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چکیده
شناسايي پوشش گياهي و بررسي جغرافيايي گياهي عامل موثري در سنجش و ارزيابي وضعيت کنوني و پيشبيني
وضعيت آينده مراتع به شمار ميرود و براي اعمال مديريت صحيح در منطقه نقش بهسزايي دارد .اين تحقيق ،به منظور
بررسي پوشش گياهي مراتع حوزه آبخيز دانشگاه آزاد اسالمي شهرکرد با هدف دستيابي به اطالعات مناسب پوشش
گياهي جهت مديريت صحيح در سال  1397با جمع آوري نمونههاي گياهي انجام گرفت .حوزه آبخيز دانشگاه آزاد
اسالمي شهرکرد در استان چهارمحال و بختياري شهرستان شهرکرد در موقعيت جغرافيايي ˝ 50° 52´ 57/621تا
˝ 50° 57´ 26/831طول شرقي و ˝ 32° 20´ 50/742تا ˝ 32° 24´ 41/088عرض شمالي در ارتفاع  2500متر از سطح
دريا واقع شده است .ميانگين بارندگي و دماي ساليانه منطقه به ترتيب  317/29ميليمتر و  11/66درجه سانتيگراد
است .در تحقيق حاضر ،بررسي انتشار جغرافيايي فلور منطقه نشان داد که بيشترين پراکنش جغرافيايي به ناحيه ايران و
توراني تعلق دارد .تعداد  50گونه گياهي متعلق به  40جنس و  15خانواده شناسايي شد .مهمترين تيرههاي گياهي از
نظر بيشترين تعداد گونه شامل  Poaceaeبا  12گونه Asteraceae ،با  11گونه بود .همچنين تيره  Poaceaeو
 Asteraceaeبا  10جنس بيشترين تعداد جنس را به خود اختصاص دادهاند .هميکريپتوفيتها با  28گونه (56
درصد) ،تروفيتها با  12گونه ( 24درصد) ،کامفيتها با  8گونه ( 16درصد) و ژئوفيتها با  2گونه ( 4درصد) مهمترين
اشکال زيستي گياهي منطقه را تشکيل دادند.

کلمات کلیدی :مراتع دانشگاه آزاد اسالمي شهرکرد ،فلور ،جغرافيايي گياهي ،شکل زيستي

 .1مقدمه
پوشش گياهي هر رويشگاه به عنوان برآيندي از شرايط اکولوژيک و عوامل زيست محيطي حاکم بر آن بوده و به مثابه آينه
تمام نماي ويژگيهاي اکولوژيک و نيروي رويشي آن منطقه محسوب ميشود .پوشش گياهي به مجموعه گياهي که از
گونهها و جنسهاي مختلف علفي و چوبي تشکيل يافته است ،اطالق ميشود .در واقع توسعه و انتشار گونههاي گياهي در
طبيعت بر حسب تصادف و اتفاق نبوده بلکه هر گونه گياهي بنا بر سرشت اکولوژيکي خود رويشگاه مناسب خود را انتخاب
ميکند .پوشش گياهي در هر منطقه يکي از مهمترين پديدههاي نمود چهره و سيماي طبيعت بوده و بهترين راهنماي
قضاوت درباره اکولوژي آن منطقه ميباشد .پوشش گياهي مانند چتري است که زمين را حفظ ميکند و مناظر بديعي از
طبيعت را در مقابل چشم انسانها قرار ميدهد [ .]1پوشش گياهي در حفاظت آب و خاک و در نهايت اقتصاد هر
منطقهاي نقش زير بنايي داشته لذا بررسي و اندازهگيري و در نهايت توليد اطالعات بايد به دقت و ظرافت خاص انجام
گيرد .حفظ خاک ،نفوذ آب در خاک ،تعديل جريانهاي سطحي ،توليد علوفه ،توليد گياهان دارويي و حمايت از حيات
وحش ،ايجاد محيط مناسب براي زيست انسان و نقش تفرجگاهي همگي از اثرات مرتع و پوشش گياهي است .اطالعات
حاصله از پوشش گياهي ممکن است در حل مسايل اکولوژيکي مانند حفاظت بيولوژيکي و مديريت منابع طبيعي مفيد
باشد و با ارزيابي اطالعات گياهي ميتوان روند تغييرات آينده را پيشبيني کرد [ .]3 ،2همچنين شناخت عناصر گياهي
موجود در يک منطقه به عنوان اصل زيربنايي براي ساير تحقيقات محسوب ميشود که ميتواند نقطه شروعي براي آينده
باشد [ .]4بررسي و ارزيابي فلور هر منطقه از جمله تعيين فهرست فلورستيک و انتشار جغرافياي گونههاي گياهي آن از
نظر شناخت تنوع زيستي و مديريت منابع طبيعي حائز اهميت است .شکل رويشي موجود در هر منطقه ،بين گونههاي
گياهي و محيط زندگي آنها نوعي تعادل ايجاد ميکند که موجب سازگاري گياه با شرايط محيط ميشود [.]5 ،3
مطالعات فلور مناطق مختلف ايران سابقهاي نسبتاً طوالني دارد و تاکنون پوشش گياهي مناطق متعددي از کشور ايران
توسط پژوهشگران مختلف با روش فلوريستيک بررسي شده است [ .]11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6ازجمله مطالعات انجام شده در
استان چهارمحال و بختياري در زمينه پوشش گياهي ميتوان به مواردي مانند :بررسي فلوريستيک کوه کالر در مرکز
استان چهارمحال و بختياري [ ،]12گزارش پوشش گياهي منطقه حفاظت شده قيصري [ ،]13بررسي فلور منطقه
کرسنک در شمالغربي شهرکرد [ ،]14بررسي فلوريستيکي حوزه دره سير شهر سورشجان [ ،]15بررسي فلور منطقه
حفاظت شده هلن [ ،]16معرفي فلور گياهان منطقه حفاظت شده تنگ صياد [ ]17و معرفي سيماي پوشش گياهي و
جمع آوري رستنيهاي منطقه حفاظت شده سبز کوه [ ]18اشاره نمود.
استان چهارمحال و بختياري به دليل تنوع اقليمي ،توپوگرافي ،شيوههاي مختلف بهرهبرداري و  ...از تنوع گياهي بااليي که
بيش از  1200گونه گياهي شناسايي شده برخوردار است [ .]18استان چهارمحال و بختياري از جمله مناطقي است که از
تنوع ژنتيکي و غناي گونهاي بااليي برخوردار است .بيش از  600گونه از استان چهارمحال و بختياري در فلور ايرانيکا ثبت
شده است که تعداد  149گونه انحصاري ايران و  27گونه انحصاري استان مذکور هستند [.]19
حوزه دانشگاه آزاد در منطقه شهرکرد داراي اقليم نيمهمرطوب معتدل با زمستانهاي سرد است که آگاهي از پوشش
گياهي اين بخش از منطقه شهرکرد ما را در شناخت پوشش گياهي موجود در روند تغيير کاربري اراضي کمک ميکند.
بعالوه کمکي موثر در امر تحقيقات دانشگاهي و منابع طبيعي را فراهم خواهد نمود و از آنجا که بررسيهاي فلورستيک
مانند شناسنامهاي است که نشاندهنده وضعيت گذشته و حال يک منطقه است و همچنين ،در پيشبينيهاي آينده نقش
بهسزايي دارد ،بنابراين هدف از تحقيق حاضر فراهم آوردن اطالعات پايهاي مطالعات فلوريستيک ،شکل زيستي و پراکنش
جغرافيايي رستنيهاي موجود در حوزه دانشگاه آزاد شهرکرد است تا گونههاي گياهي موجود در منطقه تعيين ،و پتانسيل
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منطقه شناسايي شود که در نتيجه ،ايجاد برنامههاي مديريتي مناسب جهت حفظ ،احيا و گسترش اين رويشگاه
امکانپذير شود.
 .2مواد و روش
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه با نام حوزه آبخيز دانشگاه آزاد اسالمي شهرکرد به مساحت  31/179کيلومترمربع در  8کيلومتري شمال
شرق شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختياري واقع گرديده است .از نظر موقعيعت جغرافيايي ،اين حوزه در زون 39
شمالي بين ˝ 50° 52´ 57/621تا ˝ 50° 57´ 26/831طول شرقي و ˝ 32° 20´ 50/742تا ˝ 32° 24´ 41/088عرض شمالي
واقع شده است (شکل .)1منطقه مورد مطالعه به  3زير حوزه که محيط کل حوزه  22/518کيلومترمربع است ،تقسيم شده
است و بيشترين و کمترين ارتفاع از سطح دريا در منطقه مورد مطالعه بهترتيب  2800و  2200متر ميباشد .ميانگين بارندگي
و دماي ساليانه منطقه به ترتيب  317/29ميليمتر و  11/66درجه سانتيگراد است [.]3

شکل  :1موقیعت حوزه آبخیز دانشگاه آزاد شهرکرد در استان و کشور
روش کار
به منظور تهيه فهرست فلورستيکي از منطقه مورد مطالعه ،بررسي اشکال زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان (کوروتيپ)،
جمعآوري نمونههاي گياهي از روش پيمايش زميني و بر اساس ماهيت پوشش گياهي و تراکم آن به روش ترانسکت -کوادرات
( 3ترانسکت و  60پالت) از بخشهاي مختلف حوزه آبخيز دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد .برنامهريزي جهت انجام
نمونهبرداريهاي گياهي با توجه به آب و هوا ،اقليم و فصل رويش گياهان منطقه مورد مطالعه انجام گرفت .نمونهها پس از
جمعآوري به هرباريوم دانشگاه شهرکرد منتقل شدند و پس از پرس و خشک شدن روي مقواهاي هرباريومي الصاق شدند و به
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هر نمونه يک برچسب هرباريومي اختصاص داده شد و سپس گونههاي گياهي با استفاده از فلورها و منابع موجود از جمله فلور
ايران ،فلور رنگي ايران ،فلور ايرانيکا شناسايي شدند و نمونههاي گياهي هرباريومي تهيه شد .آنگاه اسامي فارسي گياهان با
استفاده از کتاب فرهنگ نامههاي گياهان ايران و اسامي محلي با پرسش از بوميان ،تعيين گرديد.

 .3نتایج و بحث
فلور منطقه مورد مطالعه نشان داد که در اين منطقه  15تيره 40 ،جنس و  50گونه گياهي وجود دارد (جدول  .)1نتايج
حاصل از شکل زيستي گونههاي شناسايي شده نشان داد که  12گونه شناسايي شده تروفيت 28 ،گونه شناسايي شده
هميکريپتوفيت 8 ،گونه شناسايي شده کامفيت و  2گونه شناسايي شده ژئوفيت است.
جدول  :1گونههای گیاهی موجود در حوزه آبخیز دانشگاه آزاد شهرکرد همراه با اطالعات مربوط به شکل
زیستی و پراکنش جغرافیایی آنها (شکل زیستی  :Heهمیکریپتوفیت : Th،تروفیت : Ge،ژئوفیت: Ph،
فانروفیت :Ch ،کامفیت و پراکنش جغرافیایی  :ITایرانی-تورانی : SS،صحرایی-سندی :M ،مدیترانهای،
 :ESاروپایی-سیبری :Cosm ،کوروتیپ جهانی)
خوشخوراکي

کوروتيپ

شکل
زيستي

نام علمي گونه

نام فارسي

Apiaceae
III

IT

He

خوشاريزه

II

IT

He

زول

II

IT

He

بومادران

Achillea millefoliom L.

III

IT, M

He

گل گندم بوتهاي

Centaurea virgata lam.

III

IT

He

هزار خار

Cousina sp.

III

IT

He

هزار خار

Cousinia chrysochlora Rech.f. & Köie.

II

IT

Th

ريش قوش

Crepis sancta (L.) Babc.

II

IT

He

کنگر خوراکي

Gundelia tournefortii L.

III

IT

He

خار پيرزن ،خار پنبه

II

IT

He

گاو چاق کن

Echinophora spinosa L.
Eryngium billardieri F. Delaroche.
Asteraceae

Onopordon leptolepis DC.
Scariola orientalis (Boiss.) Sojak.

4

شنگ

Ge

IT

I

ميناي پرکپه برگ نقرهاي

He

IT

II

شنگ

He

IT

I

Alyssum alyssoides (L.) L.

قدومه

Th

IT

I

Alyssum bracteatum Boiss. & Buhse.

قدومه

He

IT

II

خاکشير

Th

IT

III

وسمه پل زنگولهاي

He

IT, ES

II

چوبک

Ch

IT

III

ميخک شرقي

He

IT, SS

II

سرشاخي

Ch

IT

II

 شوخ،خارگوني

Ch

IT

III

پيچک صحرايي

He

Cosm

I

هزار چشان سفيد

He

IT

III

سربال

He

IT

III

 فرفيون،شيرسگ

Th

IT

III

فرفيون شرقي

He

IT

II

Scorzonera mucida Rech.f., Allen & Esfand.
Tanacetum polycephalum Sch.Bip.
Tragopogon longirostris Bischoff ex Sch.Bip.
Brassicaceae

Erysimum sp.
Isatis gaubae Bornm.
Caryophyllaceae
Acanthophyllum sp.
Dianthus orientalis adam.
Chenopodiaceae
Ceratocarpus arenarius L.
Noaea mucronata Asch. & Schweinf. Subsp.
Leptoclada (Woronow) Assadi
Convolvulaceae
Convolvulus arvensis L.
Cucurbitaceae
Bryonia multifida Boiss.& Heldr.
Dipsacaceae
Pterocephalus canus Coult. ex DC.
Euphorbiaceae
Euphorbia aucheri Boiss.
Euphorbia orientalis L.
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فرفيون شاهرودي

Th

IT

III

Astragalus alpinus L.

نوعي گون

Ch

IT

II

Astragalus sp.

نوعي گون

Ch

IT

III

Astragalus susianus Boiss.

گون بزي

Ch

IT

II

Astragalus verus Olivier.

گون زرد

Ch

IT

III

Phlomis persica Boiss.

گوش بره ايراني

He

IT

III

Stachys inflata Benth.

سنبلهاي ارغواني

He

IT

III

چاي کوهي-چاي چوپان

He

IT

I

کاکوتي

Th

IT

III

کتان سفيد

He

IT

I

کاله مير حسن

Ch

IT

III

علف گندمي

He

IT

I

ديزسيانچ

Th

IT, SS, M

II

Th

IT, SS

II

علف بام

He

IT

III

جارو علفي

He

IT

I

Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski.

بيابان گندمي

Th

IT

II

Heteranthelium piliferum (Banks & Soland.)

دگر گل گندمي

Th

IT, SS

II

Euphorbia sp.
Fabaceae

Lamiaceae

Stachys lavandulifolia vahl.
Ziziphora tenuior L.
Linaceae
Linum album Ky.ex Boiss.
Plumbaginaceae
Acantholimon scorpius (Jaub. & Spacg) Boiss.
Poaceae
Agropyron repens (L.) P.Beauv.
Boissiera squarrosa (Banks et. Soland.) Nev.

Bromus danthoniae Trin.

جارو،جارو علف هرزي
علف تالشي

Bromus tectorum L.
Bromus tomentellus Boiss.
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Hochst.
I

IT

He

مليکا

I

IT, ES, M

Ge

چمن پيازکدار

II

IT

He

ريش سنبل ،چمن جو

II

IT

He

استپي بياباني

III

IT

Th

گيسو چمن

II

IT

Ch

هفت بند

Melica persica Kunth.
Poa bulbosa L.
Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski.
Stipa hohenackeriana Trin.& Pupr.
Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski.
Polygonaceae
Polygonum aridum Boiss. & Hausskn.

با توجه به درصد فراواني هر يک از شکلهاي زيستي در منطقه مورد مطالعه گياهان هميکريپتوفيت با  56درصد و
گياهان ژئوفيت با  4درصد به ترتيب بيشترين وکمترين درصد شکل زيستي را به خود اختصاص دادهاند (شکل .)2
پراکنش جغرافيايي گياهان اين منطقه نشان ميدهد  42گونه مربوط به منطقه ايران و توراني بوده و بعد از آن  1گونه در
منطقه ايراني  -توراني و مديترانهاي 1 ،گونه مربوط به منطقه ايراني -توراني ،صحرايي -سندي و مديترانهاي 3 ،گونه
مربوط به ايراني  -توراني و صحرايي  -سندي 1 ،گونه مربوط به ايراني  -توراني ،اروپا  -سيبري و مديترانهاي 1 ،گونه
مربوط به منطقه ايراني  -توراني و اروپا -سيبري و در آخر  1گونه مربوط به کوروتيپ جهاني است .بر اين اساس بيشترين
فراواني پراکنش جغرافيايي  82درصد مربوط به منطقه ايران و توراني است (شکل .)3
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شکل  : 2نمودار شکل زیستی گیاهان حوزه آبخیز دانشگاه آزاد شهرکرد

شکل  : 3نمودار پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه آبخیز دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد ( :ITایرانی-تورانیSS ،
 :صحرایی-سندی :M ،مدیترانهای :ES ،اروپایی-سیبری :Cosm ،کوروتیپ جهانی)
همچنين نتايج حاصل از اين تحقيق منجر به شناسايي  50گونه گياهي متعلق به  40جنس و  15تيره شد (جدول.)2

جدول  : 2تعداد و درصد جنس و گونه هر تیره در منطقه مورد مطالعه
درصد گونه

درصد جنس

گونه

جنس

4

5

2

2

Apiaceae

22

25

11

10

Asteraceae

8

7/5

4

3

Brassicaceae

4

5

2

2

Caryophyllaceae

4

5

2

2

Chenopodiaceae

8

تيره

2

2/5

1

1

Convolvulaceae

2

2/5

1

1

Cucurbitaceae

2

2/5

1

1

Dipsacaceae

6

2/5

3

1

Euphorbiaceae

8

2/5

4

1

Fabaceae

8

7/5

4

3

Lamiaceae

2

2/5

1

1

Linaceae

2

2/5

1

1

Plumbaginaceae

24

25

12

10

Poaceae

2

2/5

1

1

Polygonaceae

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد که  2تيره  Poaceaeو  Asteraceaeبه ترتيب با  12و  11گونه ،بيشترين
درصد گونههاي گياهي شناسايي شده در منطقه حوزه آبخيز دانشگاه آزاد شهرکرد را در بر ميگيرند (شکل .)4
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شکل  :4نمودار تعداد گونههای هر تیره از گیاهان منطقه مورد مطالعه

همچنين تيرههاي  Poaceaeو  Asteraceaeبا  10جنس فراوانترين تيرههاي مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه
هستند (شکل.)5

شکل  :5نمودار تعداد جنسهای هر تیره از گیاهان منطقه مورد مطالعه

نتايج حاصل از بررسي کالس خوشخوراکي گياهان منطقه مورد مطالعه نشان ميدهد بيشترين گياهان مربوط به اين
منطقه در کالسهاي  IIو  IIIهستند (شکل.)6
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شکل  :6نمودار تعداد گونه در درجههای خوشخوراکی گیاهان منطقه مورد مطالعه

بر اساس مطالعات انجام شده و با توجه به کتاب  Red Data Book of Iranدر منطقه مورد مطالعه هيچ گونه در حال
انقراضي ( )ENوجود نداشت و درصد گونههاي آسيبپذير ( ،4 )VUدرصد گونههاي با خطر کمتر ( 18 )LRو درصد
گونههايي که اطالعات زيادي از آنها در دسترس نيست ( 78 )DDميباشد (جدولهاي  3و .)4

جدول  :3فهرست گونههای گیاهی با خطر کمتر ()LR
تيره

نام علمي گونه

وضعيت حفاظتي

نام فارسي

LR

قدومه

Alyssum alyssoides (L.) L.

LR

قدومه

Alyssum bracteatum Boiss. & Buhse.

LR

وسمه پل زنگولهاي

Isatis gaubae Bornm.

LR

نوعي گون

Astragalus alpinus L.

LR

نوعي گون

Astragalus sp.

LR

گون بزي

Astragalus susianus Boiss.

LR

گون زرد

Astragalus verus Olivier.

Brassicaceae

Fabaceae

11

LR

کاله مير حسن

Acantholimon scorpius (Jaub. & Spacg) Boiss.

Plumbaginaceae

LR

استپي بياباني

Stipa hohenackeriana Trin.& Pupr.

Poaceae

جدول  :4فهرست گونههای گیاهی آسیبپذیر ()VU
وضعيت حفاظتي

نام فارسي

VU

کاکوتي

VU

جارو علفي

نام علمي گونه
Ziziphora tenuior L.
Bromus tomentellus Boiss.

تيره
Lamiaceae
Poaceae

حوزه آبخيز دانشگاه آزاد اسالمي که در منطقه شهرکرد واقع شده از نظر رويشي حاوي مناطق رويشگاهي نيمهاستپي که
جزئي از رويشگاه ايران و توراني محسوب ميشود  .به رغم مساحت اندک منطقه مورد مطالعه ،فشار چرايي ،تخريب رويشگاه
توسط انسان و بهرهبرداري بيش از حد ،ميزان تعداد گونههاي اين منطقه نسبت به ساير مناطق ديگر مورد مطالعه به عنوان
مثال کاکلک و تومانک از غناي گونهاي کمي برخوردار است .جمعآوري  50گونه گياهي ،مشتمل بر  40جنس از  15خانواده
گياهي در سال  1397که ميانگين بارش در منطقه  317/29ميليمتر است ،مويد اين است که غناي گونهاي در اين منطقه
اندک است .مقايسه فلور دو منطقه کاکلک [ ]20و تومانک [ ]21با منطقه دانشگاه آزاد اسالمي شهرکرد که هر سه در منطقه
رويشي ايران و توراني واقع شده است به ترتيب وسعتي معادل  35/561 ،31/515و  31/179کيلومترمربع دارند با داشتن به
ترتيب  106 ،158و  50گونه گياهي گوياي اين واقعيت است که منطقه مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسالمي شهرکرد با وسعتي
( )31/179کمتر از رويشگاههاي نامبرده از غناي گونهاي کمي برخوردار است.
يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد فلور مناطق کوهستاني چيرگي شکلهاي زيستي هميکريپتوفيت و تروفيت است که
در اين پژوهش مجموع اين دو شکل زيستي 80درصد ميباشد که در واقع چيرگي گياهان هميکريپتوفيت در اين فلور گياهي
نشاندهنده اقليم سرد و کوهستاني در اين منطقه است .بررسي پراکنش جغرافيايي گياهان اين منطقه نشان ميدهد که
بيشترين تعداد گونه  42مربوط به منطقه ايراني  -توراني بوده و ساير گونه ها عالوه بر ناحيه رويشي ايراني -توراني در نواحي
رويشي ديگر نيز پراکنش دارند که نتايج تحقيق حاضر با نتايج مطالعات [ ]19و [ ]22همخواني دارد.
در منطقه مورد بررسي خانواده  Poaceaeبا  12گونه و  10جنس بزرگترين تاکسون موجود در منطقه از لحاظ گونه و
جنس ميباشد و خانواده  Poaceaeبا  12گونه و  Asteraceaeبا  11گونه به ترتيب بيشترين غناي گونهاي را در منطقه
دارا بودند.

.4

نتیجهگیری
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شناخت پوشش گياهي و داشتههاي ژنتيکي يک منطقه يکي از اولويتهاي اساسي مديريت بهينه منابع گياهي است.
معموال در کشورهاي توسعه يافته جهان پايگاه اطالعاتي غني از اطالعات پوشش گياهي مناطق مختلف ،گونههاي گياهي و
ويژگيهاي عمده آنها وجود دارد که مرتبا مورد استفاده محققين قرار ميگيرد تا از اين اطالعات در مديريت هر چه بهتر
عرصههاي طبيعي بهرهبرداري شود [.]18
با توجه اين نکته که تعداد دام در منطقه مورد مطالعه بيشتر از ظرفيت چرايي منطقه است و اين خود دليلي بر افزايش
گياهان غيرخوشخوراک در منطقه است که ميتوان با کاهش تعداد دام باعث افزايش تنوع گياهي منطقه ،همچنين افزايش
گياهان مرغوب در منطقه و بهبود پوشش گياهي ،حفظ خاک و جلوگيري از فرسايش و توليد رسوب در حوزه شد .تاثير تکرار
چرا بر روي گياهان مرتعي در مناطق خشک و نيمهخشک بيشتر از اثر شدت چرا است ،زيرا در اثر هر بار چرا متابوليسم گياهي
بهم خورده و هر تکرار چرا با تضعيف گياهان مترادف ميباشد .تاثير زمان برداشت ارتباط با مراحل فنولوژيکي گياه و شراي ط
محيط دارد .در اين مناطق زمانهاي حساس برداشت علوفه بهترتيب عبارتند از :مراحل اوليه شروع رشد گياهي که با استفاده
از مواد ذخيرهاي سال قبل صورت ميگيرد و همچنين قبل از بذر دادن گياهان موجود در منطقه ،با توجه به اين موضوع
پيشنهاد ميشود زمان شروع چرا در منطقه بعد از بذر دادن گياهان باشد تا تکثير گياهان بخوبي صورت گيرد .همچنين بهبود
وضعيت پوشش گياهي از طريق سيستمهاي چرايي امکانپذير است به گونهاي که اجراي سيستمهاي چرايي تناوبي -
استراحتي ميتواند فرصت کافي را جهت زادآوري گياهان فراهم آورد که خود سبب بهبود کمي و کيفي پوشش گياهي ميشود.
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Abstract
Identification of plants and phytogeographical studies can be used for
measurement and assessment current and prediction of future conditions of
rangelands. However, these surveys have main effects on the management of
improvement plans. This study aimed to assess vegetation populations of Islamic
Azad University of Shahrekord rangelands access to inform for exact
management in the year 2018 were implemented. Azad University of Shahrekord
rangelands located in the city of Shahrekord, Chaharmaha va Bakhtiari Province,
Iran. The geographical location of the site was latitude of 50◦ 52ʹ 57.621̋-50◦ 57ʹ
26.831 and longitude of 32◦ 20ʹ 50.742-32◦ 24ʹ 41.088̋ at an altitude of 3215 m
above mean sea level. This site was characterized by a mean temperature and
precipitation of 11.66 ◦C and 317.29 mm, respectively. The study of chorology
showed that the most plants related to the Irano-Turanian. 50 plant species
belonging to 40 genera and 15 families were indentified. The major important
families were Poaceae with 12 plant species and Astraceae with 11 plant species.
Also, Poaceae and Astraceae with 10 genera were greatest genera.
Hemicryptophytes with 28 plant species (24%), Therophytes with 12 plant
species (24%), Chamaephytes with 8 plant species (16%) and Geophytes with 2
plant species (4%) are the most important life forms.
Keywords: Islamic Azad University of Shahrekord rangelands, Flora, Chorology of plants,
Life form
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