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چکیده
یکی از راه حل های مناســب و کارآمـــد برای بهینه ســازی رواناب به ویژه در منطقه های خشــک و نیمه خشــک بهره گیری از 
شبکه های پخش سیالب است که ضمن کاهش خسارات ناشی از سیـــل، در افزایش حجــم سفره ی آب زیرزمینی و احیــای 
مراتع مؤثر اســت. در این پژوهـــش اثر پخش ســیالب بر ترکیب گونه یی و گروه های گیاهی در مراتع پشتکوه کیاسر ساری، 
اســتان مازندران، بررسی شد. برای نمونه گیری پوشش گیاهی در منطقه های پخش سیالب، قرق و نبود پخش سیالب )چرای 
دام( انجام شد. نمونه گـــیری در نقطه های معـــرف و همگن هر یک از منطقه ها به شکل تصادفی- منظم و با ثبت درصد تاج 
پوشــش گونه های گیاهی در 90 قطعه یک متر مربعی انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد 53 گونه در منطقه ی پخش سیالب 
و 43 گونه در قرق هســت، در حالی که در منطقه ی نبود پخش ســیالب یا در چرای دام 24 گونه بود. در بین تیره های گیاهی 
بررسی شــده، پخش ســیالب موجب افزایش درصد تاج پوشش تیره های Brassicaceae، Poaceae و Fabaceae شد. به 
غیر از گروه های گیاهی هم چون بوته ها و کاموفیت ها که کاهش معنی داری از پخش ســیالب نســبت به شــاهد نشان دادند، 
مقایسه ی سایر گروه های گیاهی نیز حاکی از افزایش درصد تاج پوشش آن ها در پخش سیالب و قرق بود. تجزیه و تحلیل چند 
متغیره نشــان داد که ترکیب گونه یی و گروه های گیاهی تحت تأثیر کنش های پخش سیالب و قرق بود، به طوري که گونه هاي 
مهم مرتعي مانند Agropyron elongatum و Onobrychis altissima بیش ترین پاسخ را به کنش های پخش سیالب 
در منطقه داده اند. به طور کلي نتایج نشــان داد که کنش های پخش ســیالب، تأثیر مثبتي بر شــاخص هاي ترکیب گونه یی و 

گروه های گیاهی داشته است.
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مقدمه
در منطقه های خشک و نیمـه خشـــک کمبـود بارش و پـراکنش 
زمانی و مکـانی نـامناسـب آن، بـه همـراه بهـره بـرداري بـی رویـه 
از منـــابع آب موجـب شـده تـا سـفره هـــاي آب زیـرزمینی در 
این منطقه ها بـــا افـــت کمـی و کیفـی شـــدید مواجـه شـود؛ 
این در حـــالی اسـت کـه عرضــــه ی آب از حوزه هـاي سـطحی 
و زیـرزمینـی محـدود اســـت )کوثر 1991(. حجـم آب حاصـل 
از بـــارش در ایـران، ساالنه حـــدود 413 میلیـارد متـر مکعـب 
است کـــه 28 % از آن کاربردی است و از مجموع بارش سـاالنه 
92 میلیـــارد متـرمکعـب بـه شکل آب هـــاي سـطحی جریـان 
مـی یابـد، کـه مـی تـوان بـا روش هاي مختلـف از هـدر رفـت آن 

جلـوگیري کرد )علیـزاده 2013(. 
یکـــی از مـــؤثرترین روش هـا برای مهــــار آب هـاي ســطحی 
بااجـــراي صـحیح آن، سـامانه هـاي پخـش سـیالب است. پخش 
سیالب بر زمین هموار دشت ها و ذخیره  ی آن در آبخوان ها، یکی از 
روش های تغذیه مـــصنوعی است که در دهه ی اخیر توجه خاصی 
در کشور ما بدان مبذول شده اســـت. یکـی از اهـداف عمـده ی 
ایـن طرح ها سیالب های فصلی است که در منطقه های  خـشک و 
نیمـه خـــشک رخ مـی دهنـد )کوثر 2008(. این روش بیش تر در 
منطقه هایی  با خاک های دارای بافت ســبک و در شیب های کم 
اجرا  می شود و دارای بازدهی پذیرفتنی است )کوثر 1991(. پخش 
سیالب عـــالوه بـر کـاهش اثر زیانبـار سیالب ها موجـب کـاهش 
فرسـایش خـاک، تقویـــت سـفره هـاي آب زیـر زمینـی، بهبـود 
زمین های کشاورزي و احیای پوشـــش گیاهی مراتــــع می شود 
)رانگو و همکاران 2006؛ دی جاگر و همکاران 2012؛ برخورداری 

و همکاران 2014(. 
به علت پراکنش و گســتردگی منطقه های  مناســب براي احداث 
سامانه هاي پخش سیالب و گوناگونی عامل های مؤثر در طراحی و 
اجراي آن، ارزیابی عمل کرد این ســامانه ها در منطقه های مختلف 
کشــور برای دســت یابی به الگوهاي بهینه ضروري اســت )کوثر 
2008(. این طرح ها برای مهار ســیل، کاهش فرسایش یا تغذیه ی 
سفره هاي زیر زمینی طراحی شده است و کم تر به جنبه هاي تغییر 
شاخص های پوشش گیاهی، مرتعداري و تولید علوفه ی آن ها توجه 
شده اســت )نادری 2000(. حتی در پژوهش هاي انجام شده نیز 
معموالً پوشــش کل در نظر گرفته شده است و به ندرت به میزان 
تغییر ترکیب و گروه های گیاهی مرتع توجه شده است، با این که، 
برخی مطالعات محدود انجام شده بیان گر اثر مثبت پخش سیالب 
بر پوشــش گیاهی عرصه هاي پخش سیالب اســت )برخورداری 
و همــکاران 2014؛ جلیلیان و همکاران 2017(. پخش ســیالب  
نقش مثبتی در اصالح و احیا مراتـــع دارد و این شــیوه ی آبیاری 
سیالبی می تواند باعث بهبود برخی شاخص های مرتع از جملـــه 
افزایش تولید علوفه، تقویـــت درصد تاج پوشــش گیاهی، بهبود 
وضعیت مرتع، افزایش شــاخص های تنوع و غنای گونه یی و بهبود 

ترکیب و تراکم گونه های گیاهی شــود )کاپن 2005؛ بیات موحد 
و موسوی 2007؛ میرجلیلی و همکاران 2008؛ عطارد و همکاران 
2018؛ دهمــرده قلعه نو و همکاران 2019(. در نقش منفی پخش 
ســیالب می توان به اثر رســوب گذاری در عرصه های مرتعی و در 
نهایت کاهش قدرت زادآوری گیاهان مرتعـــی و خفگـی پوشش 
گیاهی در اثر انباشــته شــدن الیه های متناوب ذرات ســـیلت و 
رس، افـــزایش گونـه هـای مهـــاجم، فراوانی گونه های یک ساله، 
مدفون شدن پوشش گیاهی به خصوص گیاهان جوان، نفوذنکردن 
آب بــه درون خــاک و ایجاد تنش خشــکی در گیاهان منطقه و 
افزایش شــوری خاک و ایجاد تنش شــوری اشاره نمود )قربانی و 
همکاران 2015؛ درخشــی و همکاران 2017(. پس با توجه به اثر 
و جنبه های مثبت و منفی پخش ســیالب بر شاخص های مختلف 
پوشش گیاهی ارزیابی و پایش این شیوه ی آبیاری سیالبی الزم به 
نظر می رســد. این پژوهش در پی این ارزیابی و بررسی اثر پخش 

سیالب بر شاخص های مختلف پوشش گیاهی است.
هر گونه مداخله ی انسان در بوم نظام های طبیعی باعث تغییری در 
اجزای آن هـــا خواهد شد که پخش سیالب یکی از این مداخالت 
اســت که در حال حاضر در بسیاری از نقاط ایران ایـــن عملیات 
به مرحله ی اجرا یا بهره برداری در آمده اســت. با توجه به این که 
این عملیات در ســطح وســیعی از عرصه های مرتعی کـــشور و 
در منطقه های مختلـــف رویـشی بـــا اهداف مختلفی اجرا شده 
است الزم اســت برای آگاهی از نتیجه ی کارآیی یـــا موفقیت و 
موفق نبودن، این طرح ها ارزیابی دقیق و همـه جانبـــه  شود و اثر 
اجتماعی- اقتصادی و زیســت محیطی آن ها بررســی شود. این 
پژوهش به ارزیابی تغییر ترکیب و گروه های گیاهی پوشش گیاهی 
پس از انجام عملیات پخش ســیالب در منطقه ی پشتکوه کیاسر 

شهرستان ساری در استان مازندران پرداخت.
 

مواد و روش ها
ایستگاه پخش سیالب پشــرت، در 110 کیلومتری جنوب شرقی 
ســاری و 40 کیلومتری شــهر کیاســر در بخــش چهاردانگه و 
دهستان پشتکوه )روستای پشرت( استان مازندران بین طول های 
 جغرافیایــی //39 /46 ○53 تــا //27 /47 ○53  و عرض جغرافیایی

 //19 /14 ○36 تا //54 /14 ○36 اســت. مساحت این منطقه  حدود 
58/8 هکتــار و حداقل ارتفاع منطقه 1372 متر باالتر از سطـــح 
دریا و حــداکثر آن 2353 متر است. اقلیم منطقه براساس روش 
آمبرژه نیمه خشــک سرد است. میانگین بارندگی ساالنه ی منطقه 
375 میلی متر برآورد شــده اســت که به ترتیب 23/99، 11/75، 
27/72 و 36/54 % طی فصول بهار، تابســتان، پاییز و زمســتان 
ریزش می کند. متوسط درجه ی حرارت ساالنه ی برآورد شده 5/7 
درجه سانتی گراد، متوسط حداکثر دمای گرم ترین ماه سال )تیر( 
8/24 درجه و متوســط حداقل دمای سردترین ماه سال )بهمن( 

21/14- درجه است )آقاسی و همکاران 2006(.
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برای بررسی تأثیر پخش سیالب بر ویژگی های پوشش گیاهی، 
30 قطعه )3 چارچوب 100 متری( در منطقه ی پخش سیالب، 
30 قطعه )3 چارچوب 100 متری( در منطقه ی قرق بی پخش 
ســیالب و 30 قطعه )3 چارچوب 100 متری( در منطقه ی بی 
پخش سیالب )تحت چرای دام( به شکل تصادفی سیستماتیک 
اجرا و اقدام به اندازه گیری ویژگی های مختلف پوشــش گیاهی 
شــد )قربانی و همکاران، 2015(. سطح قطعه های نمونه برداری 
بــا توجه به نــوع پراکنش گونه ها و دقــت آماربرداری یک متر 
مربعی تعیین شد. در هر  قطعه درصد پوشش تاجی به تفکیک 
گونه ها مشخص شد )آقاســی و همکاران 2006(. برای بررسی 
فلــور منطقه با پیمایش صحرایی و پیش از شــروع فصل چرا و 
قبل از نمونه برداری پوشش، اقدام به شناسایی گونه های گیاهی 
در منطقه شد یا نمونهیی از گونه  جمع آوری و به روش مناسب 

خشک شد و با منابع و فلور شناسایی شد. 
 ابتــدا بهنجــار بــودن داده هــاي پوشــش گیاهي بــا آزمون 
کولموگروف- اســمیرنوف بررسي شــد. چون ماهیت داده هاي 
پوشــش گیاهي از توزیع بهنجار پی روی نمي کند داده هاي تاج 
پوشــش با تبدیل لگاریتمي تجزیه و تحلیل شــد. برای بررسی 
تأثیر پخش ســیالب بر پوشش گیاهی )کل گونه ها و گروه های 
گیاهی( تجزیه وتحلیل چندمتغیره به کارگرفته شد. ابتدا با انجام 
تجزیه وتحلیل تطبیقی قوس گیری شده )DCA( طول گرادیان 
کم تر از 3 به دست آمد. در نتیجه برای تعیین اثر پخش سیالب 
 RDA بر کل گونه های گیاهی و گروه های گیاهی تجزیه وتحلیل
در نســخه ی 4/5 نرم افزار CANOCO به کارگرفته شد. براي 
بررسي اثر پخش سیالب بر گروه هاي گیاهی )تیره هاي گیاهي، 
طول عمر، شکل زیستي، شــکل رویشي( در سه منطقه تجزیه 
و تحلیــل واریانــس یک طرفــه در قالب طرح کامــاًل تصادفي 
به کارگرفته شــد. با بودن اثر معنــي دار روش LSD محافظت 
شــده براي مقایســه ی میانگین به کارگرفته شد. در هنگامی که 
گروه هــای گیاهی در دو منطقه مشــترک بودند آزمون t برای 
مقایســه ی میانگین آن ها به کارگرفته شد. محاسبات آماري در 

نسخه ی 22 برنامه SPSS انجام شد.

 نتایج 
تعداد 64 گونه ی گیاهي متعلق به 24 تیره شناسایي گردید. از 
مجموع گونه هاي شناسایي شده 22 گونه ی یک ساله )34/4 %( 
و 42 گونه ی چند ساله )65/6 % گونه ها( بود )شکل 1الف(. 27 
گونه  ی پهن برگ علفي چندســاله )42/2 % گونه ها(، 18 گونه ی 
پهن-برگ علفي یک ســاله )28/1 % گونه ها(، 8 گونه ی گندمي 
چند ساله )12/5 % گونه ها(، 4 گونه ی گندمي یک ساله )6/3 % 
گونه هـــا(، یک گونه ی درختچه یی )1/6 % گونه ها( و 6 گونه ی 
بوته یی)9/4 % گونه ها( بود )شکل 1ب(. از 64 گونه ی شناسایي 
شــده 34/4 % تروفیت )22 گونه(، 50 % همي کریپتوفیت )32 
گونــه(، 4/7 % گیاهان کریپتوفیت )3 گونــه(، 1/6 % گیاهان 
فانروفیــت )یک گونــه( و 4/9 % گونه ها کاموفیــت )6 گونه( 
بود )شــکل 1ج(. تیره هاي گندمیان )Poaceae( و کاســنی 
)Compositae( هر کدام به ترتیب با 12 )18/8 % گونه ها( و 
10 )15/6 % گونه ها( بیش ترین تعداد گونه ها را داشــت )شکل 

1د(. 
در منطقه ی پخش ســیالب، قرق و بی پخش ســیالب )تحت 
چرای دام( به ترتیــب 53، 40 و 24 گونه ی گیاهي بود )جدول 
1(. از این تعداد 19 گونه منحصراً در منطقه ی پخش ســیالب، 
5 گونه فقط در منطقه ی قرق و 3 گونه صرفاً در منطقه ی شاهد 
مشاهده شــد )جدول 1(. در منطقه ی پخش سیالب به ترتیب 
 Anthemis altissima، Helianthemum گونه هــاي 
 Plantago و   nummularium، Artemisia aucheri
atrata بیش ترین درصد تاج پوشــش را داشت )جدول 1(. در 
 Anthemis altissima، منطقــه ی قرق به ترتیب گونه هــاي
 Helianthemum nummularium، Dactylis
glomerata و Agropyron cristatum بیش ترین درصد 
تاج پوشــش را داشــتند )جدول 1(. در منطقــه ی بی پخش 
 Artemisia herba-alba، Artemisia aucheri سیالب
و Teucrium polium تاج پوشش بیش تری داشتند )جدول 

 .)1
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 .سیالب در مراتع پشتکوه کیاسر، استان مازندرانپخشدر های گیاهی درصد تاج پوشش گونه -1جدول 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 نام علمی گونه  نام مخفف  پخش سیالب قرق چرای دام
94/9  92/9  -  Ac.br  Acanthophyllum bracteatum 

- - 31/9   Ae.ta  Aegilops tauschii 

- 94/9  91/9   Ag.cr  Agropyron cristatum 

- 22/9  -  Ag.de  Agropyron desertorum 

92/9  43/9  24/9   Ag.el  Agropyron elongatum 

- 93/9  -  Al.at  Allium atroviolaceum 

97/9  93/9  32/9   Al.li  Alyssum linifolium 

- 91/9  44/9   Am.ly 
 
 

 Amygdalus lycioides 

- 99/1  14/99   An.al  Anthemis altissima 

32/9  - -  An.ma  Androsace maxima 

- - 2/9   Ar.sa  Arabis sagittata 

11/9  12/2  73/3   Ar.au  Artemisia aucheri 

44/99  92/9  91/9   Ar.he  Artemisia herba-alba 

- 3/9  94/9   As.ae  Astragalus aegobromus 

42/9  44/9  4/9   As.go  Astragalus gossypinus 

27/9  22/9  4/9   As.mi  Astragalus missouriensis 

23/9  - -  Br.te  Bromus tectorum 

37/9  - -  Br.sc  Bromus scoparius 

- 22/9  42/9   Ce.hy  Centaurea hyrcanica 

92/9  2/9  37/9   Ca.la  Carthamus lanatus 

- 29/9  34/9   Ce.de  Centaurea depressa 

- - 23/9   Ch.al  Chenopodium album 

92/9  73/9  34/9   Ce.fa  Ceratocephala falcata 

32/9  2/9  -  Cr.ar  Cirsium arvense 

- - 22/9   Cl.co  Cleome coluteoides 

- - 92/9   Br.ni  Brassica nigra 

- - 91/9   Co.ar  Convolvulus arvensis 

94/9  23/9  92/9   Co.sp.  Cousinia sp. 

- - 3/9   De.so  Descurainia sophia 

- 93/9  92/9   Da.gl  Dactylis glomerata 

- - 99/9   Er.cu  Erysimum cuspidatum 

91/9  1/9  4/9   Eu.bo  Euphorbia boissieriana 

92/9  92/9  92/9   Fe.ov  Festuca ovina 

- - 94/9   Fu.pa  Fumaria parviflora 

- - 23/9   Ga.ap  Galium aparine 
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 نام علمی گونه  نام مخفف  پخش سیالب قرق چرای دام
94/9  92/9  -  Ac.br  Acanthophyllum bracteatum 

- - 31/9   Ae.ta  Aegilops tauschii 

- 94/9  91/9   Ag.cr  Agropyron cristatum 

- 22/9  -  Ag.de  Agropyron desertorum 

92/9  43/9  24/9   Ag.el  Agropyron elongatum 

- 93/9  -  Al.at  Allium atroviolaceum 

97/9  93/9  32/9   Al.li  Alyssum linifolium 

- 91/9  44/9   Am.ly 
 
 

 Amygdalus lycioides 

- 99/1  14/99   An.al  Anthemis altissima 

32/9  - -  An.ma  Androsace maxima 

- - 2/9   Ar.sa  Arabis sagittata 

11/9  12/2  73/3   Ar.au  Artemisia aucheri 

44/99  92/9  91/9   Ar.he  Artemisia herba-alba 

- 3/9  94/9   As.ae  Astragalus aegobromus 

42/9  44/9  4/9   As.go  Astragalus gossypinus 

27/9  22/9  4/9   As.mi  Astragalus missouriensis 

23/9  - -  Br.te  Bromus tectorum 

37/9  - -  Br.sc  Bromus scoparius 

- 22/9  42/9   Ce.hy  Centaurea hyrcanica 

92/9  2/9  37/9   Ca.la  Carthamus lanatus 

- 29/9  34/9   Ce.de  Centaurea depressa 

- - 23/9   Ch.al  Chenopodium album 

92/9  73/9  34/9   Ce.fa  Ceratocephala falcata 

32/9  2/9  -  Cr.ar  Cirsium arvense 

- - 22/9   Cl.co  Cleome coluteoides 

- - 92/9   Br.ni  Brassica nigra 

- - 91/9   Co.ar  Convolvulus arvensis 

94/9  23/9  92/9   Co.sp.  Cousinia sp. 

- - 3/9   De.so  Descurainia sophia 

- 93/9  92/9   Da.gl  Dactylis glomerata 

- - 99/9   Er.cu  Erysimum cuspidatum 

91/9  1/9  4/9   Eu.bo  Euphorbia boissieriana 

92/9  92/9  92/9   Fe.ov  Festuca ovina 

- - 94/9   Fu.pa  Fumaria parviflora 

- - 23/9   Ga.ap  Galium aparine 

بررسی اثرات پخش سیالب بر شاخص های پوشش گیاهی...
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دوره ی 33، شماره ی 4، شماره ی پیاپی 129، زمستان 1399

 .سیالب در مراتع پشتکوه کیاسر، استان مازندرانپخش درهای گیاهی درصد تاج پوشش گونه -(ادامه) 1  جدول
 

 
 

  

 نام علمی گونه  نام مخفف  پخش سیالب قرق چرای دام
- 71/9  14/4   He.nu  Helianthemum nummularium 

- - 91/9   Ho.gl  Hordeum glaucum 

- 21/9  29/9   Ju.co  Juniperus communis 

- - 33/9   La.am  Lamium amplexicaule 

- - 21/9   Le.dr  Lepidium draba 

- 21/9  21/9   Lo.co  Lotus corniculatus 

- 99/9  -  Ma.ne  Malva neglecta 

- - 23/9   Ma.fr  Matthiola fragrans 

- - 92/9   Me.un  Melica uniflora 

92/9  93/9  27/9   My.ol  Myosotis olympica 

- - 91/9   Ne.ca  Nepeta cataria 

- - 97/9   No.lu  Nonea lutea 

- - 93/9   On.al  Onobrychis altissima 

- - 91/9   On.co  Onobrychis cornuta 

24/9  92/9  -  Pe.ha  Peganum harmala 

- 31/9  99/9   Pe.sa  Petrorhagia saxifraga 

92/9  42/9  27/9   Ph.pr  Phleum pratense 

93/9  32/9  73/9   Pl.ov  Plantago atrata 

22/9  - 92/9   Ra.sp.  Ranunculus sp. 

- - 93/9   Ru.ac  Rumex acetosella 

- 34/9  92/9   Sa.mi  Sanguisorba minor 

- 93/9  -  Si.vu  Silene vulgaris 

4/9  11/9  92/9   St.in  Stachys inflata 

- 42/9  21/9   St.la  Stipa lagascae 

- 93/9  -  Ta.sy  Taraxacum syriacum 

23/9  33/9  92/9   Te.po  Teucrium polium 

- 93/9  41/9   Th.pu  Thymus pubescense 

94/9  77/9  41/9   Ve.th  Verbascum thapsus 

- 4/9  33/9   Zi.te  Ziziphora tenuior 
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تجزیه وتحلیل چند متغیره ی RDA نشــان داد که کنش های 
پخش سیالب اثر معني داري بر ترکیب پوشش گیاهي داشته است 
)P=0/001 و F=16/7(. نمودار دوگانه ی این تجزیه وتحلیل 
نشــان داد که منطقه های پخش ســیالب، قــرق و بی پخش 
ســیالب در این منطقه  به طور متفاوتي ترکیب گونه یی پوشش 
گیاهي را تحــت تأثیر قرار دادند )شــکل 2(. منطقه ی پخش 
ســیالب و قرق ترکیب گونه یی متفاوتي داشــت و از منطقه ی 
بی پخش ســیالب جدا شد )شــکل 2(. اکثر گونه هاي گیاهی 
 Agropyron elongatum، Onobrychis ارزشمند مانند
 altissima، Helianthemum nummularium،
 Hordeum glaucum، Descurainia sophia،
 Aegilops tauschii، Arabis sagittata، Nepeta
 cataria، Myosotis olympica، Erysimum
 cuspidatum، Matthiola fragrans، Galium
 aparine، Melica uniflora، Chenopodium
 album، Euphorbia boissieriana، Amygdalus
 lycioides، Plantago atrata، Alyssum linifolium،
 Lepidium draba، Fumaria parviflora، Brassica
 nigra، Artemisia aucheri، Thymus pubescence

حضــور  و  هم بســتگی   Astragalus missouriensis و 
بیش تــری در منطقه ی پخش ســیالب داشــتند )شــکل 2(. 
 Agropyron desertorum، برخی گونه هــای دیگر همانند
 Petrorhagia saxifraga، Sanguisorba minor،
 Agropyron cristatum، Astragalus gossypinus،
 Allium atroviolaceum، Malva neglecta، Silene
 vulgaris، Taraxacum syriacum، Cousinia sp.،
 Ziziphora tenuior، Astragalus aegobromus،
 Ceratocephala falcata، Verbascum thapsus،
تمایــل   Phleum Pratense و   Phleum Pratense
بیش تــری بــه حضور در منطقه ی قرق داشــتند )شــکل 2(. 
 Bromus tectorum، Bromus گونه هاي کمي از جملــه
 scoparius، Ranunculus sp.، Peganum harmala،
 Teucrium polium، Artemisia herba-alba،
 Androsace maxima، Stachys inflata، Cirsium
arvense و Acanthophyllum bracteatum درصد تاج 
پوشش و حضور بیش تری در منطقه ی بی پخش سیالب داشتند 
که در زمره ی گیاهان زیاد شــونده و با درجه ی خوش خوراکي 

کم قرار دارند )شکل 2(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.های گیاهی )د( پوشش گیاهی در منطقهزیستی )ج( و تیرههای شکلرویشی )ب(، های شکلسهم طول عمر )الف(،  -1شکل   
 
 

داری بر ترکیب پوشش گیاهی داشته است سیالب اثر معنیپخش هایکنشنشان داد که  RDA یوتحلیل چند متغیرهتجزیه
(999/9=P  7/92و=Fنمودار دوگانه .)این در  پخش سیالببی پخش سیالب، قرق و  یهامنطقهوتحلیل نشان داد که این تجزیه ی

پخش سیالب و قرق ترکیب  ی(. منطقه2قرار دادند )شکل پوشش گیاهی را تحت تأثیر  ییگونهطور متفاوتی ترکیب به منطقه
 Agropyron های گیاهی ارزشمند مانند(. اکثر گونه2جدا شد )شکل  پخش سیالببی  یمتفاوتی داشت و از منطقه ییگونه

elongatum ،Onobrychis altissima ،Helianthemum nummularium ،Hordeum glaucum ،Descurainia sophia ،
Aegilops tauschii ،Arabis sagittata ،Nepeta cataria ،Myosotis olympica ،Erysimum cuspidatum ،Matthiola 

fragrans ،Galium aparine ،Melica uniflora ،Chenopodium album ،Euphorbia boissieriana ،Amygdalus 
lycioides ،Plantago atrata ،Alyssum linifolium ،Lepidium draba ،Fumaria parviflora ،Brassica nigra ،

Artemisia aucheri ،Thymus pubescence و Astragalus missouriensis پخش  یتری در منطقهبستگی و حضور بیشهم
 Agropyron desertorum ،Petrorhagia saxifraga ،Sanguisorbaهای دیگر همانند (. برخی گونه2سیالب داشتند )شکل 

minor ،Agropyron cristatum ،Astragalus gossypinus ،Allium atroviolaceum ،Malva neglecta ،Silene 
vulgaris ،Taraxacum syriacum ،Cousinia sp. ،Ziziphora tenuior ،Astragalus aegobromus ،Ceratocephala 
falcata ،Verbascum thapsus ،Phleum Pratense و Phleum Pratense قرق  یتری به حضور در منطقهتمایل بیش

 Bromus tectorum ،Bromus scoparius ،Ranunculus sp. ،Peganumهای کمی از جمله (. گونه2داشتند )شکل 

 )د(

 )ب( )الف(

 )ج(

بررسی اثرات پخش سیالب بر شاخص های پوشش گیاهی...
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دوره ی 33، شماره ی 4، شماره ی پیاپی 129، زمستان 1399

نتایج تجزیه وتحلیل واریانس نشــان داد کــه همه ی گروه هاي 
 Asteraceae، گیاهي به جز گندمی های یک ســاله  و تیره های
و   Caryophyllaceae، Lamiaceae، Rosacea
Rununculaceae پاســخ معني داري بــه کنش های پخش 
سیالب داشــتند )جدول 2(. مقایســه ی میانگین نشان داد که 

همــه ی گروه هاي گیاهي به جز بوته ها و کاموفیت ها، بیش ترین 
درصد تاج پوشش را در منطقه ی پخش سیالب و قرق و کم ترین 
درصد تاج پوشــش را در منطقه ی بی پخش سیالب دارا بودند 

)جدول 2(. 

harmala ،Teucrium polium ،Artemisia herba-alba ،Androsace maxima ،Stachys inflata ،Cirsium arvense و 
Acanthophyllum bracteatum یداشتند که در زمره پخش سیالببی  یتری در منطقهدرصد تاج پوشش و حضور بیش 

 (. 2خوراکی کم قرار دارند )شکل خوش یگیاهان زیاد شونده و با درجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استان مازندران. اسر،یدر مراتع پشتکوه ک البیپخش س یهاکنشبه  RDA لیوتحلهیدر تجز ییگونهپاسخ ترکیب  -2شکل 
های گیاهی دو حرف اول نام با مثلث نشان داده شده است. نام گونه البیس پخش بیقرق و  الب،یمحیطی )پخش س یهاعامل

 (.1)جدول  علمی جنس و دو حرف اول نام گونه است
 

، Asteraceaeهای و تیره سالههای یکهای گیاهی به جز گندمیگروه ینشان داد که همهوتحلیل واریانس نتایج تجزیه
Caryophyllaceae ،Lamiaceae ،Rosacea  وRununculaceae پخش سیالب داشتند )جدول  هایکنشداری به پاسخ معنی

 یمنطقهدر ترین درصد تاج پوشش را ها، بیشفیتها و کاموهای گیاهی به جز بوتهگروه یمیانگین نشان داد که همه ی(. مقایسه2
 (. 2دارا بودند )جدول  البیپخش س بی یمنطقهدر ترین درصد تاج پوشش را پخش سیالب و قرق و کم
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تجزیه وتحلیــل چند متغیره حاصــل از تجزیه وتحلیل افزونگی 
نشــان داد کــه کنش های پخش ســیالب اثر معنــي داري بر 
گروه های گیاهي داشــت )P=0/001 و F=24/85(. نمودار 
دوگانــه ی تجزیه وتحلیل افزونگی نشــان داد کــه منطقه های 
پخش ســیالب، قرق و بی پخش سیالب در این منطقه  به طور 
متفاوتي گروه های گیاهی را تحت تأثیر قرار دادند )شــکل 3(. 
اکثر گروه های گیاهی در گســتره ی منطقه ی پخش سیالب و 

قرق حضور داشته  اند و از منطقه ی شاهد جدا شدند )شکل 3(. 
از بین گروه های گیاهی فقط کاموفیت ها و بوته ها ارتباط زیادی 
با منطقه ی شاهد یا چرای دام داشتند و سایر گروه های گیاهی 
در گستره ی بین منطقه ی پخش سیالب و قرق حضور داشتند 
و این تجزیه وتحلیل مؤید نتایج فوق در گروه های گیاهی است 

)شکل 3(.

 .پخش سیالب در مراتع پشتکوه استان مازندران درهای گیاهی میانگین درصد تاج پوشش گروه -2جدول 

 
های گیاهی در سه منطقه وتحلیل واریانس یک طرفه برای گروه. تجزیهنیستهای گیاهی گیاهی بودند جزو گروه یگونههای گیاهی که فقط شامل یک * تیره

 .با حروف متفاوت نشان داده شده است هامنطقهدار بین اختالف معنی .بودهای گیاهی در دو منطقه مستقل برای گروه  tو آزمون 
 

های گیاهی داری بر گروهپخش سیالب اثر معنی هایکنشوتحلیل افزونگی نشان داد که تجزیهوتحلیل چند متغیره حاصل از تجزیه
پخش بی پخش سیالب، قرق و  یهامنطقهوتحلیل افزونگی نشان داد که تجزیه یدوگانه نمودار(. F=13/24و  P=999/9داشت )
 یهای گیاهی در گستره(. اکثر گروه3قرار دادند )شکل های گیاهی را تحت تأثیر طور متفاوتی گروهبه منطقهاین در  سیالب
ها و های گیاهی فقط کاموفیت(. از بین گروه3شاهد جدا شدند )شکل  یو از منطقه اند پخش سیالب و قرق حضور داشته یمنطقه

پخش سیالب و قرق  یین منطقهب یهای گیاهی در گسترهشاهد یا چرای دام داشتند و سایر گروه یها ارتباط زیادی با منطقهبوته
 (.3های گیاهی است )شکل وتحلیل مؤید نتایج فوق در گروهحضور داشتند و این تجزیه

 
 
 
 
 
 
 

 های گیاهیگروه  پخش سیالب قرق دام چرای  tیا  Fمقدار  P مقدار 

999/9> 97/21  1/9 c 73/3 b 91/91 a  22/27  97/29 <999/9 طول عمر سالهیک b 71/41 a 99/43 a  سالهچند 
999/9> 97/21  1/9 c 73/3 b 91/91 a  تروفیت 

 فرم زیستی
999/9> 97/11  43/3 b 34/31 a 99/33 a  کریپتوفیتهمی 
999/9> 32/1  93/2 a 92/9 a 27/9 b  کریپتوفیت 
999/9> 92/93  41/97 a 43/3 b 91/7 b  کاموفیت 
31/9 31/9   7/9  - 23/9  گندمی یکساله  

 فرم رویشی
999/9> 37/23  2/9 c 97/92 a 92/3 b  گندمی چندساله 
999/9> 2/44  1/9 c 73/3 b 12/92 a  برگان علفی یکسالهپهن 
999/9> 29/42  43/3 b 3/27 a 1/27 a  برگان علفی چندسالهپهن 
999/9> 92/93  41/97 a 43/3 b 91/7 b  بوته 
3/9 91/9  47/92  32/97  11/29   Asteraceae 

 *های گیاهیتیره

999/9> 32/34  97/9 b 93/9 b 33/3 a  Brassicaceae 
9/9 3/2  94/9  32/9  99/9   Caryophyllaceae 
999/9> 12/1  72/9 b 33/3 a 94/4 a  Fabaceae 
14/9 92/9  29/2  3/2  23/2   Lamiaceae 
999/9> 11/21  94/9 c 97/92 a 13/3 b  Poaceae 
91/9 32/2  - 73/9  33/9   Rosacea 
2/9- 32/9-  11/3  3/3  92/2   Rununculaceae 
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نتیجه گیری و پیشنهادها
نتایج حاصل از تغییر ترکیب گونه یی و گروه های گیاهی منطقه 
نشان داد که پخش ســیالب باعث اثری بر شاخص های پوشش 
گیاهی در این منطقه             شــده است. نخســتین تغییر در ترکیب 
گونه یی پوشــش گیاهی را می توان با توجه به فهرســت گونه ها 
و تجزیه وتحلیل چند متغیره دریافت کـــه در ایـــن خصوص 
سه گروه از گونه ها هســتند. گروه اول گونه هایی بودند تنها در 
منطقه ی پخش سیالب ظاهر شدند. در کل این منطقه  تعداد 64 
گونه ی گیاهي مشاهده گردید که از این تعداد 19 گونه منحصراً 
در منطقه ی پخش ســیالب مشاهده شــدند از جمله گونه های 
 Convolvulus arvensis، Erysimum cuspidatum،
 Fumaria parviflora، Galium aparine، Hordeum
 glaucum، Onobrychis altissima، Onobrychis

 .Rumex acetosella و cornuta
نکته ی مهم در این بررسی پیدایش و حضور گونه های ارزشمند 
و خوش خوراک اســت که قباًل در این منطقه نبودند. مطالعاتی 
مانند برانســون )1956(، قربانی و همــکاران )2015( نیز وقوع 
چنین تغییری یعنی افزایش گونه های خوش خوراک در منطقه ی 
پخش سیالب را گزارش نموده اند. حضور این گونه ها را از دیدگاه 
مدیریتی می توان مثبت ارزیابی کرد. تغییر شــرایط محیطی در 

اثر اجراي عملیات پخش سیالب می تواند حضور این گونـــه ها 
در پوشــش گیاهی منطقه ی پخش سیالب را موجب شده باشد. 
حضور این گونه های ارزشــمند در منطقه های پخش سیالب  در 
ارتباط با دو ســازوکار اســت. نخســت این که رطوبت ناشی از 
پخش سیالب به استقرار بهتر گونه های گیاهی و تولید بذر آن ها 
کمــک می کند و این بذرها می توانند بــه بانک بذر خاک اضافه 
شوند. ســازوکار دوم احتمال ورود بذر از حمل آن ها با رسوبات 
و آب اســت که در زمان وقوع ســیل از ارتفاعات باالدســت به 
منطقه ی پخش سیالب وارد شده اند )هزل و اوته 2001؛ هیاشی 
و همکاران 2012(. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پخش 
سیالب با فراهم آوردن رطوبت و مواد غذایی از جمله ماده ی آلی 
خاک موجب شده است که ترکیب گونه یی پوشش گیاهی منطقه 
تغییر کند و موجب ظهــور و رویش برخی گونه های گیاهی در 
منطقه ی پخش سیالب شده است )دی جاگر و همکاران 2012؛ 
درخشی و همکاران 2017(. گروه دوم گونه هایی بودند که فقط 
 Malva neglecta، Silene vulgaris، ( در منطقــه ی قــرق
و   Taraxacum syriacum، Allium atroviolaceum
Agropyron desertorum(. می تــوان نتیجه گرفت شــرایط 
تنش ناشی از سیالب و چرای دام چندان مناسب برای رشدونمو 
این گونه ها نبوده اســت و نبودن این گیاهان در منطقه ی پخش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیالب در مراتع پشتکوه کیاسر، استان مازندران.( به عملـیات پخشRDAچندمتغیره ) وتحلیلتجزیهدر  گیاهی هایپاسخ گروه -3شکل 
 3ی گیاهی در جدول ها)چرای دام( با مثلث نشان داده شده است. نام کامل گروه البیسبدون پخشو  قرقسیالب، محیطی )پخش هایعامل

 آمده است.
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه
-های پوشش گیاهی در منطقههای گیاهی منطقه نشان داد که پخش سیالب باعث اثراتی بر شاخصای و گروهنتایج حاصل از تغییرات ترکیب گونه

چند متغیره  وتحلیلتجزیهها و توان با توجه به لیست گونهیای پوشش گیاهی را ممورد مطالعه شده است. نخستین تغییر در ترکیب گونه ی
پخش سیالب ظاهر شدند که در کل  یهایی بودند که تنها در منطقهها وجود داشتند. گروه اول گونهدریافت کـه در ایـن خصوص سه گروه از گونه

پخش سیالب مشاهده شدند که در دو  یگونه منحصراً در منطقه 91که از این تعداد  گونه گیاهی مشاهده گردید 24مورد مطالعه تعداد  یمنطقه
، Convolvulus arvensis ،Erysimum cuspidatum ،Fumaria parvifloraهای حضور نداشتند. گونه تحت چرای دامدیگر قرق و  یمنطقه

Galium aparine ،Hordeum glaucum ،Onobrychis altissima ،Onobrychis cornuta  وRumex acetosella باشند. از جمله آنها می
های ارزشمند و خوشخوراک است که قبالً در این منطقه وجود نداشتند. مطالعاتی مانند قابل توجه در این بررسی پیدایش و حضور گونهی نکته

پخش سیالب را گزارش  یر منطقههای خوشخوراک دنیز وقوع چنین تغییراتی یعنی افزایش گونه( 2993قربانی و همکاران )(، 9132) برانسون
تواند توان مثبت ارزیابی کرد. تغییر شرایط محیطی در اثر اجرای عملیات پخش سیالب میها را از دیدگاه مدیریتی میحضور این گونهاند. نموده

مناطق تحت عملیات پخش  های ازشمند درپخش سیالب را موجب شده باشد. حضور این گونه یها در پوشش گیاهی منطقهحضور این گونـه
های گیاهی و تولید بذر آنها کمک تواند در ارتباط با دو سازوکار است. نخست این که رطوبت ناشی از پخش سیالب به استقرار بهتر گونهسیالب می

رسوبات و آب است که  یوسیلهبهدوم احتمال ورود بذر از طریق حمل آنها  سازوکارتوانند به بانک بذر خاک اضافه شوند. کند و این بذرها میمی
-طور کلی می(. به2992هیاشی و همکاران ؛ 2999هزل و اوته اند )پخش سیالب وارد شده یدر زمان وقوع سیل از ارتفاعات باالدست به منطقه
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ســیالب می  تواند به دلیل پاســخ متفاوت گونه های گیاهی به 
عامل محیطی آب باشــد، به طوری که برخی گونه ها به حضور 
آب در منطقه ی پخش ســیالب پاسخ منفی دادند که موجب 
کاهش درصد تاج  پوشش گیاهان در منطقه ی پخش سیالب 
و حتی نبودن گیاهان در این منطقه می شود )لی و همکاران 
2014(. علت این امر را می توان اشــباع خاک اطراف ریشه ی 
گیاه از آب دانســت که در طوالنی مدت موجب پوســیدگی، 
ریزش بــرگ و در نهایت مــرگ گیاهان حســاس به تهویه 
نامطلوب می شــود )برانســون 1956؛ درخشــی و همکاران 
2017(. از دالیل نبــودن این گیاهان در منطقه ی چرای دام 
می توان به چرای بی رویه دام اشــاره کرد. برخی پژوهش گران 
نبودن گونه های گیاهی در منطقه ی چرای دام را به اثر چرای 
دام به بذردهی گیاهان نسبت دادند. آن ها در گزارش خود بیان 
کردند چرای دام از اندام های هوایی گیاهان، به ویژه گونه های 
مرغوب موجب کامل نشــدن چرخه ی زندگی گیاهان شده اند 
و در نتیجه گیاهان قادر به بذردهی و تکثیر نیســتند )غالمی 
و همکاران 2013(. گروه ســوم گونه هایی بودند که صرفاً در 
منطقه ی شــاهد یا تحت چرای دام حضور و رویش داشــتند 
 Androsace maxima، Bromus tectorum سه گونه ی(
و Bromus scoparius(. این گونه ها ســمی و مهاجم مراتع 
انــد و جزو گونه هــای با درجه ی خوش خوراکــی کم یا غیر 
خوش خوراک اند. حاکم شدن عامل های انسانی و مدیریتی در 
بوم نظام های مدیریتی که به شــکل افزایش شدت بهره برداری 
در منطقه های تحت چرای شــدید دام بروز می نماید می تواند 
باعث برهم خوردن تعادل بوم شــناختی در منطقه شــده و 
برخــی عامل های محیطی را تحت تأثیر قرار دهد )ترحونی و 

همکاران 2010(. 
گونــه ی منطقــه   ایــن  در  غالــب  گونه هــای   از 

 Artemisia aucheri بود که بیش ترین درصد تاج پوشش 
آن در منطقــه ی پخش ســیالب ثبت شــده اســت. برخی 
پژوهش ها از حضــور گونــه ی Artemisia sieberi بعد از 
اجرای عملیات پخش سیالب خبر دادند و بیان کردند درصد 
تاج پوشــش این گونه در وضعیت فعلی اندک بوده است، ولی 
در درازمدت با چند دوره ی آبگیری تغییر مشهودی در درصد 
تاج پوشــش این گونه اتفاق خواهد افتــاد که تأییدکننده ی 
نتیجه های این پژوهش اســت )جلیلیــان و همکاران 2017؛ 
عطارد و همــکاران 2018(. نتیجه هــای تجزیه وتحلیل چند 
متغیره نیز نشــان داد که کل ترکیــب گونه یی منطقه تحت 
تـأثیر پخـش سـیالب قرار گرفته است به طوری که درصد تاج 
پوشش بعضی از گونه های گیاهی با پخش ســـیالب افـزایش 
یافـته است. اکثر گونه هاي گیاهی ارزشمند حضور بیش تری 
در منطقه ی پخش ســیالب و قرق داشــتند. گونه هاي کمي 

درصد تاج پوشش بیش تری در منطقه ی شاهد )تحت چراي 
دام( داشــتند که در زمره ی گیاهان زیادشــونده و با درجه ی 
خوش خوراکي کم قرار دارند که مؤید نتایج حاصل از ترکیب 

گونه یی و قرار گرفتن در سه گروه گونه است.
از مجموع گونه هاي شناســایي شده 22 گونه  یک ساله و 42 
گونه  چند ســاله بود. درصد تاج پوشــش گونه های یک ساله و 
چندســاله در ســه منطقه دارای تفاوت معنی دار بود. درصد 
تاج پوشش گیاهان یک ســاله گندمی و پهن برگ و چندساله 
گندمی و پهن برگ در منطقه ی پخش سیالب و قرق بیش تر 
از منطقه ی شــاهد بود. در گونه های یک ساله به دلیل رویش 
جدید در هر ســال، تغییر شــاخص های پوشش گیاهی در 
اثر پخش ســیالب سریع تر مشاهده می شــود، درحالی که در 
گونه های چندساله این امر همراه با تغییر عامل-های محیطی 
مانند خاک دیرتر نمایان می گردد )فروزه و حشمتی 2009(. 
گیاهان یک ساله و چندساله در منطقه ی پخش سیالب و قرق 
افزایش درصد تاج پوشــش بیش تری در برابر منطقه ی شاهد 
داشــتند که به طورکلی می توان نتیجه گرفت پخش سیالب 
و قرق بــا فراهم آوردن رطوبت و مــواد غذایی موجب ایجاد 
بوم نظام ویژه یی شــده که گروه هــای گیاهی منطقه را تحت 
تأثیــر قرار داده و حتی موجب ظهور و حذف برخی گونه ها از 

منطقه شده است. 
 Brassicaceae، بیش ترین مقدار درصد تاج پوشش در تیره ی
Fabaceae و Poaceae در منطقه ی پخش سیالب و قرق 
بوده اســت. حضور بیش تر گیاهان ایــن تیره ها در منطقه ی 
پخش ســیالب و قرق به واســطه ی حذف چرای دام اســت 
زیرا برخی پژوهشــگران اظهار داشــتند چرای دام اثر منفی 
بر تیره های فوق از جمله بقوالت و گندمیان داشــته اســت و 
موجب کاهش این تیره در منطقه می شود )غالمی و همکاران 
 Brassicaceae، 2013(. افزایش درصد تاج پوشش تیره های
Fabaceae و Poaceae را می توان به تولید بذر بیش تر این 
تیره ها و ریز بودن و ریخت شناسی بذور این تیره ها نسبت داد 
)قربانی و همکاران 2015(. نتایج تجزیه وتحلیل چند متغیره 
نیــز حاکی از آن بود که پخش ســیالب تاثیری بر گروه های 
گیاهي داشــته اســت و اکثر گروه های گیاهی در گســتره ی 
منطقه ی پخش سیالب و قرق حضور داشته اند و از منطقه ی 
ب پخش ســیالب جدا شــدند. از بین گروه های گیاهی فقط 
کاموفیت ها و بوته ها ارتباط زیادی با منطقه ی شاهد یا چرای 
دام داشــتند. حضور بیش تر کاموفیت ها و بوته ها می تواند در 
 Artemisia ارتباط با غالب بــودن گونه های بوته یی ماننــد
herba-alba و Stachys inflata در منطقه  شاهد باشد که 
این گونه ها در زمره ی گونه های اسانس دار و چرا نشدنی برای 
دام اند، بنابراین این نتایج محتمل بوده است )دهمرده قلعه نو 

بررسی اثرات پخش سیالب بر شاخص های پوشش گیاهی...
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و همکاران 2019؛ عطارد و همکاران 2018(. 
به طورکلی می توان نتیجه گرفت که عملیات پخش سیالب در 
منطقه ی کیاســر شهرستان ســاری باعث تغییر در ترکیب و 
گروه های گیاهی پوشــش گیـــاهی در منطقه شده است که 
اســتقرار گونه هــای جدید و خوش خوراک را در پی داشــته 
اســت. در این منطقه می توان با انتخاب گونه های سازگار با 
شرایط ایجاد شده به واسطه ی پخش سیالب و استقرار آن ها از 

بذرپاشی یا کپه کاری و یا سایر روش های اصالحی و احیایی، 
گام موثری برای بهبود تولید علوفه و وضعیت پوشش گیاهی 
برداشــت. بهره گیری شاخص هایی مانند ترکیب گونه یی و به 
ویژه گروه هــای گیاهی می تواند کمک شــایانی به پایش اثر 
عملیات احیایی پخش ســیالب بر شاخص های پوشش گیاهی 

در سالیان متمادی نماید.
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Abstract
Floodwater spreading (FS) is an efficient and appropriate method for the optimization of run-
off utilization, particularly in arid and semiarid region. Beside the reduction of damage caused by 
the flooding, this technique is also useful in the artificial recharge of groundwater and rangeland  
restoration. Effects of floodwater spreading on species composition and functional groups were  
assessed in the Poshtkooh Rangelands of Sari in the Mazandaran Province. Vegetation sampling 
was evaluated in the FS area, enclosure and a without floodwater spreading (grazing). Sampling was  
carried out at representative and homogeneous areas of each treatment by the random-system-
atic method, thus the canopy cover of each plant species was measured in 90 plots of 1 m2/each.  
Results showed that there were 53 species in floodwater spreading area and 43 species in the enclosure 
but only 24 species were present in the control area spreading or grazing. Among the studied plant  
families. The canopy cover of Brassicaceae, Poaceae and Fabaceae was increased by floodwater 
spreading, shrubs and Chamophytes showed a significant reduction from due to FS as compare with 
the control area. Comparison of the most functional groups also indicated a reduction in their canopy 
cover percentage with an increase in floodwater spreading and enclosure. The multivariate analysis 
showed that the species composition and functional groups of the study area were affected by the 
FS practices and enclosure; that important and valuable species such as Agropyron elongatum and  
Onobrychis altissima responded most to such practice. To sum up, our results clearly showed that the 
FS practices carried out in the area had a positive effect on species composition and functional groups.
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