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 كيدهچ

بررسي تغييرات پوشش گياهي و شناخت نحوه تبعيت اين تغييرات از شرايط رطوبتي و بارندگي حاكم بر مرتع از مهمترين 
. عواملي است كه درتعيين سيستم برنامه ريزي صحيح جهت بهره برداري و مديريت هر مرتع وحفظ پوشش گياهي آن مؤثر است

) Seidlitzia rosmarinus( تيپ گياهي اشنان دربارة حواشي كويرچاه افضل اردكان،  مطالعاتي واقع درپايگاهدراين راستا در 
. نمايد اين گياه نسبت به شوري بردبار بوده و در مناطقي با سطح آب زيرزميني باال به خوبي رشد مي. تحقيقاتي صورت گرفت

با توجه به .  آب زيرزميني سنجيده شديستابيسطح ا بارندگي و تغييرات نوسانهايدر تحقيق حاضر واكنش اين گياه نسبت به 
 پالت و نيز نمونه برداري -برداشت شده از درصد پوشش تاجي، تراكم و توليد گياه اشنان كه با روش ترانسكت   سال آمارپنج

اما . د بارندگي ساليانه حاصل شنوسانهايمضاعف صورت گرفت و نتايجي مبني بر عدم پيروي تغييرات تراكم و پوشش تاجي از 
سطح  سال از روند افت پنجبررسيها نشان داد كه درصد پوشش تاجي و تراكم گياه اشنان با دارا بودن يك سير نزولي در طي 

با برقراري رابطه رگرسيون، معادالت خطي مابين . دهند  به آن نشان ميزيادي آب زيرزميني تبعيت نموده و وابستگي ايستابي
. اصل شد ح درصد94و  99  به ترتيبهمبستگي آب زيرزميني، ضرايب سطح ايستابيمق تراكم و درصد پوشش تاجي با ع

 نوسانهاي آب زيرزميني و پيروي اين تغييرات از سطح ايستابيهمچنين تحليلهاي آماري گوياي عدم ارتباط تغييرات توليد گياه با 
. بدست آمددرصد  93همبستگيضريب پايه بارندگي با به اين ترتيب معادله توليد بر . باشد بارندگي ساليانه دراين منطقه مي

تراكم و   آب زيرزميني و تأثير منفي آن برسطح ايستابيتغيير وضعيت اين مرتع كاهش تدريجي  درنهايت مهمترين عامل در
ائه پوشش تاجي و به طوركلي وضعيت مرتع چاه افضل اردكان شناخته شد كه مي بايست دراين زمينه راهكارهاي مناسبي ار

 . گردد
 

  آب زيرزميني، توليد، درصد پوشش تاجي وتراكمسطح ايستابي گياه اشنان، بارندگي، : كليديهاي هواژ
 

 مقدمه

اكوسيستمهاي مرتعي مناطق خشك و نيمه خشك به 
دليل شرايط خاص فيزيكي و محيطي حاكم بر آنها به طور 
. شديد، متأثر از عوامل تشكيل دهنده اكوسيستم مي باشند

زآنجا كه الزمه اعمال سيستمهاي مديريتي صحيح نياز به ا
خصوص ه شناخت روابط و تأثيرمتقابل بين اين عوامل و ب

پوشش گياهي به عنوان اصل حياتي و اساسي اين 
ها دارد و دراين ميان ميزان آب موجود درمحيط  ستمياكوس

تأثيرگذار بر پوشش  عاملنيز به عنوان برجسته ترين 
 بنابراين الزم .رود عه اين عوامل بشمار ميگياهي از مجمو

 واكنشاست كه روند تغييرات كمي و كيفي اين بخش و 
اي مورد  ه با عوامل اقليمي به صورت پايههآن در مواج

 . )1380قائمي،( دتوجه و كنكاش قرارگير
Danckwort  وMadams )1991(،  عنوان نمودند كه

ي تغيير در واژه پويايي مرتع مشتمل بركليه فرايندها
تواند  مرتع مي باشد و اين تغييرات مي اكوسيستم
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درتركيب و يا ساختار پوشش گياهي به صورت مكاني ويا 
زماني و يا به صورت مجموعه اي از تمامي موارد فوق 

 .صورت گيرد
Stoddartمحدود عامل مهمترين  ،)1975(  و همكاران

ه و كننده توليد گياهان را كمبود رطوبت در خاك دانست
هر عاملي كه جهت كاهش جريان كه نمايد  بيان مي

سطحي و افزايش ذخيره رطوبت انجام شود مي تواند 
 .درافزايش توليد مؤثر باشد

 عامل دو تأثير خشكسالي را با تأكيد بر ،)1380( قائمي
بارندگي و درجه حرارت بر تغييرات پوشش گياهي از 

 و گرايش جمله پوشش تاجي، تراكم، توليد و نيز وضعيت
تحقيقات او نشان داد كه . مرتع مورد بررسي قرارداد

با ميزان ) شامل تمام فرمهاي رويشي( پوشش تاجي كل
بارندگي رابطه مستقيم و با درجه حرارت ارتباط معكوس 

اما روند تغييرات پوشش تاجي بوته ايها از بارندگي . دارد
 سيري نزولي 1375  تا  1378تبعيت ننموده و از سال 

 تراكم فرمهاي رويشي مختلف نيز درمقابل واكنش. دارد
بارندگي و . باشد بارندگي ودرجه حرارت متفاوت مي

درجه حرارت به ترتيب ارتباط مستقم و معكوس با توليد 
همچنين با افزايش مقدار بارندگي و كاهش . اند داشته

درجه حرارت امتيازات وضعيت مرتع باال رفته وگرايش 
 .د مي گيردفرم مثبت به خو

Mirch )1991( ،سال قرق در شش  در طي اجراي 
اي در شمال عربستان پي بردكه ميزان پوشش گياهي  منطقه

 درصد 8/70 درصد به 8/7اثر اعمال اين مديريت از  در
 درصد 45صعود نموده و توليد ماده خشك به مقدار 

دراين منطقه همبستگي بين توليد و . افزايش يافته است
 ).= r% 80 ( باشد  ميزياد سياربارندگي ب

Holechek و Carlton )1989( ، بيان نمودند درمناطقي
 ميليمترباشد بارندگي 500كه بارندگي ساالنه كمتراز 

نسبت به سايرعوامل بيشترين همبستگي را با توليد دارد و 
متر باشد رطوبت ي ميل500درمناطقي كه بارندگي بيشتر از 

 .باشدخاك عامل تعيين كننده مي 

Edward )2001( ، رابطه بين توليد علوفه علفزارها و
بارندگي را در آلبرتاي مركزي مطالعه نمودند و به اين 
نتيجه رسيدند كه توليد علوفه همبستگي معني داري با 

ه به نوع علفزار با توج اما اين همبستگي ،بارندگي دارد
 .متفاوت است

روي بر  ،)Rauzi )1994اي كه توسط  مطالعه در
گراسهاي كوتاه انجام گرفت مشخص گرديد كه بارندگي 

 ساله با كل علوفه توليدي پنجانويه دريك دوره ژماه مي تا 
 . )= r% 67( داشته است همبستگي بااليي

Hulett و  Tomanek)1969( ، نيز در تحقيقات خود
درشرق كانزاس گزارش نمودند كه بارش فصل رشد 

 . )= r% 62( ه داردبا توليد علوفزيادي همبستگي 
هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط بين بارندگي 

 آب زيرزميني با پوشش، تراكم سطح ايستابي نوسانهايو 
استان يزد مي   درو توليد گياه اشنان در منطقه چاه افضل

 اين كار بر پايه اطالعات كسب شده ميداني در پنج .باشد
 و عمق سطح سال و همچنين آمار مربوط به بارندگي

ايستابي منطقه مورد مطالعه در سالهاي مورد نظر صورت 
اي با ارتفاع  گياهي چوبي و درختچهاشنان  .گرفته است

 rosmarinus   نام علمي اين گونه. استكمتر از دو متر

Seidlitziaاي از جنس   و گونه Seidlitzia  تيره و
Chenopodiaceae  از طايفة وSalsoleaeه ساق .باشد  مي

هاي فراوان،  دار چوبي، متمايل به سفيد با شاخه آن مفصل
اي و گوشتي،  برگهاي اين گياه متقابل خطي تا نيمه استوانه

منطقه  گلدهي گياه در. كركدار است گلهاي آن سبز فام و
 تا اواسط اين فصل ادامه دارد از اوايل پاييز شروع و

 ).1379مظفريان، (
 در برگها و  عمدهبه طورامالح جذب شده در گياه 

ساقه هاي گياه تجمع مي يابند، قسمت اصلي اين امالح 
كربنات كلسيم است كه از طريق سوزاندن قابل استخراج 

صنعت از خاكستر آن به عنوان كريا استفاده  مي باشد و در
جهت تهيه كريا از اين گياه به طريقه سنتي در . شود مي

يك جا فصل پاييز شاخه هاي آن را قطع نموده در



 بر  تغييرات بارندگي و سطح ايستابي آب زيرزميني بررسي آثار
  منطقه چاه افضل اردكان يزد گونه اشنان درتراكم و توليد پوشش،
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ها را در   سپس شاخه.نمايند آوري و خشك مي جمع
اتاقكي حوضچه مانند آتش زده و ماده مذابي به نام كريا 

گردد كه پس از  كه همان كربنات سديم است توليد مي
كريا بيشتر در . سرد شدن به صورت جامد درمي آيد

صنعت و جهت تهيه سود سوزآور استفاده در صنايع 
 در شيشه سازي و ،اي شويندهصابون سازي و پودره

صنايع رنگرزي به عنوان تثبيت كننده رنگ دربخش كاشي 
و سراميك سازي همچنين پااليش نفت و عكاسي ونيز به 
عنوان يك ماده اوليه درتهيه بعضي از داروهاي شيميايي 

عظيمي و همكاران، ( گيرد سديم دار مورد مصرف قرار مي
1371.( 
آب زيرزميني و درصد  ايستابياين منطقه سطح  در

شوري خاك باال است و گونه اشنان درچنين شرايطي 
نمايد، چراكه اين گياه نسبت به شوري بردبار  رشد مي

باشد به اين مفهوم كه اشنان امالح موجود در خاك را  مي
ويژه دربرگهاي خود ذخيره ه جذب و دراندامهاي هوايي ب

تواند آب  ميكند و به اين وسيله با فشار اسمزي باال  مي
 ).1375باغستاني ميبدي، ( مورد نياز خود را جذب كند

 ولي افزايش بيش از حد ،گرچه اين گياه شور پسند بوده
به طوري كه . نمك از رشد آن جلوگيري مي نمايد

درمناطق كويري درانتهاي حوزه كه ميزان امالح آن خيلي 
زياد است دامنه پراكنش آن فقط به آبراهه هايي محدود 

وسيله سيالبهاي هر سالة خود شوري خاك ه شود كه ب يم
 ).1371همكاران ،  عظيمي و( دهند را تا حدي كاهش مي

 

 مواد و روشها
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 درمنطقه چاه افضل اردكان كه جزو مورد نظرتحقيق 
.  صورت پذيرفترود  استان يزد بشمار ميبيابانيمراتع 

  و عرض 53◦   58 ′  در طول جغرافياييمنطقه مطالعاتي
 متر از سطح 1002  با ارتفاع متوسط 32 ◦  28 ′جغرافيايي 

 درصد 5-3 ميليمتر  درشيب 55دريا و متوسط بارندگي 
درجه سانتيگراد + 46 حداكثر دما در چاه افضل .استواقع 

اين منطقه .  درجه سانتيگراد است-14 و حداقل مطلق آن
بخش انتهايي حوزه در قسمتي از كوير سياه كوه كه خود 

باشد واقع گرديده و كل آبهاي  اردكان مي-دشت يزد
اردكان ونيز آبهاي سطحي به اين -زيرزميني دشت يزد
 بنابراين ورود امالح از مناطق .شود حوزة بسته ختم مي

مختلف به اين حوزه و تبخير صورت گرفته در آن باعث 
 ويژه نمك دراين بخشه باال رفتن درصد مواد معدني ب

 .شده است
 rosmarinus گياه غالب منطقه گونه از نظر پوشش، 

Seidlitziaكه سطح اصلي پوشش را به خود  است 
 در اراضي به طور عمده اين گياه.  استاختصاص داده

 .شود ا تراسهاي فوقاني مشاهده ميپست و فالتها ي
  به عنوان گونه دوم Artemisia sieberi گياه همچنين

 .گيرد مي ي از كل پوشش را در بر ناچيزردرصد بسيا
 

 
 ضل مطالعاتي چاه افپايگاهجغرافيايي  محدوده -1شكل 

 

 روش كار

به  چاه افضل پايگاهداخل   دري ميداني برداشتها
 -1382( سال پنجدر مدت   مترمربع500 × 500مساحت 

 ترانسكت ثابت به چهاردراين سايت . انجام شد) 1378
 متر از 100يگر و به فاصله  متر به موازات يكد400طول 

 2  پالت ثابتپانزدهديگري و درطول هر ترانسكت 
جهت آمار برداري  متر از يكديگر 30به فاصله  مترمربعي

 زمان آمار برداري مصادف با مرحله .درنظر گرفته شد
 .هاي اشنان بود حداكثر رشد بوته
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 طبقههاي گياهي شناسايي شده درمنطقه همراه با  گونه
كي و فرم رويشي آنها درجدول شماره يك خوشخورا

 .عنوان گرديده است
 

  چاه افضل مطالعاتي پايگاه گونه هاي گياهي موجود در-1 جدول

����� ���� 	�� �
����������  ����� 	�� 
Artemisia sieberi I 9�.� ;�  

Seidlitzia rosmarinus III 9<'=�# ;�  

Seidlitzia Cinerea III 9)	+($ >�.? 
Pulicaria gnaphaloides III 9)	+($ >�.? 

Londesia eriantha III 9)	+($ >�.? 

 

ها در همه پالتها و  درصد پوشش تاجي و تراكم گونه
به روش قطع و پالتها تعداد از  يك چهارم ميزان توليد در

و  Arzani, & King, 1994( برداشت گرديدو توزين 
اير پالتها رابطه س در  توليدبرآوردجهت . )1373 ،سعيدفر

 پانزدهتوليد قطع شده  رگرسيوني بين درصد پوشش و
 شده و در صورت داشتن رابطه  برقرار در هر سالپالت

مناسب،  ضريب همبستگي و مقدار )≥05/0P(معني دار 
 مبناي معادالت رگرسيوني .له ايجاد گرديددبهترين معا

ت  پالپانزده پالت حاوي توليد از بين  پنجداشتن حداقل
 به دليل اينكه گياه .ودبقطع و توزين شده براي هر گونه 
 قطع و يك يا دو پالت درمنه در سالهاي برداشت تنها در

يد آن از ول بنابراين محاسبه توجود داشت، توزين شده
طريق برقراري رابطه رگرسيوني و حصول معادله امكان 

 ها نيز به دليل عدم خوشخوراكي مورد سايرگونه. نبودپذير 
 محاسبه درنتيجه توليد كل. دگرفتن يمصرف دام قرار نم

 .در نظرگرفته شد منطقه شامل توليد گونه اشنان شده از
سطح ايستابي هاي مربوط به بارندگي و عمق  داده

اساس آمارهاي اخذ   سالة مورد نظر برپنجدوره  منطقه در
اي  سازمان هواشناسي و شركت سهامي آب منطقهاز شده 

 .ه گرديدتهياستان يزد 
بارش  منظور از بارندگي، مقدار در تحقيق حاضر

اشنان است كه گياه مورد مطالعه  منطقه درصورت گرفته 
در حالي  ،دهد قرار ميخود تحت تاثير  طور مستقيم بهرا 

،  در پايين دست حوزهمنطقهقرار گرفتن دليل ه بكه 
 ناشي از بارندگي ، آب زيرزمينيسطح ايستابي نوسانهاي

دو از   با تفكيك اين.مي باشدآن  ارتفاعات باالدست در
 عوامل اثرات هر يك بر روي مطالعهتوان به  همديگر مي

 .پرداخت) پوشش، تراكم و توليد( مورد نظر
 و تهيه  مورد مطالعهعواملتمامي با مشخص شدن 

 اقدام به تجزيه و تحليل آماري بانك اطالعاتي مورد نظر، 
  MINITABبا استفاده از نرم افزار بنابراين . آنها گرديد

 آب سطح ايستابي محيطي بارش و عمق عواملرابطه 
توليد و تراكم  گياهي پوشش تاجي، عواملزيرزميني با 

گياه اشنان مورد بررسي واقع شد تا درنهايت وجود يا 
 با يكديگر بدست ها مؤلفهعدم وجود و نوع ارتباط اين 

 .آيد
 

 نتايج

��	������� ��	�  

مربوط به صحرايي  براساس آمارهاي برداشت شده -
و توليد علوفه در كليه پالتها درصد پوشش گياه اشنان 

 فرمول، مورد نظر پايگاهي  پالتهابرخي از  درقطع شده
هر يك از  اساس پوشش در برساير پالتها محاسبه توليد 

در اين .  آورده شده است2 جدول سالها حاصل شد كه در
 Y  اندازه گيري شده و  تاج پوششدرصد X فرمولها

 .باشد مي  شده توليد برآوردمقدار
 

 براساس درصد تاج )Y(معادالت برآورد توليد -2جدول 

 درپالتهاي مربوط به هر سال )X(پوشش

����� ���� Seidlitzia rosmarinus 

 ����
�������)r( 

  �����!�"�# $��%�&  ��' 

@/BC%  Y= - EF/GHI + EB/GJ  X GECB 

F/@J  % Y= F@/I + FJ/F  X GEC@ 
K/BC%  Y= FJ/JE + KE/K  X GEBH 
C/@I %  Y= -BE + CC/JG  X GEBG 
F/BI  % Y= FB/E@  + IE/I  X GEBF 
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گيري شده مربوط به درصد پوشش،  هاي اندازه داده -
 3جدول  يك از سالها در هر اشنان درگياه توليد و تراكم 

اطالعات توليد در  طور كه ذكر شد همان .درج شده است
، با استفاده از در هر سال صحراييپالتهاي فاقد آمار 

 2 جدول فرمولهايمقادير اندازه گيري شده پوشش و 
 .بدست آمده است

 
 پنجطي دوره   اساسي گياه اشنانعواملميزان تغييرات  -3 جدول

  مطالعاتي چاه افضل پايگاهدر) 1378-1382(ساله  

9&.LM�	
L  Seidlitzia rosmarinus 

N	O GECB GEC@ GEBH GEBG GEBF 
 0
).�

(Kg/ha) 
K@K GEB F@H EIK K/EGC 

 P7.,
)%( 

EB/GF @I/GH FB/B HB/C E/C 

ST���
(leg/ha) 

EFKH F@GI FKHH FEEE FHBE 
 

 در سطح ايستابي مربوط به بارندگي و عمق هاي داده -
. در جدول زير آورده شده است مطالعاتي پايگاهمحل 
برداشت شده (سازمان هواشناسي از اين جدول ات اطالع

و شركت سهامي آب ) منطقهاز ايستگاه هواشناسي 
قرائت شده از چاه پيزومتري مجاور  (اي استان يزد منطقه
 .ه است گرديداخذ ) مطالعاتي پايگاه
 

 مطالعاتي چاه افضل  در طي دوره پايگاهتغييرات آبي  -4جدول 

  سالهپنج

��' *+,- *+,. *+-/ *+-* *+-0 

ML0&�	�) (mm G/GGI K/C K/E@ K/EE E/KH 
 U!�M�	'+$� VWO 

M�
���$� >X)m(  
I/GH FJ/GG BB/GG KF/GF GI/GE 

 

 ��� ��������� ������� � ��	� �� �!"#���  

بين دهد كه  ها نشان مي  آماري دادهتجزيه و تحليل
 محيطي عاملپوشش تاجي و تراكم گياه اشنان با عوامل 

 نمايان است كه 2شكل  در .اي وجود ندارد ارندگي رابطهب
 تا 78تراكم و همچنين پوشش تاجي گياه اشنان از سال 

 نزولي را طي نموده و به تغييرات بارندگي يري س82
 .اند واكنش خاصي نشان نداده

 

                    

 

 

 

 

 

 

 رندگيرابطه با با تغييرات تراكم و پوشش گياه اشنان در -2 شكل
 

 ��� ��������� ������� � ��	� �� ����$�%$ &' ()�   

پوشش  دو عامل ،با توجه به نتايج آماري حاصل شده
به درصد  99و 94 به ترتيب با ضرايب همبستگيو تراكم 

 آب سطح ايستابيصورت خطي از تغييرات عمق 
معادالت رگرسيون آنها به شرح . كنند زيرزميني تبعيت مي

 مربوط به مقادير Y  مقدارن معادالتدر اي .زير است

سطح  عمق متوسط Xاست و ساالنه پوشش و تراكم 
 :باشد ميدر آن سال  آب زيرزميني ايستابي

(����)   Y= ��/� � �	/
�  X
 

  

(����)   Y = �	/	��� ��/���
  X 

دهد كه   اين وضعيت را به وضوح نشان مي3شكل 
 سطح ايستابيات عمق  تحت تأثير تغييراين دو عامل كامالً
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 .مقدار آنها كاهش يافته است) ايستابي سطح افت( آب زيرزميني واقع شده و با افزايش عمق آب زيرزميني

 
 

  آب زيرزمينيسطح ايستابي تغييرات تراكم و پوشش تاجي گياه اشنان در ارتباط با عمق -3 شكل

 
 ��% ��������� ���#��� "��	� �� ����$�%$ &' ()� � �!" 

داري با بارندگي   توليد گياه اشنان ارتباط معنيمؤلفه
در  دهد كه و اين ارتباط نشان مي) ≥05/0P( داردساليانه 

 ميزان توليد متوسط ساالنه با ضريب همبستگي پايگاهاين 
به صورت خطي و بر اساس معادله زير از  درصد 93

 با توجه به اين .نمايد يت ميمقدار بارندگي ساليانه تبع

 بر پايه )Y( يگياهگونه معادله امكان محاسبه توليد اين 
 . مي باشدمقدور )X( بارش ساالنه

)توليد  ( Y = 89/3 + 66/148  X  

تغييرات توليد گياه اشنان كه  دهد  نشان مي4شكل 
 را زيادي هماهنگي نسبتاً) 78-82(  سال تحقيق5درطي 

سطح كه با عمق   در حالي،شته بارش دانوسانهايبا 
 .  زيرزميني ارتباطي نداشته استايستابي

 

        
  زيرزميني سطح ايستابيتغييرات توليد اشنان بر اساس بارندگي و عمق  -4شكل 
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مرتع  از يكساني نماي مربوط به  كه6 و 5تصاوير  در
 81 و 78سالهاي مهرماه مشابه در كامالً با شرايط و 
توان به وضوح روند تخريبي مرتع را در ظاهر  مي، باشد مي

 هاي جوان در  به طوري كه تراكم بوته.امر مشاهده نمود
  سال كاهش يافته وسهكاهش آب زيرزميني درطي اين  اثر

 . به دنبال آن پوشش مرتع نيز به شدت تضعيف شده است

 

 
 1378مهرماه سال تصويري از مرتع چاه افضل در  -5شكل 

 

 

 1381مهرماه سال تصوير مرتع چاه افضل در  -6 شكل

 

 بحث 

) 78 -82( سال پنجهاي حاصل شده از   براساس داده-
 مشهود است كه 2تحقيق صورت گرفته و مطابق شكل 

پوشش تاجي و تراكم گياه اشنان دراين دوره بدون تأثير 
ميزان   نزولي دري از بارندگي ساليانه داراي روندپذيري

دليل اين كاهش را نمي توان به تخريب . باشند خود مي
 چرا كه اين امر ايجاب ،اثر شدت چرا نسبت داد مرتع در

داشته  مي كند تا تغييرات توليد نيز يك سير نزولي در بر
هاي بدست آمده از توليد چنين  كه داده  در حالي،باشد

 نوسانهايكنند و مشاهده مي شود كه  ا تأييد نميامري ر
 .دارداي نزديك  توليد با بارندگي رابطه

گونه كه اشاره شد گياه اشنان به طور عمده   همان-
  براساس آمار. مي باشدسطح ايستابيتغييرات تحت تاثير 

اي يزد درمنطقه چاه افضل  شركت سهامي آب منطقه
به طور رزميني  آب زيسطح ايستابي سال، پنجدرطي 

اين افت منجر ). 4جدول (  درحال كاهش استمرتب
 تا حدودي به Se.rosmarinusخواهد شد تا گياه  
به طوري كه بر اساس نتايج  ود،ريزشهاي جوي وابسته ش
جاي آب زيرزميني از بارندگي ه بدست آمده توليد گياه ب

همچنين و ) 2001( همكاران و Edward  تبعيت كند،
Stoddart  در تحقيقات خود به ، )1975( و همكاران

همبستگي بين توليد گياهان مورد مطالعه و بارندگي اشاره 
 .نمودند

 با فراهم شدن شرايط مناسب جوي بذر گياه -
Se.rosmarinusاما دراثر ، به سهولت جوانه خواهد زد 

ها امكان دسترسي   در منطقه اين جوانهايستابيافت سطح 
را جهت استقرار به تدريج از دست به منبع اصلي رطوبت 

با . داده و تراكم آنها به مرور زمان كاهش يافته است
. كاهش تراكم درصد پوشش تاجي گياه نيز كم خواهد شد

در صورت ادامه اين روند وضعيت مرتع منطقه در سالهاي 
به همين .  قهقرايي به خود خواهد گرفتكامالً آينده سير

اين  راي حفر چاه جديد در ب كهگردد دليل پيشنهاد مي
منطقه و نيز بهره برداري از چاههاي عميق ونيمه عميق 

 .موجود مطالب اين تحقيق مدنظر قرار گيرد
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Abstract 
An optimal planning system for managing the range and maintaining it’s vegetation is highly influenced 
by the humidity and rainfall of the range. In this research, the reactions of the seidlitzia rosmarinous 
species to the fluctuation of precipitation and under ground water were studied at Chah-Afzal in Ardakan-
Yazd. Regarding the amount of collecting data after five years, by applying Minitab software, using linear 
regression, an equation between the amount of the production and precipitation was obtained with a high 
correlation coefficient (r=0.93). The results showed that the variation of the plant production was due to 
the fluctuation of the annual precipitation. Moreover, result of another analysis was demonstrated a lack 
of agreement between the cover and density of the se.rosmarinous species with the amount of 
precipitation. In addition, the results state that the downward trend in the percentage of canopy cover and 
the density of the se.rosmarinous species in the region are highly influenced (r=0.94 and r=0.99 
respectively) by the discharge of ground water table. Thus, the gradual decrease of this source in the 
coming years might bring out negative effects on the cover, density and finally on the condition of the 
range in Chah-Afzal. Also, Interaction between the effect of ground water table changes on the amount of 
forage production was not significant. 
 
Key words: Rainfall, Ground water table,  seidlitzia rosmarinous, Canopy Cover, Production, Density. 


