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بررسی تغییرات پوشش گیاهی تاالب گاوخونی با استفاده از شاخص رطوبت خاک

تاالب گاوخونی در مرکز فالت ایران بهعنوان یکی از مهمترین اکوسیستمهای آبی ایران رویشگاه و

محمدتقی فیضی

2

زیستگاه گونههای گیاهی و جانوری بومی میباشد .هدف از این پژوهش ارزیابی روند تغییرات تیپهای

بابک بحرینی نژاد

3

پوشش گیاهی و شاخص رطوبت خاک ( )Soil Moisture Indexدر منطقه تاالب گاوخونی در بازه
زمانی  16ساله بود .تیپهای گیاهی از طریق بازدید صحرایی در طی سالهای  1390و  1396مشخص و

 .1محقق علوم مرتع ،بخش تحقیقات منابع طبیعی،

نقشه آن در نرمافزار  ArcGIS 10.5ترسیم شد .شاخص رطوبت خاک با استفاده از مفهوم فضای مثلثی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

بین نمایه گیاهی تفاضل نرمال ( )NDVIو دمای سطح زمین ( )LSTاز تصاویر مودیس در بازه زمانی

استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

 1380تا  1396تولید گردید .نتایج نمایانگر تعداد  24تیپ گیاهی در منطقه موردمطالعه در بازه زمانی 1390

کشاورزی ،اصفهان ،ایران.

تا  1396بود .تیپ گیاهی  Salsola tomentosa-Artemisia sieberiبیشترین مساحت از کل

 .2محقق علوم مرتع ،بخش تحقیقات منابع طبیعی،

منطقه موردمطالعه ( 89630هکتار) را به خود اختصاص داد .تیپهای گیاهی Astragalus

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

 squarosus- Stipagrostis plumosaو  Astragalus squarosusکمترین مساحت (158

استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

و  296هکتار) را به ترتیب در سالهای  1390و  1396به خود اختصاص دادند .نتایج نشان داد که تغییرات

کشاورزی ،اصفهان ،ایران.

اساسی در پوشش گیاهی از سال  1390به بعد رخدادهاست که شامل حذف برخی از گونههای گیاهی غالب

 .3استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات منابع طبیعی،

مانند  Phragmites australisو  Aeluropus littoralisدر منطقه بوده است که ممکن است

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

به دلیل کاهش شاخص رطوبت خاک باشد .نقشههای شاخص رطوبت خاک نشان داد که مساحت طبقه کم

استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

رطوبت خاک ( )0-0/2افزایش ولیکن مساحت طبقات متوسط و خوب (بیش از  )0/2از سال  1380تا 1396

کشاورزی ،اصفهان ،ایران.

کاهشیافته است .پایش شاخص رطوبت خاک از طریق تصاویر ماهوارهای بهمنظور بررسی روند تغییرات
پوشش گیاهی در مناطق تاالبی که پیشینه تاریخی رطوبتی ثبتنشده است ،میتواند روش مناسبی برای
نمونهبرداری مستقیم و میدانی رطوبت خاک باشد و مدیران مراتع را برای مدیریت حفاظت از گونههای

*مسئول مکاتبات:
zaryansary@gmail.com

گیاهی در معرض خطر ،بهبود برنامههای احیاء و اصالح اکوسیستم یاری نماید.
کد مقاله1399040760 :
واژگان کلیدی :تیپهای گیاهی ،رطوبت خاک سطحی ،LST ،NDVI ،تاالب گاوخونی.

تاریخ دریافت1398/03/18 :
تاریخ پذیرش1399/04/05 :
این مقاله پژوهشی و برگرفته از طرح
پژوهشی است.

مقدمه
تاالبهای ایران به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد جزء مهمترین و درعینحال ،حساسترین اکوسیستمها به شمار میروند .یکی از مهمترین
کارکردهای اکوسیستمهای طبیعی ،تولید آنها هست که در مورد این کارکرد تاالبها نقش بسیار ویژهای دارند .ازجمله سایر کارکردهای اکولوژیک
میتوان به ارزش های تفرجگاهی ،پوشش گیاهی طبیعی و بومی ،زیستگاه پرندگان ،خزندگان و موجودات آبزی و رویشگاه بسیاری از گونههای
گیاهی آبزی و خشکی زی اشاره نمود .اولین گام در ارزیابی هر اکوسیستم پایش پوشش گیاهی آن منطقه میباشد .پوشش گیاهی تاالبها به
دلیل شرایط محیطی حاکم بر آنها با سایر نقاط متفاوت بوده و چهبسا تاالبها ،رویشگاه گونههای گیاهی ویژهای باشند .بررسی گیاهان تاالبی
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چکیده

زهرا جابراالنصار

*1

بررسی تغییرات پوشش گیاهی تاالب گاوخونی با استفاده از شاخص رطوبت خاک  /جابراالنصار و همکاران

امکان تشخیص جوامع گیاهی ،محدوده پراکنش و عوامل محیطی مؤثر بر استقرار آنها را فراهم میکند و از این اطالعات میتوان برای برنامهریزی
مدیریتی در سطح اکوسیستم بهره گرفت (اسدالهی و همکاران.)1390 ،
تاالب گاوخونی بهعنوان یکی از باارزشترین اکوسیستمهای آبی ایران در کنوانسیون رامسر به ثبت جهانی رسیده است ( Ramsar

 .)Convention, 1971این تاالب زیستگاهی مهم برای پرندگان و جانوران محسوب میشود ،لذا پایش گونههای گیاهی تاالبی اهمیت زیادی
و تهیه لیست گونههای همراه در منطقه موردمطالعه میباشد .تعیین تیپهای پوشش گیاهی میتواند بهعنوان واحدهای همگن و کاری برای سایر
اقدامات مرتبط با ارزیابی و اندازهگیری پوشش گیاهی کاربرد داشته باشد.
عصری و همکاران ( )1381فلور تاالب گاوخونی را ازلحاظ فلورستیک موردبررسی قراردادند و  63گونه گیاهی را شناسایی نمودند .مهمترین
تیرههای گیاهی منطقه ازنظر بیشترین تعداد گونه شامل  Chenopokiaceae, Asteraceaeو  Brassicaceaeبودند 52/4 .درصد از فلور
منطقه ( 33گونه) گونههای انحصاری ناحیه ایرانی تورانی هستند .تروفیتها با  30گونه ( 47/6درصد) فراوانترین شکل زیستی منطقه تاالب
میباشند 14 .جامعه گیاهی تشخیص دادهشده در منطقه به  7رده 8 ،راسته و  10اتحادیه تعلق دارند .جوامع Halocnemetum

،strobilacei Seidlitzio rosmarini- salsoletum turcomanicae

Astragaletum squarrosi

Seidlitzietum

 rosmariniو  Artemisietum sieberiبخش اعظم پوشش طبیعی منطقه موردمطالعه را تشکیل میدهند .پراکنش و زونبندی اجتماعات
گیاهی منطقه بیشتر تحت تأثیر ارتفاع زمین از سطح دریا ،سطح ایستایی و خصوصیات خاکی ازجمله شوری ،بافت ،ماده آلی و گچ قرار دارند
(عصری و همکاران .)1381 ،ازجمله سایر بررسیها بر روی پوشش گیاهی تاالبی که با تأکید بر جنبههای فلورستیک و ویژگیهای زیستی صورت
گرفته ،میتوان به مطالعه پوشش گیاهی در تاالب سیاه کشیم (عصری و افتخاری )1382 ،و تاالب امیرکالیه (عصری و مرادی )1383 ،اشاره
نمود .هرگونه تغییر در شرایط محیطی تاالبها بهویژه اقلیم و کاربری اراضی باعث ایجاد تغییرات در آنها میشود .ساختار سیستمی تاالبها در
چند دهه گذشته به دلیل وقوع خشکسالیهای متعدد و دخالتهای انسانی در معرض نابودی قرارگرفته است (بیگلرفدافن و دانهکار.)1396 ،

رطوبت خاک نسبت به بارندگی ابزار قابلاطمینانی برای تخمین رشد گیاه در مراتع میباشد ( .)Andales et al., 2006بهطورکلی پایش
مستقیم رطوبت خاک و استخراج دادههای رطوبت بهصورت میدانی نهتنها پرهزینه و وقتگیر است ،بلکه در سطوح وسیع ،غیرعملی و با عدم
قطعیت مواجه است .برای تعیین رطوبت خاک با استفاده از تکنیکهای سنجشازدور و بدون نمونهگیری مستقیم از خاک ،میتوان به روشهای
مبتنی بر تصاویر نوری و حرارتی با دارا بودن قدرت تفکیک مکانی مناسب ،پوشش وسیع ،قابلیت دسترسی به چند سنجنده ماهوارهای ،فرکانسهای
زمانی منظم و باال و همچنین همبستگی باال بین رطوبت خاک و دمای سطحی زمین اشاره نمود ( .)Verstraeten, 2006یکی از نمایههای
رایج طیفی ،نمایه گیاهی تفاضل نرمال ( )NDVIمیباشد .از دیدگاه  Lanfrediو همکــاران ( )2015شاخص  NDVIبهدستآمده از دادههای
سنجشازدور برای شناسایی تـنش پوشـش گیـاهی نیـز قابلاعتماد است ،ازاینرو برای بررسی تغییرات بومشناسی و محیطزیست مورداستفاده
قرار میگیرد .این نمایه همبستگی خوبی با تغییرات کوتاهمدت رطوبت خاک ،بهویژه در مناطق نیمهخشک نشان داده است ( Wang et al.,

 .)2006از سوی دیگر استفاده ترکیبی از اطالعات ماهوارهای دمای سطح زمین ( )LSTو شاخصهای گیاهی در تخمین رطوبت خاک میتواند
اطالعات بهتری از تنشهای گیاهی و شرایط رطوبتی سطح زمین فراهم آورد .در مناطق خشک رابطه منفی بین  LSTو  ،NDVIمنتهی به
یک فضای مثلثی میشود که برای استخراج وضعیت رطوبت سطحی خاک مورداستفاده قرارگرفته است (Mallick et al., 2009؛
 .)Keshavarz et al., 2014ازآنجاکه در بیشتر مناطق ایران دادههای رطوبت خاک در دسترس نمیباشد و در صورت وجود ،دادهها بهصورت
ایستگاهی و نقطهای در دسترس قرار دارند ،از سوی دیگر نتایج حاصل از روش مثلثی با استفاده از تصاویر ماهوارهای در مناطق خشک و
نیمهخشک مشابه ایران  70درصد با واقعیت تطبیق داشته است ( ،)Mallick et al., 2009لذا استفاده از این روش میتواند برآورد مناسبی از
رطوبت خاک برای مطالعات پوشش گیاهی ارائه نماید Sankey .و همکاران ( )2008بیان داشتند روشی که بتواند رطوبت خاک را در بهار با
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برای حفاظت و مدیریت این اکوسیستم دارد (علوی و بهمن .)1387 ،یکی از مهمترین اقدامات برای بررسی پوشش گیاهی تعیین تیپهای گیاهی
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استفاده از تصاویر ماهوارهای بهخوبی پیشبینی کند میتواند به مرتعداران برای بررسی پوشش گیاهی ،تخمین مقدار تولید علوفه ،تعیین نرخ دام
گذاری و بیمه مراتع برای بهرهبرداری بهینه و پایدار کمک کند .رطوبت خاک ،از مهمترین متغیرهای خاک است که در دو بعد زمان و مکان تغییر
میکند .این عامل یکی از اجزاء مهم مدلهای آبوهوایی ،اکولوژی و هیدرولوژی محسوب میشود (Allen- .)Wigneron et al., 1998

 Torellو همکاران ( )2011به این نتیجه رسیدند که استفاده از رطوبت خاک میتواند برآورد خصوصیات پوشش گیاهی را نسبت به استفاده از
نرمالشده با استفاده از تصاویر  Modisبرآورد نمودند .نتایج نشان داد که این مدل با دارا بودن ضریب تبیین  0/66قادر به برآورد رطوبت خاک
در پهنههای وسیع با دقت قابلقبول میباشد.
اگرچه تاالب گاوخونی به لحاظ اهمیت موردتوجه بسیاری از محققان محیطزیست و منابع طبیعی بوده است ،لیکن تاکنون پژوهشها بر روی
پوشش گیاهی و تعیین محدوده متأثر از تاالب گاوخونی و بهبیاندیگر تعیین مرز اکولوژیک این تاالب بسیار اندک بوده است .هدف از این مطالعه،
تعیین پوشش گیاهی این تاالب ،تغییرات مرز اکولوژیک و بررسی روند تغییرات شاخص رطوبت خاک با بهرهگیری از شاخصهای پوشش گیاهی
و حرارتی بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای و ارتباط آن با روند تغییرات تیپهای پوشش گیاهی میباشد.

مواد و روشها
تاالب گاوخونی بهعنوان نقطه پایانی رودخانه زایندهرود ،در فاصله  140کیلومتری جنوب شرقی اصفهان و  30کیلومتری شهر تاریخی ورزنه
در مجاورت تپههای شنی قرار دارد .موقعیت این تاالب بین طولهای  52درجه و  15دقیقه و  27ثانیه تا  35درجه و  31ثانیه شرقی و عرضهای
 31درجه و  49دقیقه و  15ثانیه تا  32درجه و  33دقیقه و  22ثانیه شمالی قرار دارد .ارتفاع آن از سطح دریا  1470متر و وسعت آن 476
کیلومترمربع میباشد .حداکثر طول و عرض تاالب به ترتیب در حدود  50و  25کیلومتر است .میانگین ساالنه دمای نزدیکترین ایستگاه هواشناسی
(ورزنه) به تاالب  19درجه سانتیگراد ،میانگین حداکثر دمای هوا حدود  25درجه سانتیگراد و میانگین حداقل دما  9درجه سانتیگراد میباشد.
میانگین بارندگی ساالنه حدود  93/5میلیمتر میباشد .منحنی آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی ورزنه و میزان بارندگی ساالنه در محدوده انجام
طرح در بازه زمانی  1388تا  1396به ترتیب در شکلهای شماره  1و  2نمایش دادهشده است.

شکل  :1منحنی آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی ورزنه (.)1388-1396
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بارندگی فصلی بهبود بخشد .خانمحمدی و همکاران ( )1393رطوبت خاک را به کمک شاخصهای پوشش گیاهی و دمای سطح خاک و شاخص

بررسی تغییرات پوشش گیاهی تاالب گاوخونی با استفاده از شاخص رطوبت خاک  /جابراالنصار و همکاران
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شکل  :2میزان بارندگی ساالنه ایستگاه هواشناسی ورزنه (.)1388-1396
بهمنظور بررسی پوشش گیاهی ،نقشههای توپوگرافی با مقیاس  ،1:50000تصاویر ماهوارهای لندست سنجنده نوع  ،ETMنقشه زمینشناسی،
اطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی و آمار ایستگاههای هواشناسی در محدوده موردمطالعه تهیه و گزارشهای مربوط به پوشش گیاهی،
کشاورزی ،هیدرولوژی ،زمینشناسی و تقسیمات جغرافیای سیاسی منطقه موردمطالعه جمعآوری گردید .سپس با انجام بازدید صحرایی از
قسمتهای مختلف منطقه ،محدودههای مرتعی ،زراعی ،شهری و تأسیساتی و نیز مناطق فاقد پوشش بر روی نقشههای  1:50000مشخص
گردیدند .در محدوده مراتع ،بر اساس نمود ظاهری ،تیپهای گیاهی با یک تا سه گونه غالب گیاهی تعیین گردید .گیاهان همراه که در عرصه
تیپهای گیاهی حضور داشتند شناسایی و یادداشت شدند .نقشههای تیپهای پوشش گیاهی در سالهای  1390و  1396با استفاده از نرمافزار
 ArcGIS 10.5ترسیم شد .مرز واحدهای جداشده با عکسهای ماهورهای تطبیق و وسعت هریک از واحدهای تفکیکشده در نقشه تیپهای
گیاهی تعیین گردید.
بهمنظور تهیه نقشه شاخص رطوبت خاک از مفهوم فضای مثلثی استفاده شد که در آن رابطه فیزیکی بین نمایه گیاهی تفاضل نرمال ()NDVI
و دمای سطح زمین ( )LSTبهصورت نمودار پراکنش نقطهای نمایش دادهمیشود ( Mallick et al., 2009; Stisen et al., 2008; Wang

) .et al., 2006در ناحیهای که لبه خشک نامیده میشود مقادیر حداکثر دما (خط  )Tmaxوجود دارد که با فرض خطی بودن تغییرات دما در
این ناحیه ،معرف حالت خاک خشک (رطوبت حداقل) است .در مقابل حداقل مقادیر دما (خط  )Tminنیز خطی اریب را تشکیل میدهد که لبه
تر نام دارد و خاک اشباع یا خیلی مرطوب (رطوبت حداکثر) را نمایش میدهد .فرض بر این است که رطوبت بهطور خطی بین لبه خشک و لبه
تر تغییر میکند ( .)Verstraeten, 2006بر این اساس شاخص رطوبت خاک ( )SMIبرای هر پیکسل بر اساس روابط  1تا  3محاسبه گردید.
رابطه :1

)SMIi = Tmax(i) − Ts(i)/ Tmax(i) − Tmin(i

رابطه :2

))Tmax(i) = b + a(NDVI(i

رابطه :3

))Tmin(i) = d + c(NDVI(i

اندیس  iشماره پیکسل Ts)i( ،معرف دمای سطح زمین ( )LSTپیکسل  iام Tmin)i( ،و ( Tmax)iبه ترتیب حداقل و حداکثر دمای
مشاهدهشده متناظر با پیکسل موردنظر است که بر اساس  NDVIتغییر میکند NDVI (i) .مقدار نمایه گیاهی در پیکسل موردنظر a ،و  bبه
ترتیب شیب و عرض از مبدأ نمودار لبه خشک c ،و  dبه ترتیب شیب و عرض از مبدأ لبه تر میباشند (شکل .)3
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خصوصیات دادههای  LSTو  NDVIکه برای تهیه نقشه شاخص رطوبت خاک استفاده شد در جدول  1آورده شده است .پس از تعیین
ارتباط بین  NDVIماهانه و  LSTدر بازه زمانی  8روزه ،نقشه شاخص رطوبت خاک در سالهای  1390 ،1380و  1396در نرمافزار ArcGis

 10.1ترسیم گردید.

(مقدار این شاخص در سراسر لبه خشک برابر با صفر و در سراسر لبه تر برابر با  1است .خطوط همتراز  SMIبا مقادیر  0/6 ،0/4 ،0/2و  0/8به ترتیب با حروف  c ،b ،aو d

مشخصشدهاند).

جدول  :1ویژگیهای دادههای ماهوارهای مورداستفاده در محاسبه شاخص رطوبت خاک.
دوره زمانی

نام اختصاری

گام زمانی (روز)

دقت مکانی

سنسور

ماهواره

( 2017-2000می -سپتامبر)

MOD11A2

8

 1کیلومتر

MODIS

Terra

( 2017-2000می -سپتامبر)

MOD13A3

30

 1کیلومتر

MODIS

Terra

نتایج
بر اساس بررسیهای میدانی گیاهشناسی و غالبیت حضور تیپهای گیاهی ،در منطقه تاالب گاوخونی در بازه زمانی  1390تا  1396تعداد 24
تیپ گیاهی در منطقه تاالب مشخص گردید (شکل  .)4کاربری اراضی ،پوشش اراضی و درصد مساحت آنها به تفکیک سالهای  1390و 1396
در جدول  2نشان دادهشده است .در سال  ،1390تیپهای گیاهی  As. squarosus-Sti. plumosaو  Sa.tomentosa-Ar. sieberiبه
ترتیب کمترین و بیشترین مساحت از کل منطقه موردمطالعه را به خود اختصاص دادند (به ترتیب  0/04و  22/5درصد) .در سال  1396تیپ گیاهی
 As. squarosusکمترین ( 0/07درصد) و تیپ گیاهی  Sa.tomentosa-Ar.sieberiبیشترین مساحت ( 22/5درصد) را در منطقه به خود
اختصاص دادند .اراضی بایر و اراضی کشاورزی به ترتیب حدود  23درصد و  8/5درصد از منطقه را پوشش دادند (جدول  2و شکل .)5
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شکل  :3نمودار مفهومی رابطه  LST- NDVIبرای تعیین شاخص رطوبت خاک.

بررسی تغییرات پوشش گیاهی تاالب گاوخونی با استفاده از شاخص رطوبت خاک  /جابراالنصار و همکاران

ازجمله گونههای همراه تیپهای گیاهی منطقه تاالب گاوخونی میتوان به ،Atriplex leucoclada ،Acantholimon scorpius
،Haloxylon persicum ،Fagonia bruguieri ،Cutandia memphitica ،Cressa cretica ،Atriplex tatarica
،Psammogeton canescens ،Peganum harmala ،Nitraria schoberi ،Limonium iranicum ،Heliotropium aucheri
،Scariola orientalis ،Salsola praecox ،Salsola arbuscula ،Reaumuria alternifolia ،Pteropyrum aucheri

ب

الف

شکل  :4نقشه تیپهای پوشش گیاهی تاالب گاوخونی در سالهای ( 1390الف) و ( 1396ب).
تغییرات مرز اکولوژیک تاالب گاوخونی با کاهش سطح آب زیرزمینی
بر اساس نقشه تیپهای پوشش گیاهی پایه ( )1375محدوده تاالب در قسمت شرقی منطبق با مرز سیاسی استان اصفهان در نظر گرفته شد.
در بررسی مجدد در سال  1390مرز اکولوژیک منطقه تغییر و در قسمت شرق گسترشیافته و قسمتهایی از استان یزد را هم در برگرفته است.
بهبیاندیگر تیپ گیاهی  Ar. sieberi - Sa.tomentosaدر قسمت شرق و شمال منطقه به محدوده تاالب اضافه گردید .ازجمله دالیل تغییر
مرز را میتوان به کاهش سطح آب زیرزمینی اشاره نمود که باعث شده است تیپ گیاهی یادشده تحت تأثیر کاهش رطوبت خاک به سمت داخل
تاالب کشیده شود.
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 Tribulus terrestris ،Torularia torulosa ،Schismus arabicusاشاره نمود.
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.1396  و1390  پوشش اراضی و درصد مساحت آنها در تاالب گاوخونی در سالهای، کاربری اراضی:2 جدول
 (درصد1396

 (درصد1390

نشانه تیپ

)مساحت

)مساحت

گیاهی

0/29

0/29

0/37

تیپ گیاهی کامل

کالس کاربری

Al.pe-Sa.to

Alhagi persarum - Salsola tomentosa

مرتع

0/37

An.ha-Al.pe

Anabasis haussknechtii- Alhagi persarum

مرتع

0/19

0/19
1/32

2/13

2/13

6/50

6/50

Anabasis haussknechtii- Artemisia sieberiAnabasis setifera
Artemisia sieberi- Anabasis setifera- Anabasis
haussknechtii
Artemisia sieberi- Anabasis setifera- Haloxylon
ammodendron
Artemisia sieberi- Ephedra strobilacea- Anabasis
haussknechtii

مرتع

1/32

An.ha-Ar.siAn.se
Ar.si-An.seAn.ha
Ar.si-An.seHax.am
Ar.si-Ep.stAn.ha

1/15

1/15

Ar.si-Sa.to

Artemisia sieberi- Salsola tomentosa

مرتع

0

0/04

As.sq-Sti.pl

Astragalus squarosus- Stipagrostis plumosa

مرتع

0/07

0

As.sq

Astragalus squarosus

مرتع

2/64

2/64

Ca.co-Sti.ka

Calligonum comosum- Stipagrostis karelinii

مرتع

0/37

0/37

Ca.pe-Zy.atEp.st

Calligonum persicum- Zygophyllum atriplicoidesEphedra strobilacea

مرتع

0/78

0/78

Cor.au

Cornulaca aucheri

مرتع

0/39

0/67

Ha.st-Ae.li

Halocnemum strobilaceum- Aeluropus littoralis

مرتع

0/33

0/33

Ha.st-Al.peTa.sp

Halocnemum strobilaceum- Alhagi persarumTamarix sp.

مرتع

0/29

0/29

Ha.st-Sal.eu

Halocnemum strobilaceum- Salicornia europaea

مرتع

0/47

0/43

Hal.ca-Ha.st

Halostachys caspica- Halocnemum strobilaceum

مرتع

0/63

0/63

Hax.am-Sa.toAr.si

Haloxylon ammodendron- Salsola tomentosaArtemisia sieberi

مرتع

0/54

0/47

Phr.au-Al.pe

Phragmites australis- Alhagi persarum

مرتع

22/51

22/52

Sa.to-Ar.si

Salsola tomentosa- Artemisia sieberi

مرتع

2/68

2/68

Se.ro-An.ha

Seidlitzia rosmarinus- Anabasis haussknechtii

مرتع

4/10

4/10

Se.ro-An.haAn.se

Seidlitzia rosmarinus- Anabasis haussknechtiiAnabasis setifera

مرتع

0/90

0/90

Se.ro-Hax.am

Seidlitzia rosmarinus- Haloxylon ammodendron

مرتع

4/01

4/01

Se.ro-Sa.to

Seidlitzia rosmarinus- Salsola tomentosa

مرتع

2/45

2/45

Sti.pl-Sti.baCa.co

Stipagrostis plumosa- Stipagrostis barbataCalligonum comosum

مرتع

0/19

0/19

Ta.sp-Phr.au

Tamarix sp. Phragmites australis

مرتع

8/55

8/55

Cl

Caltivated

اراضی کشاورزی

23/08

23/11

Bl

Bare Land

اراضی بایر

12/86

12/68

Lagoon Gav
Khoni

Wetland

تاالب

0/22

0/22

U

Urban
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1396

1390

90000
80000
70000

40000
30000
20000
10000

تیپ گیاهی

شکل  :5مساحت تیپهای پوشش گیاهی منطقه تاالب گاوخونی در سالهای  1390و .1396
Al.pe: Alhagi persarum, Sa.to: - Salsola tomentosa, An. ha: Anabasis haussknechtii, Ar.si: Artemisia sieberi, An.se: Anabasis
setifera, Hax. am: Haloxylon ammodendron, Ep.st: Ephedra strobilacea, As.sq: Astragalus squarosus, Sti. pl: Stipagrostis
plumosa, Ca.co: Calligonum comosum, Sti.ka: Stipagrostis karelinii, Ca. pe: Calligonum persicum, Zy. at: Zygophyllum
atriplicoides, Cor. au: Cornulaca aucheri, Ha. st: Halocnemum strobilaceum, Ae. li: Aeluropus littoralis, Hal. ca: Halostachys
caspica, Ta. sp: Tamarix sp.,Sal. eu: Salicornia europaea, Phr. au: Phragmites australis, Se. ro: Seidlitzia rosmarinus, Sti. ba:
Stipagrostis barbata, BL: Bare Land, CL: Caltivated Area, U: Urban

میانگین شاخص رطوبت خاک در سالهای  1390 ،1380و  1396با استفاده از رابطه مثلثی  NDVI-LSTبه دست آمد .مقادیر شاخص
رطوبت خاک در سال  1380از  0/1تا  ،0/47در سال  1390از  0تا  0/43و در سال  1390از  0تا  0/27متغیر بود .با توجه به نقشه میانگین شاخص
رطوبت خاک در سال  ،1380بیشترین مقدار شاخص رطوبت خاک ( )0/4-0/7در نوار باریک هالل شکلی در حاشیه شرقی و مقادیر متوسط
رطوبت خاک ( )0/2-0/4در قسمتهای شمال غرب تا جنوب غرب منطقه تاالب گاوخونی مشاهده میشود .در سال  1390مقادیر متوسط رطوبت
خاک در قسمتهایی از شمال غرب و شرق منطقه موردمطالعه دیده میشود .در سال  1396طبقه شاخص رطوبت کم خاک ( )0-0/2تقریباً کل
منطقه موردمطالعه را به خود اختصاص داده است (شکل  .)6جدول  3طبقهبندی شاخص رطوبتی خاک و مساحت آن را در منطقه موردمطالعه
نشان میدهد .در سال  1380حدود  55/2درصد از سطح منطقه موردمطالعه دارای شاخص رطوبت خاک متوسط ( )0/2-0/4و حدود  6/8درصد
آن دارای شاخص رطوبت خوب ( )0/4-0/7است .در سال  1390حدود  69درصد از منطقه موردمطالعه دارای شاخص رطوبت کم و حدود 0/1
درصد دارای شاخص رطوبت خوب است .در سال  1396کالً طبقه رطوبتی خوب حذفشده است و حدود  99درصد از منطقه موردمطالعه دارای
شاخص رطوبت کم میباشد.

50

jweb.iauahvaz.org

Downloaded from jweb.iauahvaz.ac.ir at 13:45 +0330 on Tuesday March 9th 2021

50000

مساحت (هکتار)

60000

سال دوازدهم  /شماره  / 46زمستان 43-56 / 1399

نشریه علمی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

شکل  :6توزیع مکانی شاخص رطوبت خاک در طول دوره آماری ( )1380-1396و بازه زمانی اردیبهشت تا شهریور در
منطقه تاالب گاوخونی.
جدول  :3طبقهبندی شاخص رطوبت خاک و درصد مساحت آنها در محدوده تاالب گاوخونی در سالهای ،1380
 1390و .1396
درصد مساحت طبقات

نام طبقه

مقدار شاخص رطوبت خاک

کم

0-0/2

38

متوسط

0/0-2/4

55/2

31

خوب

0/0-4/7

6/8

0/1

1380

1390

1396

68/9

98/9
1/1
0

بحث و نتیجهگیری
تاالبها به دلیل ایجاد خدمات اکوسیستمی فراوان ازجمله باارزشترین و درعینحال حساسترین اکوسیستمهای کره زمین به شمار میروند؛
بنابراین حفظ و نگهداری از این اکوسیستمها و شرایط حیاتی آنها و جلوگیری از تخریبشان امری ضروری است .با توجه به مطالعات اولیه
پوشش گیاهی منطقه تاالب گاوخونی تعداد  17تیپ گیاهی مشخصشده بود که بیشتر بهصورت تیپهای تکگونهای معرفی گردیدند .بهعنوانمثال
میتوان به تیپهای گیاهی  Se. rosmarinus Ta.sp. ،Hal. caspica ، Ha. strobilaceumاشاره نمود که در سال  1390بهصورت
تیپهای دو گونهای و بهصورت  Ta.sp.-Phr.australis ،Hal.caspica-Ha.strobilaceum ،Ha.strobilaceum-Hal.caspicaو
 Se. rosmarinus -Sa. tomentosaنامگذاری شدند (فیضی و همکاران.)1392 ،
ترتیب تیپهای گیاهی از حاشیه تاالب گاوخونی به سمت بیرون به ترتیب شامل گروههای گیاهی

،Tamarix ،Halocnemum

 Seidlitziaو  Artemisiaمیباشد که با نتایج حاصل از پژوهشهای سایر محققین همخوانی دارد .بهعنوان نمونه ،رحمتی زاده و همکاران
( )1393با توجه به عوامل شوری ،بافت خاک و سطح آب زیرزمینی نوارهای پوشش گیاهی مناطق شور استان قم را مشخص نمودند .نتایج نشان
داد که گروه گیاهی  Halocnemumو  Halostachysدر ردیف اول پوشش گیاهی با خصوصیات شوری باال ،بافت سنگین رسی و سطح آب
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1390

1380

1396

بررسی تغییرات پوشش گیاهی تاالب گاوخونی با استفاده از شاخص رطوبت خاک  /جابراالنصار و همکاران

زیرزمینی باال و گروه گیاهی  Artemisiaدر ردیف آخر پوشش گیاهی با خصوصیات شوری کمتر ،بافت سبکتر و سطح آب زیرزمینی پایینتر
استقراریافتهاند .همچنین مقیمی ( )1368ارتباط پوشش گیاهی و شوری خاک را با عمق آب زیرزمینی در اطراف حوض سلطان قم بررسی کرد و
نتیجه گرفت که با حرکت از ارتفاعات به نقاط با ارتفاع کمتر و کف پالیا ،عمق آب زیرزمینی کمتر شده و گیاهان شوروی غلبه مییابند ،بهطوریکه
در نوار اول پوشش گیاهی دریاچه ،با عمق آب زیرزمینی  110سانتیمتر ،گونه  Ha. strobilaceumو در نوار وسط Tamarix
در سال  1390در شمال منطقه مرطوب تاالب و در مجاورت تیپ گیاهی  ،Ta. sp.-Phr.australisتیپ گیاهی Ha.strobilaceum-
 Ae. littoralisاضافه گردید .همچنین در قسمت فوقانی تیپ گیاهی  ،Ta. sp.-Phr.australisتیپ گیاهی Hal. caspica -

 Ha.strobilaceumاضافه گردید .ازجمله دالیل این تغییر میتوان به افزایش میزان بارندگی در سال  1389-1388در منطقه تاالب اشاره نمود
که بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی ورزنه به میزان  131میلیمتر ثبتشده است .در سال  1396تیپ گیاهی Ha. strobilaceum -Ae.
 littoralisبهطور کامل از بین رفت و بخش کوچکی از آن تبدیل به اراضی بایر و قسمت اعظم آن به تیپ گیاهی Ha.strobilaceum-

 Hal.caspicaتغییر نام داد .در تیپ گیاهی  Ha.strobilaceum-Al. persarum -Ta.sp.نیز گونه گیاهی  Ae.littoralisبهعنوان گونه
گیاهی چهارم تیپ حذف گردیده است .کاهش شدید بارندگی و ورودی آب به تاالب و درنتیجه خشکی پهنه آبگیر و سطوح مرطوب اطراف آن در
سالهای  1394تا  1396موجب از بین رفتن گونههای گیاهی باارزشی همچون  Ae. littoralisشده است .بهبیاندیگر مجموع بارندگی ساالنه
منطقه تاالب گاوخونی در سالهای  1394تا  1396به ترتیب برابر با  31/5 ،58/2و  53/1میلیمتر بوده است (شکل  .)2در مطالعه جهانتیغ
( ،)1393میزان تولید علوفه گونه گیاهی Aeluropus lagopidesدر تاالب هامون در زمان خشکسالی و پرآبی به ترتیب  173و  8869کیلوگرم
در هکتار برآورد شد؛ بنابراین گونه گیاهی یادشده به خشکی بسیار حساس بوده و از تراکم و تولید آن بهشدت کاسته شده است LV .و همکاران
( )2019در بررسی تخریب تاالبی در چین در طول سالهای  1980تا  2015نشان دادند که مساحت تاالب به میزان  40/94کیلومترمربع (13/84
درصد) کاهش یافت .با کاهش میزان ورودی آب به تاالب و کاهش شاخص رطوبت خاک ،پوشش گیاهی از گیاهان آبدوست به خشکیپسند
تغییر نمود.
در سال  1396مساحت تیپ گیاهی  As. squarosus -Sti. plumosaافزایش یافت و گونه دوم حذف گردید .ازجمله دالیل آن میتوان
به افزایش خشکی و کاهش رطوبت خاک در اراضی شنی اشاره نمود .الزم به ذکر است که گیاه  As. squarosusبه خشکی مقاوم بوده و برای
توسعه ریشههایش به اراضی شنی کمعمق نیاز دارد و بیشتر در حاشیه تپههای شنی حضور دارد .این در حالی است که گیاه  Sti. plumosaبه
دلیل بارندگی اندکسال  1395نتوانسته است در برابر خشکی دوام بیاورد.
تیپ گیاهی  Phr.australis-Al. persarumتبدیل به تیپ گیاهی  Hax. ammodendron -Al. persarumگردید .گونه گیاهی
 Phr.australisبه دلیل افت سطح آب زیرزمینی از بین رفته است و دیگر بهعنوان گونه غالب مطرح نمیباشد .همچنین به دلیل دستکاری
انسانی مساحت تیپ افزایشیافته است Deane .و همکاران ( )2018در بررسی تأثیر کاهش عمق آب زیرزمینی بر پوشش گیاهی تاالبی نشان
دادند که با کاهش عمق بین  0/25تا  0/5متر در یک تاالب کمعمق با پوشش گراس و شبه گراس ،احتمال حضور گیاهان خشکیپسند افزایش
یافت .در تاالب عمیق و شیبدار با کاهش عمق بین  0/25تا  0/5متر تغییر ترکیب گیاهی در تاالب رخ داد و گیاهان شبه گراس افزایش یافتند.
با کاهش عمق سطح آب زیرزمینی به یک متر حتی گونههای غوطهور در آب نیز کاهش چشمگیری نشان دادند .در بررسی تغییرات توزیع
رویشگاههای مانگرو در مکزیک در بازه زمانی  45ساله نتایج حاکی از آن بود که  19درصد از سطح رویشگاه اولیه مانگرو در دهه 1980-1970
از بین رفته و پسازآن  9/4درصد از طریق جنگلکاری ثانویه در مناطق تخریبشده احیاء شده است .ازجمله دالیل مهم این تغییرات را میتوان
به تغییرات اقلیمی بهویژه در شمال غرب مکزیک و همچنین تأثیرات فعالیتهای انسانی بهویژه در خلیج مکزیک اشاره نمود ( Valderrama-

.)Landeros et al., 2020
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 passerinoidesبا عمق آب زیرزمینی  160سانتیمتر و درنهایت در نوار سوم با عمق آب  210سانتیمتر گونه Se. rosmarinusغلبه دارد.
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در جنوب محدوده تاالب گاوخونی تیپ گیاهی  Ar. sieberi -Ep. strobilacea -An. haussknechtiiمشخصشده است که گونه
گیاهی  Se. rosmarinusگاهی بهصورت لکهای و متداوم در آن تکرار میشود و ممکن است این شبهه را برای مراجعهکنندگان صحرایی ایجاد
کند که گونه یادشده بهعنوان یکی از گیاهان تیپ مطرح باشد؛ اما در نمود کلی گیاه  Se. rosmarinusتشکیل تیپ نمیدهد .از دیدگاه تغییرات
کاربری اراضی ،اراضی کشاورزی و بیشتر اراضی بایر در دوره زمانی  1390تا  1396تقریباً با یکدیگر منطبق بودهاند.
از سال  1390تا  1396خود را آشکار نمودهاند .نجاری ( )1375جوامع گیاهی حاشیه باتالق گاوخونی را موردمطالعه قرارداد و شرایط اکولوژیکی
این گیاهان را تعیین نمود .بررسی زیستگاه هر یک از جوامع گیاهی نشان داد که اختالف در بافت ،شوری خاک و همچنین سطح ایستابی نقش
مهمی در پراکنش این واحدهای رویشی دارند .ترتیب جوامع گیاهی به ترتیب از حاشیه باتالق به سمت بیرون که بر عمق ایستابی افزوده و بافت
خاک نیز سبکتر میشود شامل Seidlitzietum ،Halocnemetum strobilaceum ،Tamariceto leptoectalae-deserti

 rosmarinusو  Zygophyletum atriplicoideبودند .همچنین تیپهای گیاهی و گونههای همراه تقریباً با نقشه پوشش گیاهی تهیهشده
در سال  1390همخوانی داشت.
با توجه به نقشه شاخص رطوبت خاک در بازه زمانی  1380تا  1396مشخص میشود که بیشترین کاهش این شاخص در دوره زمانی بعد از
 1390رخداده است بهطوریکه در سال  1396بیشتر محدوده موردمطالعه در طبقه شاخص رطوبت کم ( )0-0/2قرارگرفته است؛ بنابراین بدیهی
است که بیشترین تغییرات پوشش گیاهی نیز در این بازه زمانی و منطبق با تغییرات شاخص رطوبت خاک اتفاق افتاده است .عطایی و فنایی
( )1392در بررسی روند تغییرات ماهانه و ساالنه متوسط دمای حوضه آبریز گاوخونی بیان نمودند که متوسط دمای حوضه آبریز گاوخونی عمدتاً
روند افزایشی داشته و تشدید خشکسالیها ،محدود شدن پهنه تاالب و تغییرات کمی و کیفی اکوسیستم را به دنبال داشته است .میراحسنی و
همکاران ( )1396در بررسی پایش خشکسالی حوزه گاوخونی در بازه زمانی  12ساله نشان دادند که با استفاده از شاخص ذخیره آب پوشش گیاهی
با خشکسالی شدید و بسیار شدید روبهرو بوده است که از سال  2003تا  2014گستره آن نیز افزایش پیداکرده است .ایـن مسﺌله سبب تنشهای
بسـیار شـدید در پوشـش گیـاهی تنـک حوضه و ایجاد خاک لخت در منطقه بهویژه مناطق شرق و جنوب شـرقی آن شده است.
شاخص رطوبت خاک بهعنوان یکی از عوامل محیطی بهخوبی میتواند تغییرات مربوط به خصوصیات پوشش گیاهی را نمایان کند.
 Jaberalansarو همکاران ( )2017در مطالعه خود بر روی عوامل مؤثر بر تولید علوفه استان اصفهان نشان دادند که مدلهای مبتنی بر رطوبت
خاک میتواند نسبت به مدلهای مبتنی بر بارندگی مقدار تولید علوفه را با کارایی و صحت بیشتر پیشبینی نماید .ازآنجاکه به دست آوردن رطوبت
خاک با اندازهگیریهای نقطهای و زمینی بسیار هزینهبر میباشد استفاده از شاخصهای پوشش گیاهی و دمای سطح زمین از طریق تصاویر
ماهوارهای میتواند به محاسبه و تعیین نقشه شاخص رطوبت خاک کمک نماید و برآورد خوبی از رطوبت خاک در اختیار مطالعات پوشش گیاهی
قرار دهد Amiri .و همکاران ( )2020در بررسی تغییرپذیری زمانی -مکانی رطوبت خاک در جوامع گیاهی در اصفهان با استفاده از دادههای
مودیس (شاخصهای پوشش گیاهی و خشکی) نشان دادند که شاخص  NDVIبهعنوان یک نشانگر مناسب برای برآورد شرایط پوشش گیاهی و
رطوبت خاک به دلیل روابط خطی مناسب با بارندگی در سالهای تر و خشک کاربرد دارد .همچنین شاخص دما -گیاه بهبودیافته ( )iTDVIبه
دلیل روابط معنیدار با بارندگی تجمعی و رطوبت خاک در همه جوامع گیاهی (بوتهزار ،گراسلند و گونزار) بهعنوان یک شاخص مناسب و مؤثر در
پایش شرایط خشکی به کار میرود.
نتایج بهدستآمده از این تحقیق برای مدیریت منطقهای محیطهای تاالبی و پایش تغییرات پوشش گیاهی مناسب میباشند .همچنین اطالعات
اساسی درباره ارتباطات پوشش گیاهی و عوامل محیطی بهویژه رطوبت خاک فراهم مینماید .مدیران مراتع و متصدیان حفاظت از منابع طبیعی و
محیطزیست میتوانند از دستاوردهای این تحقیق بهعنوان اطالعاتپایه بهمنظور شناسایی تغییرات پوشش گیاهی مناطق تاالبی در معرض تخریب
و مدیریت برنامههای اصالح و احیاء استفاده نمایند .ازآنجاکه تاالب گاوخونی در قسمت مرکزی ایران قرارگرفته است و اطراف آن را دشتهای
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از سال  1388که تاالب رو به خشکی رفت گیاهان بهمرور به تغییرات ناشی از کاهش رطوبت واکنش نشان دادند ،بنابراین تغییرات کلی بعد

بررسی تغییرات پوشش گیاهی تاالب گاوخونی با استفاده از شاخص رطوبت خاک  /جابراالنصار و همکاران

کویری و نمکزارها احاطه نموده است ،ارزش این اکوسیستم طبیعی دوچندان شده است .برای حفاظت از تاالبها و جلوگیری از تخریب آنها
دامنه سیاستهای مدیریتی باید از سطح بینالمللی به ملی ،منطقهای و محلی تغییر کند تا بتواند بازتابکننده درک یکپارچه از علوم مرتبط با
تاالبها ،تغییر اقلیم ،مدیریت چرخه کربن و سازگاریهای اقلیمی باشد ( .)Moomaw et al., 2018بر اساس نتایج مطالعه بیگلرفدافن و
دانهکار ( ،)1396از بین سه راهبرد احیاء و بازسازی ساختار تاالب ،توسعه برنامه اکو توریسم تاالب و توانمندسازی جامعه محلی برای مدیریت
تاالب گاوخونی مورداستفاده قرار گیرد.
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