزايش داشته است29/1به8/0الشبرگ
و حجم توده  سافزايش تاج پوشش، تراكم و تراكمزنده  Hammada salicornicaمهاجمگونه رپاي گونه كليد شده

و الشبرگ در سطح كليد، توليد ماده اختالف تاج پوشش كل، تاج پوشش گونه. كاهش يافته است 05/0خشك
و حجم توده. دار است معني . را نشان داد01/0دار در سطحف معنيزنده سرپاي اين گونه اختال از طرفي تغييرات تراكم

سهدر تركيب و سهم گونه گونهم گياهي نيز . مهاجم كاهش يافته است كليد افزايش

 پوشش، توليد، كمرك، تفتانآبگير، تاج ذخيره نزوالت، هاللي: واژه هاي كليدي

 مقدمه
آباغلب مراتع كشور و نيمهو ما در محدوده نواحي ميزان كم بارندگي در اين. خشك واقع شده است هوايي خشك

درب فصلي بارش سبب محدوديت منابعاسهمراه توزيع نامن به و رطوبت وقوع. استرشد گياهان شده فصل آبي
پي خشكسالي بي بهرهدر كنار اين عوامل،.ه استدرپي نيز سبب تشديد اين شرايط گرديد هاي  رويه از مراتع برداري

مراتع، تغييرات گرايش منفي،نتيجه اين روند. هاي مرتعي وارد آيد سبب شده فشار مضاعف به اكوسيستم
و نهايتاً تسريع در روند تركيب و زارع(بيابانزايي استگياهي، كاهش توليد، آمادگي خاك براي فرسايش آذرنيوند
ها ركن اصلي حيات است، الزم است در مديريت اين گياهي در اين اكوسيستم از آنجا كه پوشش.)1387چاهوكي
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سگياهي مناطق ضمن شناخت دقيق روابط پوشش و تقويت گياهانموثر در توسعه فاكتورهاياير عوامل،و شناسايي
و كيفيت ترين مهمترين عنوانبهآب مرتعي هاي ستميدر اكوس. گردند در پوششفاكتوري است كه كميت گياهي را

و از آنجا كه ميز قدارم). 1380قائمي(كنترل دارد ان آب موجود در اكوسيستم مرتعي خود تابع ميزان بارندگي است
از طرفي واكنش. دارد زياديبه مرتع از اهميتهواردشاربباشد، مديريت حداقل نميبارندگي در كنترل مدير مرتع 

و الزم و ذخيرهسا انواع گياهان به رطوبت در شرايط رويشگاهي مختلف يكسان نبوده ت در فرآيند توسعه رطوبت
و در صورت تنا،نزوالت بواكنش گياهان نيز بررسي گردد بهسب از انواع.عمل آيدا اهداف مديريتي اقدامات الزم

و توسعه عمليات ذخيره مي نزوالت بندي، زدن، تراس توان به ايجاد كنتورفارو، پيتينگ، ريپر رطوبت در مراتع
و زارع چاهوكي(سيالب اشاره نمودو پخش آبگير بندي، احداث هاللي بانكت ).1387آذرنيوند
و عمق5/1دايره به شعاع است به شكل نيماي آبگير سازه هاللي و40-30متر سانتيمتر كه در امتداد خطوط تراز

و زارع چاهوكي(گردد عمود بر جهت شيب توسط نيروي كارگري احداث مي به).1387آذرنيوند عمل اغلب مطالعات
و مديريتآمده در زمينه توسعه  و موارد معدودي به سيالب صورت گرفت آب در مراتع در حوزه پخش رطوبت ه است

گياهي به توسعه رطوبت در دسترس مطالعات به واكنش مثبت پوششناي بيشتردر. اختصاص يافته استها پروژهساير
واشاره  م تغييراتاين شده است . اتفاق افتاده است گياهيو تركيبدتولييزان در

(1994) Boer،با منتچك هاي مايكرو نتايج كاشت درخت در سازه و دارايرا متر بارش ميلي 240در منطقه مطلوب
ميدار تفاوت معني در عمل آمده در آذربايجان، نقش سطوحهب در تحقيقات) 1376(نجفي. دارد بيان كوچك آبگير باران
ر قالب بانكت و احيا پوششهاي هاللي و كاهش فرسايشا در استقرار درختان .موثر دانست خاك گياهي

سيالب منطقه، دريافت كه توسعه رطوبت سبب تغيير جهت گرايش وضعيت مرتع،، در مطالعه پخش)1379(كش فيله
و توليد،15تا10پوشش گياهي منطقه از منفي به مثبت، تاج . درصد افزايش را نشان داده است30درصد افزايش

وي توليددرصد27سيالب در استان زنجان، افزايش، در بررسي تأثير پخش)1382(موحد بيات درصدي34گياهي
به سيالب در آبخوان، در اثر پخش)1382(بر گزارش مصباح بنا. است پوشش را گزارش نموده تاج 4ميزان كوثر، توليد

و درصد تاج و هاي لوزي با بررسي نقش سازه) 1384(رستگار. است برابر افزايش يافته2پوشش به ميزان برابر شكل
و تأثير بر پوششهاللي در هرمزگان، نشا گياهي، سبب بهبود وضعيتن داد كه اين اقدامات عالوه بر توسعه رطوبت

دار توليد فارو در منطقه داكوتاي شمالي، افزايش معني با مطالعه اثر اجراي پروژه كنتور Rich (2005). گردند خاك مي
و حشمتي.است گندميان را گزارش نموده سي) 1387(فروزه الب در استان فارس اثرات مثبت در در مطالعه پخش

و خصوصيات خاك را گزارش نمودند پوشش و همكاران. گياهي با مطالعه عمليات پخش سيالب) 1388(برخورداري
كل عرصه است و همكاران. نشان دادند، موفقيت اين عمليات در گرو توزيع يكنواخت رطوبت در افزايش) 1389(ايماني

از تاج از18/62به91/41پوشش و افزايش تراكم را پايه در مترمربع را در اثر توسعه رطوبت59/1به18/1درصد
و همكاران.سيالب در حوزه ميهم قروه كردستان گزارش نمودند ناشي از پخش  خاكبترطو) 1390(عبداللهي

و نشانها ناشي از بارندگياكوسيستم،  ب كه بيشترينددا را بررسي اوتأثير رطوبت مربوط و آستانهه اخر فصل خواب
مينيز جوانه و همكاران.باشدو رشد ك با بررسي شاخص) 1390(ياري ه اجراي پروژه قرق هاي سطح خاك نشان دادند

و پوشش سطح خاك گرديده است آبگير سبب افزايش معني توأم با هاللي و همكاران.دار ميزان الشبرگ ) 1391(ريگي
و تنوع گونههاي آبگير با بررسي تاثير هاللي نشان دادند تحت تاثير در رويشگاه قيچ در مراتع حاشيه تفتان،اي بر غنا
و تاج آبگير، اجراي عمليات هاللي و تنوع ضمن افزايش تراكم .داري داشته است افزايش معنياي گونه پوشش گياهي، غنا
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و اثرات مثبت اجراي پروژهبا توجه به و شرايط اقليمي منطقه مورده رطوبت توسع هاي نتايج تحقيقات ذكر شده
ق در اين تحقيق.، پژوهش حاضر شكل گرفتمطالعه هالتأثير عمليات ذخيره نزوالت در آبگير با هدف هايليالب اجراي

و توسعه .قرار گرفتيمورد بررس،دسترس گياهدررطوبت ذخيره يكنواخت بارندگي در سطح مرتع

و روش :ها مواد
همنطقه مورد مطالع-1

سيستان استاندر خاششهرستان كيلومتري شمال35متر از سطح دريا در فاصله 1640مرتع كمرك با ارتفاع
و ميا ميلي 160بارندگي متوسط منطقه. است اين مرتع جز مراتع حاشيه تفتان. قرار دارد وبلوچستان  گين دماينمتر
براقليم منطق. باشدمي گراد درجه سانتي6/19ساالنه آن از بهره.خشك است اساس روش آمبرژه از نوع نيمهه برداري

و اين  و براساس تركيب برداران قرار نسيق در اختيار بهرهتمرتع در قالب مميزي از برداري علوفه بهرهگياهي گرفته
و مهر تا آبان ش گياهي عمده منطقه از نوع بوته پوشش. باشدمي طي دو مرحله فروردين تا خرداد و گونه اخص اي

و. باشدمي Artemisia Santolinaآن  عواملي مانند؛ دهدمي نشانگياهي مقايسه پوششبررسي مستندات گذشته
و غيره سبب تغييراتي بوته دام، چراي و ظهور گونهگياهي منطقه در پوششكني، عوامل اقليمي  Hammadaشده

Salicornica ميو با خوشخوراكي پايين را هاي مهاجم، ورود گونه و همكاران(دهد نشان .)ريگي
و آبخيزداري، مورد از سوي اداره منابعهكتار، 500در سطحو 1380در سال،مطالعه موردمرتع بخشي از طبيعي

و70ي احداث شدهها تراكم سازه. آبگير بدون بذركاري قرار گرفته است اجراي عمليات احداث هاللي عدد در هكتار
ي فاصله مركز هاللي مي12كديگر ها از .باشد متر

 مطالعهروش-2
ا -(منطقه مورد مطالعه گياهي تيپتعيينزپس Hammada Salicornica Artemisi Santolina(به عنوان، دو قطعه

ذ و و اطمينان از يكسان بودن خصوصياتي. نزوالت تعيين گرديد خيرهشاهد انتخاب اين مناطق با رعايت شرط همگني
ج نظير مر هت، نوع خاك، شدتارتفاع، شيب، . گرفت تراكم شبكه هيدروگرافي صورتوجمعيتيكزاچرا، فاصله از
به نمونه كه–صورت سيستماتيك برداري هرتصادفي انجام شد، بدين صورت و در يك از قطعات با توجه به وسعت
 هاي مورد نياز پالتتعدادوزهاندا سپس. مستقر گرديدمتر 500با فاصله متري 400كتستران14، تعداد منطقه ابعاد
با به و ترتيب به8قاب2 بر روي هر ترانسكتبر اين اساس. روش آماري تعيين گرديد روش حداقل سطح مترمربعي

شدروش تصادفي  و براساس سطحي از زمين كه توسط تاج گونه تاجي پوشش. مستقر و به صورت دقيق ها پوشيده شده
به، تعداد پايهتراكممنظور محاسبهبه.تاي صورت گرف تفكيك گونه به تفكيك شمارش هاي موجود هر گونه در پالت

و هر پالت جمعالشبرگ توليدي نيز در ميزان.صورت پذيرفت توزينو روش قطعباگيري توليد اندازه گرديد  آوري
و شبيه با اندازههمچنين.توزين شد سرپا محاسبه زنده هندسي حجم توده سازي گيري ابعاد گياه

.)1386مصداقي(گرديد

و تحليل دادهو روش آماري-3 ها تجزيه
و با بهرهها به روش آما تعيين تعداد قاب .صورت پذيرفت گيري از رابطه كوچلر ري

N=t2 s2/p2x2 (1-2/n) 
-1/0و+1/0ن حدود مجاز خطا بيp،%10ال حتمابا سطحtاز جدول،tپالت الزم، حداقل تعدادNكه در اين رابطه 

،xوها نمونه ميانگين اوليهnمحاسبات اوليه در محيط.)1386مصداقي(باشدمي هاي برداشت شده نمونه تعدادExcel 
.عمل آمد مستقل بهtو با استفاده از آزمون spss19و مقايسه آماري در محيط
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:و بحث نتايج
و الشب تاجي، توليد نزوالت بر پوشش اثر ذخيره-1 رگگياهي

ميد پوششنتايج حاصل از برآور كه نحويهب. وجود دارد05/0دار در سطح دهد بين دو منطقه تفاوت معني تاجي نشان
از ميزان پوشش عم،درصد رسيده است56/20به9/11گياهي در اثر اجراي عمليات يات سببلهمچنين اجراي
ازدافزايش تولي .دار است معني05/0اين اختالف نيز در سطح.است گرم در مترمربع شده22/5به18/3گياهي

از رگ دراثر اجراي پروژه ذخيرهالشبميزان در اين اختالف. گرم در مترمربع افزايش يافته است29/1به8/0نزوالت
.)1جدول(دار است معني05/0سطح 

و ذخيره مقايسه درصد تاج:1 جدول و الشبرگ در دو قطعه شاهد ت نزوال پوشش، توليد

 داري سطح معني sigمقدار ذخيره نزوالت شاهد منطقه/فاكتور
*9/1156/20016/0)درصد(تاج پوشش

*gr/m�(18/322/5016/0(ماده خشكتوليد
*gr/m�(8/029/1018/0(توليد الشبرگ

n.s :01/0در سطح داري معني:**05/0در سطح داري معني* داري عدم معني

 پوشش گونه كليدبر تغييرات اثر ذخيره نزوالت-2
و ارزش بندي گونه ورستيك منطقه، تركيب گياهي، كالسبا مطالعه ليست فل و هاي موجود از نظر خوشخوراكي رجحاني

شدعنوان كليد منطقهبه Artemisia Santolina گونه ساير فاكتورها، و حجم توده مقايسه تاج. تعيين ندهز پوشش، تراكم
مي Artemisia Santolinaپا گونهسر بهدهد، ميزان اين پارامترها نشان در27/0درصد،8/6ترتيب در قطعه شاهد پايه

و  كه 101مترمربع بهيدر اثر اجرا مترمكعب در هكتار بوده و6/0 درصد،06/13پروژه  5/337پايه در مترمربع
ق و همچنين ازرد هاي پايه طر متوسطمترمكعب در هكتار افزايش يافته است سانتيمتر افزايش6/38به03/28منه

.)2جدول(يافته است
و پوشش تاج مقايسه درصد:2 جدول سر جم تودهح، تراكم  نزوالت ذخيرهودر قطعه شاهد Artemisia Santolinaپا گونه زنده

 داري معني سطح sigمقدار ذخيره نزوالت شاهد منطقه/اكتورف
*8/606/13025/0)درصد(تاج پوشش

**27/06/0001/0)مربع پايه در متر(تراكم
**m�/ha(101 5/337 001/0(سرپا زنده توده حجم

**cm(03/286/38009/0(قطر متوسط

n.s     :سطداري معني*: داري معنيعدم 01/0در سطح داري معني:**05/0ح در

 اثر ذخيره نزوالت بر گونه مهاجم-3
مي بررسي  قرار گرفته اجراي عمليات،نيز تحت تأثير Hammada Salicornicaگونه كه خصوصيات رويشي دهد ها نشان
از تراكم اين نحويكههب. است و ميزان تاج07/0به14/0گياه آن پايه در مترمربع درصد رسيده25/6به8/4از پوشش
.)3جدول(است



�

و تاج:3لجدو و ذخيره Hammada Salicornicaپوشش گونه مقايسه تراكم  نزوالت در دو قطعه شاهد

 داري سطح معني sigمقدار ذخيره نزوالت شاهد منطقه/فاكتور
*14/007/0037/0)مربع پايه در متر(تراكم
 8/425/65/0n.s)درصد(پوشش تاج

n.s :سداري معني*: داري عدم معني 01/0در سطح داري معني:**05/0طح در

 گياهي نزوالت بر تركيب اثر ذخيره-4
و خشكسالي هاي وقوع دورهشاهد هاي اخير، در سالكه منطقه از آنجا بهخشك و ازدل بوده يل كمبود بارندگي بسياري
يك گونه و علفي در تركيب فعلي مشاهده نگرديده هاي و ساله  Artemisia شامل دو گونهاست، اين تركيب محدود

SantolinaوHammada Salicornica م درست كه ايناها دودي از ساير گونهعو تعداد منطقه مقايسهدو تركيب
Hammadaو Artemisia Santolinaهاي گونهداد نتايج نشان.گرديد Salicornica شاهد ها در منطقهو ساير گونه

بهاز درصد53/2و14/57،33/40ترتيب به و در اثر اجراخ تركيب را هرود اختصاص داده بهي پروژه سهم ترتيب كدام
.)4جدول(است نمودهتغيير،درصد09/6و52/63،39/30هب

و ذخيره گياهي در تركيبها مقايسه سهم گونه:4جدول  نزوالت در دو قطعه شاهد

داريمعنيسطحsigذخيره نزوالتشاهدمنطقه/گونه
Artemisia Santolina 14/5752/63037/0*

Hammada Salicornica 33/4039/30034/0*
Zygophyllum eurypterum 43/133/3019/0*

Eurotia certuides 6/045/102/0*
Astragalus squarrosus 3/057/006/0n.s

Annoal 2/074/002/0*

n.s :در*: عدم معني داري :05/0سطح معني داري 01/0معني داري در سطح**

:بحث
در. گياهي است عامل توسعه پوشش،كه توسعه رطوبت داد نتايج نشان  دسترس ريشه گياه فرصت الزم افزايش رطوبت

درصدي72است كه افزايش اجراي پروژه سبب گرديده. هاي مربوط فراهم نموده است براي گياهان را در انجام فعاليت
از خشك ماده كيلوگرم2/52به8/31گياهي از همچنين افزايش توليد. صورت پذيردنطقهمكلششپو تاج در هكتار

به. باشدمي نتايج مثبت اجراي پروژه تا الشبرگ نيز و توليدعنوان دهدمي افزايش نشان گياهيبعي از ميزان رشد ساالنه
.مطابقت دارد) 1382(موحد بياتو) 1376(و همكاران نجفيهاي يافتهبانتايج اين

بوپاست در مناطق نيمه و دا هاي بوته زارها، گونهتهي توليد مرتع در اين. رنداي عمده فرآيندها را در كنترل خود
ط. ها وابسته است ها به شدت به اين گونه اكوسيستم و تراكم اين گونه رفي فرسايش خاك نيز به ميزان تاجاز ها پوشش
تو. بستگي دارد ميي اين گونهزنده سرپادهحجم آن ها و تبخير از سطح . موثر باشد نيز تواند در تأثير باد بر خاك منطقه

كليد به عنوان گونه Artemisia Santolinaپوشش گونه، تاجنزوالت داد كه در اثر اجراي پروژه ذخيرهاين مطالعه نشان
از. است درصد رسيده06/13به8/6و از داشته است رصد رشدد 92 پايه در مترمربع6/0به27/0تراكم اين گونه

در حجم توده. دهدمي درصدي را نشان 122 رشدويافته افزايش از 234منه نيز با رشد زنده سرپاي به 101درصدي
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همسوو سايرين) 1387(و فروزه) 1382(هاي بيات موحد با يافته نتايجاين. رسيده استمترمكعب در هكتار 5/337
و همكارانهمچ.ستا درونشان داد، پوشش) 1390(نين نتايج مطالعه ياري  آبگير اثر عمليات احداث هاللي الشبرگ

و حجم تودههر. است افزايش يافته به گونه زنده چند ميزان توليد و را نشان تبع آن كل مرتع اعداد نسبتاً پايينكليد
به.ه استتوجقابل ايجاد شده ميزان تغييرات امادهد، مي ويدليل شكننده بودن اكوس از طرفي ستم در مناطق خشك
به نيمه ت خشك اين تغييرات دريأثير بيشترمراتب مي توسعه تراكم. داردپي از ميزان ظاهري را دهد، گياهي نشان
توبيشتوان در آينده به تغييرات به نسبت مي بهتر در و ب ويژه درصد پوشش ليد، الشبرگ .ودتاجي اميدوار
 عنوان مثال؛ گونهبه.اند هاي ديگر موجود در تركيب منطقه نيز واكنش مثبتي به توسعه رطوبت نشان داده گونه

Zygophyllum eurypterum يكهب در ميزان هاي منطقه كه سهم قابل توجهي در حفاظت خاك داردي از گونهعنوان
 هاي مرغوب در تركيب مرتع كه از گونهEurotia certuides پوشش تاج.است نشان دادهدار افزايش معنيپوشش تاج

هاي يكساله همواره تحت تاثير ميزان رطوبت گونه. دسترس نشان داده است است واكنش مثبتي را به افزايش آب در
و در سالهاي با حداقل بارندگي مورد نياز ها درسالهاي كم باران ظهور نمي بسياري از اين گونه. باشند مي دوره،يابند

و افزايش ميزان رطوبت. نمايند رشد خود را طي مي و توقف هرزآبهاي خاكدر اين تحقيق نشان داد كه اجراي پروژه
.سطحي بستر الزم را براي رشد گياهان يكساله فراهم نموده است

م تهديدات در اين مناطق، هجوم گونهترين يكي از مهم كمهاجهاي و گو. مرتع استبه ارزشم ها با توقع كمتر،هناين
آ و قدرت جذب م ب، رقابتمقاومت باال و بريپذيري باالتر داشته موجب هاي ديگر، گونهتوانند در درازمدت ضمن غلبه

و  ط مسلماً در دوره. اي گردند اي گونهغنكاهش تنوع و چراي مفرط اين گونههاي از والني خشكي و ها نيز بين رفته
ميدر اكوسسبب تغييرات برگشت ناپذير  كه مطالعه نشان. گردند يستم در اثر Hammada Salicornica گونه تراكمداد

با07/0و سبب حضور است47/0اين ميزان كاهش.است اجراي پروژه كاهش يافته پايه در مترمربع در مقايسه
و  بهمي.شده است پايه در مترمربع14/0وضعيت شاهد بيولوژيكيوانساني،انيكيمك عواملتوان اين كاهش تراكم را

ميها برخي پايهدر اجراي پروژه. نسبت داد و مجرياني اين گونه در بستر سازه قرار و آگاهي گيرند بنا به دانش بومي
بهبا تأمين علوفه گونه در بحث نسبي كمترارزش از  مي نوع دام منطقه، توجه دردر.نمايند اقدام به حذف آن حاليكه

آنه ساير گونهصورت مشاهد حائز اهميت آسيبي درمنه توجه به خاصيت دگرهمچنين.نمايندميرا محافظتها ها
ميبه.است ازرسد نظر آسيبي توان در خاصيت دگر را مي Hammada Salicornica مهاجم كاهش تراكم گونهبخشي

و پايهدر اثر تقويت. درمنه دانست وميزان ترشحتوسعه ريشه امكان افزايش هاي درمنه آن ات ريشه آلودگي خاك به
در ويژههبودچار آسيب شده Hammada Salicornicaهاي گونه وقوع اين پديده پايه درصورت.شودمي بيشتر

و پايه مشاهدات صحرايي مشخص شد مي اله دچاريكس هاي جوان اين فرايند در راستاي.گردند خشكيدگي تدريجي
مي.باشد بهبود تركيب مرتع مي و مطالعه اين فرايند و تعيين ميزان بررسي دقيق تواند پاسخگوي بسياري از سواالت

ا Hammada Salicornicaپوشش تاج.اين تاثير باشد دار نبوده اما اين افزايش معني،فزايش يافتهدر اثر اجراي پروژه
هر. است دار بودن را به اثر كاهندگي كاهش عدم معنيكه اگر چرا. در موضوع كامالً آشكار استحال لزوم تأمل اما به

ميتراكم  و الزم نسبت دهيم، ستا توان گفت كه در اجراي پروژه، تركيب گياهي منطقه قبل از اجرا نياز به بررسي دارد
به هاي مهاجم صورت نپذيرد، بنا اگر حذف مكانيكي گونه. گردد اجراه به واكنش اين قبيل گياهان رطوبت با نگا توسعه

و تغيير منفي  و قدرت توليد بذر بسيار باال، احتمال غلبه بررسي. در تركيب وجود داردواكنش باالي آنها به رطوبت
ميدر دو منطقيگياه تركيب 38/6به ميزان گياهي كليد در تركيبه سبب افزايش سهم گونهژاجراي پرو دهده نشان

بهو افزايش سهم ساير گونهدرصد94/9درصد، كاهش سهم گونه مهاجم به ميزان درصد شده است56/3مقدار ها
مي،در تركيب مجموع اين تغييردر. بر روند مثبتي را نشان ها كه نياز رطوبتي ساير گونه اين اساس امكان استقرار دهد
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ا بي در جهت افزااين فرآيند گام. ست تسهيل شده استباالتر آنها متصور و ا ويژه تنوعهيش غنا افزايش.ستگياهي
و مقابله آن با شرايط سخت محيطي را افزايش تنوع مي و همچنين دوام. دهد تواند پايداري اكوسيستم در برابر آفات

مي. رفت مراتب باالتر خواهد امراض نيز به و راندمان آن دست توان به تغيير در كيفيت كلي توليد با ادامه اين روند مرتع
و حشم. يافت و همكاران)1387(تيمطالعات فروزه نيز تغييرات مثبت در تركيب را در اثر توسعه) 1392(و ريگي

.نمايدميييد رطوبت تأ
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