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مطالعه موردی: ، های پوشش گیاهی اطراف منابع آبثیر شدت چرا بر ویژگیات

 شهرستان پیرانشهرییالقی مراتع 
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 دانش آموخته 3، دانشگاه تهران ،ع طبیعيدانشکده مناب ،استاد 2، دانشگاه تهران ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشجوی دکتری مرتعداری 1

دانشکده مرتع و  ،دانشجوی دکتری آبخیزداری 4و  دانشگاه تهران ،دانشکده منابع طبیعي ،و کارشناس پژوهشي دکتری مرتعداری

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگانآبخیزداری، 

 

 48/84/4931 تاریخ پذیرش:  14/88/4934 تاریخ دریافت:

 

 یدهچک

 برای این کار .است اطراف منابع آبدر در اثر شدت چرا پوشش گیاهي های ویژگيهدف از این مطالعه ارزیابي تغییرات 

دو منطقه به  آبشخوار هرسه آبشخوار در مراتع حوزه آبخیز سیلوه واقع در شهرستان پیرانشهر انتخاب و در اطراف 

 458در چهار جهت جغرافیایي و در هر فاصله یک ترانسکت  .ی جدا شدمتر 988الي  458و  458 صفر تا فواصل

 148در مجموع متر یک پالت ) 45ترانسکت( و در امتداد هر ترانسکت به فاصله هر  41در مجموع متری مستقر )

های  و در هر پالت فهرست گونه انجامسیستماتیک -برداری به روش تصادفي نمونهقرار داده شد. پالت( یک متر مربعي 

ها  داده تجزیه و تحلیل .شدو تراکم یادداشت  I ،II ،III طبقهود، درصد پوشش هر گونه، درصد ترکیب گیاهان موج

 انجام شد. Pastافزار  های تنوع، غنا و یکنواختي با نرمخصتصادفي و محاسبه شا در قالب طرح کاملفاکتوریل صورت  به

ساله، چندساله و کل  یک، I ،II ،IIIگیاهان  ترکیبمیزان  در داری در سطح یک درصداختالف معني نتایج نشان داد که

 B. tomentellusهای بیشترین درصد ترکیب و تراکم گونهدرصد پوشش در بین دو فاصله مورد بررسي وجود دارد. 

انون شاخص ش میزان بیشینه. ( در فاصله دوم مشاهده شد44/9و  41/4 ترتیب )به F. ovina( و 95/4و  48/4ترتیب  به)

شاخص یکنواختي پایلو نیز باشد. مي 48/4و  48/1ترتیب  آن بهمیزان و فاصله دوم آبشخوار سوم وینر و مارگالف در 

 .را نشان دادعدم یکنواختي در دو فاصله و سه آبشخوار 
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به در  با توجهها دامدر نتیجه  (.1884همکاران، 

منابع آب  از در اطراف منابع آب، دسترس بودن علوفه

جایي که مقدار  گیرند و از آنچرا کردن فاصله مي برای

سرعت در اطراف منابع آب  علوفه قابل دسترس به

(، در نتیجه فشار چرا Perkins ،4334یابد ) کاهش مي

شود ميمتمرکز  در اطراف منابع آب در فضای کمي

در اطراف  راچشدت  تغییراتایجاد که این امر باعث 

Lange (4393 ) .(Andrew ،4388) شودمنابع آب مي

ها و منابع آب باعث بیان کرد که برهم کنش بین دام

 وجود آمدن واحدهای اکولوژیکي مجزایي به نام به

زایي و پایوسفر شاخصي از بیابان شود.ميپایوسفر 

 .(Dregne ،4389تخریب مرتع نامیده شده است )

پایوسفر و اثرات با ای در رابطه مطالعات گسترده

آن بر خصوصیات پوشش گیاهي و خاک صورت گرفته 

ترکیب گیاهي و توزیع مکاني  جایي که است. از آن

های تحت تأثیر شدتدر یک منطقه های گیاهي الیه

 ،(1844و همکاران،  Tegegnمختلف چرایي قرار دارد )

ان با فاصله از منابع آب اثر شدت چرا بر گیاهدر نتیجه 

و  Andrew ،4388، Tolsma)یابد کاهش مي

تغییرات و  (1881و همکاران،  Brits ،4387همکاران، 

گوناگوني از پوشش گیاهي در اطراف پایوسفر ایجاد 

محققان گزارش شده است  وسیلهبهبع آب شده در منا

این تغییرات به رقابت، نوع خاک، در دسترس بودن  که

گرادیان در طول های گیاهي ل رویشي گونهشکآب و 

و همکاران،  Landsberg)دارد بستگي فشار چرایي دام 

1889.)  

و   Klintenberg)در آفریقا محققان بسیاری 

Verlinden ،1888، Tarhouni  ،1848و همکاران،) 

 Heshmati ،4337و همکاران،   Landsberg) استرالیا

، Grauو  Macchi)آرژانتین  ،(1881و همکاران، 

 Tuna) ترکیه (،1844و همکاران،  Jia)چین ، (1841

 ،Ajorlo ،1887)و در ایران  (1844و همکاران، 

Kohestani   وMsdaghi ،1888، Hassani   و

، Heshmatiو   Khosravi Mashizi ،1888همکاران، 

1841، Shahriary  ،ه مطالعه ب( 1841و همکاران

خصوصیات پوشش  و تغییرات ایجاد شده دراثرات 

و بیان کردند که  پرداختندپایوسفر  گیاهي و خاک

تغییر اطراف منابع آب باعث ایجاد تراکم زیاد دام در 

کاهش  ساله،در ترکیب گیاهي، افزایش گیاهان یک

، کاهش ایگونه کاهش تنوعگیاهان خوشخوراک، 

 .شودميپوشش گیاهي و افزایش خاک لخت درصد 

که تا به حال در این زمینه البته بیشتر مطالعاتي 

در مناطق خشک و  بیشترصورت گرفته است، 

پراکنش  وفواصل زیاد  باخشک بوده که منابع آب  نیمه

و  نامناسب و بارندگي منطقه نیز پایین بوده است

شتری از مرکز بالطبع گرادیان شدت چرا در فاصله بی

ای با این مطالعه در منطقه .شدکانون بحران محو مي

ابع آب با پراکنش مناسب انجام ندگي مناسب و منبار

هدف از این مطالعه بررسي اثرات شدت چرا در شد. 

در  اطراف منابع آب بر خصوصیات پوشش گیاهي

حوزه آبخیز سیلوه واقع در شهرستان پیرانشهر منطقه 

 باشد.مي

 

 هامواد و روش

 48 در سیلوه آبخیز حوزه، مطالعه مورد منطقه

 استان در واقع پیرانشهر شهرستان غرب کیلومتری

 بین آن جغرافیایي موقعیت. باشدمي غربي آذربایجان

 هایعرض و 58° 55′ و 58° 88′ جغرافیایي هایطول

 میانگین. باشدمي 44◦ 48َ′ و 48◦ 53′ جغرافیایي

 در بیشتر کهمتر میلي 958 هضحو سالیانه بارندگي

 و کمینه باشد،مي برف شکل به و زمستان فصل

 4/94 و -7/9 ترتیب به سالیانه حرارت درجه بیشینه

 جزء آمبرژه بندیطبقه طبق بر و گرادسانتي درجه

خاک عمق  ،شودمي محسوب سرد خشک نیمه منطقه

رسي -عمیق و بافت خاک لومي منطقه متوسط تا نیمه

 Company of Development andباشد )مي

Sustainable Nature ،1887). ود منابع آب موج

از پراکنش  ،های آب طبیعي بودهفراوان و چشمه

 (.1841و همکاران،  Sourمناسبي برخوردارند )

ها، ایترکیبي از بوتهپوشش گیاهي منطقه را 

ها که از جمله آن دهندها تشکیل ميها و فوربگراس

Cynodon dactylon ،Bromus tecterom ،Centaurea 

virgata ،Gundelia tournefortii ،Euphorbia aelli ،
Noea mucronata ،Scariola orientalis ،Bromus 

danthonia ،Astragalus gossypinus ،Eryngium 

bungei ،Poa bulbosa ،Bromus tomentellus ،
Festuca ovina خوشخوراکي گونهتوان نام برد. را مي-

تعقیب دام، لیست کد گیاهان مرتعي و  ها با استفاده از



 4934، 4، شماره 7جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي438

 

ش از دامداران محلي و چوپانان منطقه پرس ،همچنین

 مشخص شد.

منطقه صورت آشنایي با  برایابتدا بازدید اولیه 

محدوده منطقه مورد مطالعه با استفاده  سپس .گرفت

سه  ومشخص  4:58888از نقشه توپوگرافي با مقیاس 

بعد از مشخص ساختن . انتخاب شدند آبشخوار

سه از برداری نمونه ،آبشخوارهای مورد مطالعهموقعیت 

شمال،  جغرافیایياصلي  آبشخوار در چهار جهت

جایي که گرادیان  از آن. جنوب، شرق و غرب انجام شد

پراکنش با منابع آب فراوان، شدت چرا در مناطق 

نسبت به مرکز مناسب و بارندگي باال در فاصله کمتری 

بطه و با در نظر گرفتن را شودکانون بحران محو مي

له از آبشخوار، آثار تردد دام در شدت چرا با فاص

و  Zhao)های قبل و تغییرات پوشش گیاهي  سال

( دو منطقه با شدت چرایي متفاوت 1887همکاران، 

 منطقه اول در فاصلهدر اطراف هر آبشخوار جدا شد. 

متری آبشخوار با شدت چرای زیاد و  458 صفر تا

متری آبشخوار با  988تا  458 دوم در فاصلهمنطقه 

که در منطقه  طوریه)ب تچرای سبک قرار داش شدت

 . جدا شد شد(محو مي دوم گرادیان شدت چرا

هر آبشخوار و در هر جهت جغرافیایي و در  اطراف

 در مجموعمتری مستقر ) 458هر فاصله یک ترانسکت 

ترانسکت( و در امتداد هر ترانسکت به فاصله هر  41

تر میک پالت(  148 در مجموعمتر یک پالت ) 45

-برداری به روش تصادفي مربعي قرار داده شد و نمونه

برداری  نمونه در هر پالت ستماتیک صورت گرفت.سی

پوشش هر درصد  های موجود،فهرست گونه ،شده

 تراکمو  IIIو  I ،II طبقهدرصد ترکیب گیاهان ، گونه

 د.شو محاسبه یادداشت ها گونه

تفاده ها با اسد از بررسي کردن نرمال بودن دادهبع

تجزیه واریانس  ،نوفواسمیر-از آزمون کولموگرف

نس یک طرفه و اها با استفاده از آزمون تجزیه واری داده

به تصادفي  کامل طرحقالب  فاکتوریل در صورت به

صورت  SAS 9.1 افزار و با استفاده از نرم GLMروش 

 8-458و  458-988های چرایي )گرفت و اثر شدت

بر  هاآن و اثرات متقابل ر، آبشخوا، اثر جهتمتری(

 ،همچنین .مطالعه شد روی خصوصیات مورد بررسي

ای نگین تیمارها از آزمون چند دامنهمقایسه میا برای

  دانکن استفاده شد.

)شانون وینر و  های تنوعمحاسبه شاخص

و یکنواختي منهینک( )مارگالف و ، غنا سیمپسون(

( با 1883ان، و همکار Ejtehadi) هدر این مطالعیلو( ا)پ

 .انجام شد  Pastافزار استفاده از نرم

 

 و بحث نتایج

های موجود در اطراف  لیست گونه 4در جدول 

نتایج تجزیه واریانس اثر  منابع آب آورده شده است.

ها بر فاصله، منابع آب، جهت و اثرات متقابل آن

نشان داده شده  1در جدول  ،خصوصیات مطالعه شده

ن جدول اثر آبشخوار به جز بر است. با توجه به ای

ساله بر کلیه خصوصیات درصد ترکیب گیاهان یک

دار شده است )در سطح یک درصد(. مطالعه شده معني

های پوشش گیاهي مورد ویژگياثر فاصله نیز بر کلیه 

دار شده است. مطالعه در سطح یک درصد معني

های پوشش گیاهي ویژگي ،توان بیان کردبنابراین مي

مطالعه با فاصله از آبشخوار متغیر است. اثر جهت  مورد

 پنجدر سطح  III طبقهفقط بر درصد ترکیب گیاهان 

درصد و بر میزان کل درصد پوشش در سطح یک 

دار شده است و بر سایر خصوصیات درصد معني

 داری نداشته است. پوشش گیاهي اثر معني

بررسي اثر متقابل آبشخوار * فاصله فقط بر درصد 

)در سطح پنج درصد( و  IIکیب گیاهان طبقه تر

دار شده گیاهان چندساله )در سطح یک درصد( معني

است، اثر متقابل متقابل آبشخوار * جهت نیز بر درصد 

و کل پوشش در سطح یک  Iترکیب گیاهان طبقه 

در  II ،IIIدرصد و بر درصد ترکیب گیاهان طبقه 

یات دار شده، بر سایر خصوصسطح پنج درصد معني

داری نداشته است. بررسي اثر متقابل جهت * اثر معني

دهد که این عامل بر هیچ کدام از فاصله نشان مي

داری نداشته خصوصیات پوشش گیاهي اختالف معني

است. همچنین، اثر متقابل سه عامل آبشخوار * جهت 

* فاصله نیز بیانگر آن است که اثر متقابل این تیمارها 

در سطح پنج  IIب گیاهان طبقه تنها بر درصد ترکی

های پوشش دار شده و بر سایر ویژگيدرصد معني

 داری نداشته است.گیاهي اثر معني
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 های گیاهي مشاهده شده در اطراف منابع آبلیست گونه -1جدول 

 گیاهيهای  گونه خوشخوراکي طبقه

4 طبقه  Bromus tomentellus 

4 طبقه  Festuca ovina 

4 طبقه  Agropyron intermedium 

1 طبقه  Scariola orientalis 

4 طبقه  Dactylis glomerata 

4 طبقه  Festuca arundinacea 

1 طبقه  Agropyron tauri 

9 طبقه  Bromus tecterom 

9 طبقه  Noea mucronata 

1 طبقه  Poa bulbosa 

9 طبقه  Eryngium bungei 

خوشخوراکغیر  Euphorbia aelli 

9 طبقه  Bromus danthonia 

9 طبقه  Gundelia tournefortii 

9 طبقه  Bromus danthonia 

9 طبقه  Aegilops kotschyi 

 
 های پوشش گیاهي ویژگيها بر جهت و اثرات متقابل آن، فاصله و آبشخوارتجزیه واریانس اثر  -2جدول 

کل درصد 

 پوشش

ترکیب 

گیاهان 

  چندساله

)%( 

 ترکیب

گیاهان 

  ساله یک

)%( 

 ترکیب

 طبقه گیاهان
III

)%( 

گیاهان  ترکیب

 II طبقه

)%( 

ترکیب  گیاهان 

Iطبقه

)%( 

درجه 

 آزادی
 منابع تغییر

**51/1485 **85/1899 n.s57/398 **85/53/89 **31/4485 **41/443 1 آبشخوار 

 فاصله 4 48/4847** 47/59514** 79/88445** 87/44548** 99/51887** 58/14118**

**18/119 n.s53/947 n.s39/134 *79/4993 n.s93/491 n.s84/19 9 جهت 
n.s91/54 

**79/4747 
n.s58/947 n.s47/788 

*19/934 n.s47/4 1 آبشخوار *فاصله 

**88/449 n.s99/494 
n.s89/491 *88/738 *73/951 **93/95 9 آبشخوار *جهت 

n.s4/5 n.s49/195 n.s45/114 
n.s55/388 

n.s79/47 n.s59/48 9 لهجهت*فاص 
n.s89/91 

n.s11/148 n.s 58/444 n.s98/459 
*14/191 n.s84/45 9 آبشخوار*جهت*فاصله 

 دار عدم اختالف معني n.s و درصد پنجدار بودن در سطح  معني * ،دار بودن در سطح یک درصد معني **

 

 های دانکن خصوصیاتمقایسه میانگین 9جدول 

ان ر سه آبشخوار مورد بررسي نشرا دپوشش گیاهي 

در توان بیان کرد که بر اساس این جدول ميدهد. مي

داری از لحاظ درصد اختالف معنيبین سه آبشخوار 

کل گیاهان چندساله و  ،I، II ،III طبقهگیاهان  ترکیب

که هر آبشخوار در یک  طوریوجود دارد، بهپوشش 

( و bو  aگیرد ) گروه جداگانه از این نظر قرار مي

 ترکیبترین میزان درصد دارای بیش 9آبشخوار 

 نیز 4آبشخوار  ،کل پوشش بودهو  I ،II طبقهگیاهان 

داری اختالف باشد،ميرا دارا  9آبشخوار عکس  شرایط

در بین  II و I طبقهگیاهان درصد ترکیب از نظر 

وجود ندارد و هر دو با هم در یک گروه  1و  4آبشخوار 

(b.قرار دارند ) 
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اختالف  4ول بر اساس نتایج ذکر شده در جد

-، یکI ،IIداری بین درصد ترکیب گیاهان طبقه معني

جهت جغرافیایي مطالعه چهار از نظر  ساله و چندساله

شده وجود ندارد و هر چهار جهت جغرافیایي در یک 

که جهت شرقي  طوریه( قرار دارند، بabو  aگروه )

ساله و ، یکI ،II طبقهبیشترین درصد ترکیب گیاهان 

باشد و با جهت شمالي اختالف دارا مي کل پوشش را

داری ندارد و جهت غربي دارای کمترین میزان معني

-باشد، در نتیجه ميمي I طبقهدرصد ترکیب گیاهان 

توان بیان کرد که تغییرات خصوصیات پوشش گیاهي 

های جغرافیایي مورد مطالعه با تغییرات جهت

 همبستگي ندارد.

 
 مورد مطالعه هایدر آبشخوار پوشش گیاهيهای ویژگي ییراتتغبندی دانکن گروه -3جدول 

 )%( کل پوشش
گیاهان ترکیب 

 )%( چندساله

گیاهان ترکیب 

 )%( یکساله

گیاهان ترکیب 

 طبقه

III )%( 

 طبقهگیاهان ترکیب 

II )%( 

گیاهان ترکیب 

 طبقه

I )%( 

 آبشخوار

c 15/4±38/48 b 99/9±54/79 a 84/9±14/18 a 93/8±48/74 b 58/8±98/18  b47/8±79/5 4 
b 49/4±54/19 a 17/1±14/89 b 17/1±75/49 b 75/8±89/99 b 83/8±99/17 b 14/8±84/9 1 
a 51/4±11/13 a 39/1±98/89 ab 77/1±1/45 c 79/8±45/57 

a 87/8±81/18  a91/8±38/48 9 
 .بین تیمارهاست دار معني بیانگر عدم تفاوت و ... a ،b ،cحروف 

 
 جغرافیایيدر چهار جهت  پوشش گیاهيهای تغییرات ویژگي بندی دانکنروهگ -4جدول 

  کل پوشش

)%( 

گیاهان ترکیبب 

  چندساله

)%( 

گیاهان ترکیب 

  یکساله

)%( 

گیاهان ترکیب 

  III طبقه

)%( 

گیاهان ترکیب 

  IIطبقه

)%( 

گیاهان ترکیب 

  I طبقه

)%( 

 جهت

a 88/4±98/15 a 48/9±98/89 a 87/9±9/45 a 87/8±54/98 a 31/8±83/19 ab 49/8±91/9 شمال 
b 99/4±88/11 a 71/9±81/75 a 48/9±5/43 a 77/8±88/98 a 34/8±18/15 ab 13/8±98/9 جنوب 
a 71/4±89/15 a 54/9±41/81 a 34/1±94/44 b 85/8±89/53 a 38/8±53/19 a 91/8±49/7 شرق 
b 98/4±43/11 a 89/9±34/89 a 89/9±84/49 a 84/8±89/98 a 81/8±55/19 b 14/8±34/5 غرب 

 دار بین تیمارهاست. بیانگر عدم تفاوت معني و ... a ،b ،cحروف 
 

 و 988تا  458اثر دو فاصله بررسي شده ) 5جدول 

های ویژگيمتری( بر خصوصیات و  458 صفر تا

د. بر اساس این جدول دهرا نشان مي پوشش گیاهي

 یهاویژگيداری در بین خصوصیات و اختالف معني

در دو فاصله مطالعه شده وجود دارد، پوشش گیاهي 

متری( دارای  458صفر تا که فاصله اول ) طوریهب

، III طبقهترکیب گیاهان درصد  میزان بیشترین

 III طبقهو ترکیب گیاهان  هسال گیاهان یک ترکیب

 طبقه گیاهان ترکیبو کمترین میزان درصد ( a)گروه 

I ،II، باشدمي و کل درصد پوششدساله گیاهان چن 

متری(  988تا  458فاصله دوم ) ،و برعکس (b)گروه 

، I گیاهان طبقه ترکیبدارای بیشترین میزان درصد 

IIگروه و کل  ، چندساله( درصد پوشش بودهa ) و

و  III  طبقهدرصد ترکیب گیاهان میزان  کمترین

 .باشدرا دارا ميساله گیاهان یک ترکیبدرصد 

 
 از آبشخوار دو فاصلهدر  پوشش گیاهيهای تغییرات ویژگيبندی دانکن وهگر -5جدول 

  کل پوشش

)%( 

گیاهان ترکیب 

  چندساله

)%( 

گیاهان ترکیب 

  ساله یک

)%( 

 طبقهگیاهان ترکیب 

III  
()% 

 طبقه گیاهان ترکیب

II  
()% 

 طبقهگیاهان ترکیب 
I  
()% 

 فاصله 

(m) 

b 14/4±89/49 b 77/1±44/97 a 95/1±51/13 a 39/8±49/84 b 94/8±41/48 b 49/8±83/1 458-8 

a 78/8±35/99 a 19/8±87/39 b19/0±11/9 b 44/8±81/47 a 53/4±13/48 a 98/8±85/44 988-458 

 دار بین تیمارهاست. بیانگر عدم تفاوت معني و ... a ،b ،cحروف 
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و اثر شدت چرا بر  تغییراتبررسي جزئیات  برای

در شخوراک و غیرخوشخوراک های شاخص خوگونه

بندی دانکن مقایسه میانگین گروه 4 الي 4 هایشکل

سه آبشخوار و دو درصد ترکیب گیاهي و تراکم در بین 

 .Bهای شاخص خوشخوراک )فاصله برای گونه

tomentellus  وF. ovina( و غیرخوشخوراک )E. 

aellei  وN. mucronataنشان داده شده است. نتایج ) 

های که درصد ترکیب گونهاست ین حاکي از ا

داری در سه خوشخوراک شاخص اختالف معني

لي در بین درصد ترکیب گیاهي و ،آبشخوار دارند

خوراک در سه آبشخوار اختالف خوشهای غیر گونه

داری و اختالف معني (4)شکل  داری وجود نداردمعني

از نظر درصد ترکیب گیاهي  درصد در سطح یک

خوراک و غیرخوشخوراک در دو های شاخص خوش گونه

 .(1)شکل  وجود داردنیز  مورد مطالعه فاصله

 

 
 مورد مطالعه هایدر آبشخوارهای شاخص خوشخوراک و غیرخوشخوراک ونهدرصد ترکیب گیاهي گبر روی دانکن  نتایج آزمون -1شکل 

 

 
 از آبشخوار دو فاصلهخوشخوراک در ک و غیرهای شاخص خوشخوراونهدرصد ترکیب گیاهي گبر روی دانکن  نتایج آزمون -2شکل 

 

های شاخص خوشخوراک تراکم گونهمیزان  از نظر

ز در بین سه آبشخوار اختالف منطقه مورد مطالعه نی

ص های شاخولي گونه ،وجود دارداری دمعني

داری در بین سه غیرخوشخوراک منطقه اختالف معني

ین تربیش 9آبشخوار مورد مطالعه ندارند و آبشخوار 

های شاخص مربع( گونه تراکم )پایه در متر
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را  E. aellei خوشخوراک و کمترین میزان تراکم گونه

را دارا  9عکس آبشخوار شرایط خوار یک داراست و آبش

اصله مورد در دو ف ،(. همچنین9باشد )شکل مي

داری از نظر میزان تراکم بررسي نیز اختالف معني

 E. aelleiو  B. tomentellus ،F. ovinaهای گونه

 .Nولي از نظر میزان تراکم گونه  ،وجود دارد

mucronata و فاصله مورد مطالعه اختالف معنيدر د-

 (.4داری وجود ندارد )شکل 

 

 
 خوشخوراکهای شاخص خوشخوراک و غیرونهتراکم گبر روی دانکن  آزمون نتایج -3شکل 

  

 
 خوشخوراک در دو فاصله مورد مطالعههای شاخص خوشخوراک و غیرونهتراکم گبر روی دانکن  نتایج آزمون -4شکل 

 

 .نشان داده شده است 9که در جدول  همچنان

های عددی تنوع )سیمپسون و شانون مقادیر شاخص

)مارگالف و منهینک( در فاصله  ایی گونهوینر( و غنا

صفر تا شتر از فاصله اول )متر( بی 988تا  458دوم )

یعني منطقه بحراني اطراف  ،دنباشمتر( مي 458

ز منطقه تر ا ای و غنا ضعیفاز نظر تنوع گونه آبشخوار

ها آبشخوار بین در باشد.متر مي 458-988با فاصله 

ها اختالف وجود نیز از نظر مقادیر عددی این شاخص

 سوم که این مقادیر در آبشخوار طوریهدارد، ب

 4و  1 بیشتر از آبشخوار )دورترین آبشخوار از روستا(

یلو در دو اشاخص یکنواختي پ ،همچنینباشد. مي

-آبشخوار روند منظمي را نشان نمي فاصله و در سه
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  باشد.کمترین مقدار مي 1آبشخوار  اولدر فاصله بیشترین و  4آبشخوار  دومکه در فاصله  طوریهب .دهد

 
 وار و دو فاصله مورد مطالعههای تنوع، غنا و یکنواختي در سه آبشختغییرات مقادیر شاخص -9جدول 

 (m) فاصله 458-8 988-458

 مارگالف منهینک یلواپ
 -شانون

 وینر
 فمارگال منهینک یلواپ سیمپسون

 -شانون

 وینر
 سیمپسون

 شاخص

 آبشخوار

78/8 88/4 79/1 81/1 89/8 91/8 99/4 39/4 91/4 95/8 4 

58/8 4/1 59/9 44/1 77/8 59/8 88/4 99/1 53/4 93/8 1 

98/8 75/1 48/4 48/1 81/8 95/8 39/1 84/9 84/4 79/8 9 

 
 نتیجه گیری

 458صفر تا در فاصله اول )نتایج نشان داد که 

کمتر از فاصله  IIو  I طبقهگیاهان  درصد ترکیب( متر

درصد ترکیب گیاهان  ( بوده ومتر 988تا  458دوم )

اختالف باشد و بیشتر از فاصله دوم مي III طبقه

در تأیید  با هم دارند،در سطح یک درصد داری معني

و  Lavorel (1889)وJauffret دست آمده نتایج به

HickmanوHartnett (1881) که چرای  ندبیان کرد

های منابع آب باعث از بین رفتن گونه مفرط اطراف

خوشخوراک و های غیرخوشخوراک و چیرگي گونه

ش فاصله با افزاینتایج نشان داد که  مهاجم خواهد شد.

کاهش و ساله یک انگیاه ترکیبدرصد از منابع آب 

 . یابدافزایش ميساله درصد پوشش گیاهان چند

و Khosravi Mashiziبا نتایج  دست آمدههبنتایج 

Heshmati(1841 .مطابقت دارد ) همسو با این

یان کرد که درصد پوشش ( ب1889) Toddنتایج

منابع آب افزایش  ساله با افزایش فاصله ازگیاهان چند

 و (1887)و همکاران Klintenberg ،همچنین .یابدمي

Brooks  چرای بیان کردند که ( 1889)و همکاران

 شدن باعث جایگزینطراف منابع آب ادر شدید 

های های چندساله غیرخوشخوراک یا گونهگراس

ساله های خوشخوراک چندگراسبه جای ساله  یک

هایي چون گونه تحقیق که در این طوریهب شوند.مي

B. tectorum  وB. danthonia در فاصله نزدیک منابع

و با افزایش فاصله از منابع  آب به فراواني دیده شدند

ها به شدت هآب از درصد ترکیب گیاهي این گون

 های خوابیدهگونه جایي که از آن. شودکاسته مي

در پس  ،قادرند لگدکوبي و فشار دام را تحمل کنند

، StrideوRogers) کنندیک منابع آب رشد مينزد

4377).  

درصد ترکیب گیاهي و تراکم نتایج نشان داد که 

در نزدیک   Chenopodiumو   C. dactylonهایگونه

منابع آب  چون باشد.بیشتر از فاصله دوم ميمنابع آب 

در فواصل متفاوت از روستا و ارتفاعات  مورد مطالعه

-عنوان یکي از کانون روستاها به و داشتندمتفاوت قرار 

و  (Badripour ،4337) شوندهای بحراني محسوب مي

مراتع موجود در حاشیه روستاها مورد چرای که  این

 گیرند،قرار ميدر صبح و عصر های روستا انواع دام

نسبت به  ،این مراتع اطراف منابع آب فشار در بنابراین

جه تغییرات باشد و در نتیمناطق دورتر شدیدتر مي

شدیدتری در خصوصیات پوشش گیاهي و خاک مراتع 

قابل نسبت به مناطق دورتر و غیراطراف این منابع آب 

 شود.  دیده ميتر  دسترس

 ،با افزایش فاصله از روستا نتایج نشان داد که

چندساله و  I ،IIطبقه گیاهان  ترکیبمقادیر درصد 

Ajorlo (1887 )نتایج حاصله با نتایج  .یابدافزایش مي

جایي که تغییرات ایجاد شده در  از آن مطابقت دارد.

هر گونه  ترکیب گیاهي اطراف منابع آب به فرم رویشي

در طول گرادیان چرا  آنو موقعیت  صورت انفرادیبه

نتایج (، 4339و همکاران،  Lailhacar) بستگي دارد

پوشش های های جغرافیایي بر ویژگيبررسي اثر جهت

های تغییرات ویژگي از این بود کهحاکي  گیاهي

های پوشش گیاهي زیاد تحت تأثیر تغییرات جهت

 جغرافیایي قرار ندارد.

صورت انتخابي  ک بههای خوشخوراگونهجایي  از آن

در اثر پس گیرند، و به وفور مورد چرای دام قرار مي

قادر به  ،تر شده چرای مفرط و لگدکوبي دام ضعیف

و در نتیجه در اثر افزایش  دتجدید حیات نخواهند بو

ها در ترکیب گیاهي کاهش زان آنشدت چرا می

(. 1844و همکاران،  Fakhimi abarghoie) یابد مي
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های شاخص گونه و تراکم درصد ترکیب گیاهي تحلیل

B. tomentellus وF. ovina  نشان داد که اختالف

این و تراکم داری در درصد ترکیب گیاهي  معني

بین سه آبشخوار وجود دارد، در و فاصله و ها در د گونه

ترتیب در فاصله  آن به بیشینهو  کمینهکه  طوریهب

باشد. مي 9و فاصله دوم آبشخوار  4ار اول آبشخو

توان بیان کرد که با افزایش فاصله از روستا درصد  مي

  های شاخص خوشخوراکترکیب گیاهي و تراکم گونه

B. tomentellus وF. ovina در بین یابد. ش ميافزای

سه آبشخوار و دو فاصله مورد بررسي از نظر تراکم دو 

در بین سه آبشخوار  N. mucronataو  E. aelleiگونه 

داری وجود ندارد و نیز در بین دو فاصله اختالف معني

اختالف  N.mucronata نیز از نظر تراکم گونه

 داری وجود ندارد.  معني

چرای شدید اطراف توان بیان کرد که در اثر مي

چون ولي  ،شودبع آب از تراکم گندمیان کاسته ميمنا

در  ،شوندای کمتر مورد چرا واقع مي ی بوتههاگونه

و تأثیری ندارد  هاآنتراکم میزان نتیجه شدت چرا در 

که نتایج حاصله با که تأثیر ناچیزی دارد یا این

( 1844)و همکاران Fakhimi abarghoieنتایج

و همکاران  Gandiwai ،، همچنینداردمطابقت 

های ن کردند که تغییری در تراکم گونه( بیا1841)

و در  نشد مشاهدهچوبي با افزایش فاصله از منابع آب 

( بیان کرد که اثر 1884) Derryتأیید این مطلب 

ها شدیدتر گراس مرگ و میرلگدکوبي و چرای دام بر 

 باشد.ها ميای از بوته

ان چرا را از عوامل مؤثر بر روی بسیاری از محقق

و  Critchley)اند ای و تنوع زیستي نامیدهگونهتنوع 

 Sims ،1884).Friedelو  Gillen ،1884همکاران، 

(4337) ا شدت زیاد های بکه سایتاظهار داشت

های کمتری را دارا هستند. چرای دام، تعداد گونه

ع آب مقادیر نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از مناب

یابد، ای و غنا کاهش ميهای تنوع گونهعددی شاخص

مقادیر ( متر 988تا  458که در فاصله دوم ) طوریهب

شانون  تنوع ها بیشترین )شاخصعددی این شاخص

و در فاصله ( 48/4مارگالف غنای و شاخص  48/1وینر 

تنوع )شاخص مقدار متری( کمترین  458صفر تا اول )

( 39/4مارگالف غنای و شاخص  91/4شانون وینر 

باشد و پایین بودن شاخص عددی شانون وینر  مي

( در فاصله اول ناشي از وجود استرس و چرای <1)

پایین بودن  ،شدید در این منطقه است، همچنین

متر  458 صفر تا شاخص مارگالف در منطقه با فاصله

 نیز ناشي از شرایط نامناسب، استرس و چرای شدید

باشد که باعث نگر عدم سالمت این منطقه ميبیا ،بوده

ها به تدریج حذف و یا از تعدادشان کاسته شده گونه

توان بیان کرد که با افزایش فشار چرا در ميشود، 

ای نیز کاهش تنوع و غنای گونهاطراف منابع آب، 

 یابد.  مي

 و همکارانBertillerدر تأیید نتایج حاصله 

(1881 ،)Tegegn  ( و 1844)و همکارانPeper  و

( بیان کردند که در فاصله نزدیک 1844)همکاران 

باشد. از مي کمینهای دیر غنا و تنوع گونهمنابع آب مقا

 ،فشار چراافزایش  چرای انتخابي دام وجایي که  آن

ها گونهرفتن بسیاری از از بین باعث رقابت و لگدکوبي 

که های مقاوم در نتیجه فقط گونه .خواهد شد

قادر به ادامه حیات  ،هستندنیز خوشخوراک رغی

های موجود به همین دلیل در تعداد گونه ،بود خواهند

در این مناطق با مناطق دارای چرای متوسط تا سبک 

یابد ای کاهش ميگونهو غنای  اختالف وجود دارد

(Kleijn  وMuller-Scharer ،1889) . 

 های عددیشاخصدر بین سه آبشخوار نیز از نظر 

که  طوریهای اختالف وجود داشت بتنوع و غنای گونه

که در دورترین فاصله از روستا قرار  9در آبشخوار 

داشت و بالطبع فشار چرا در مراتع اطراف این آبشخوار 

تیار دلیل فاصله زیاد و در دسترس نبودن آن در اخ به

باشد، در نتیجه کم مي، صورت صبح و عصر دام به

این  ،ای بیش از حد در امان بودهها از شدت چرگونه

البته تفاوت  باشد.مي 4و  1مقادیر بیشتر از آبشخوار 

ر ای دهای عددی تنوع و غنای گونهشاخص مقادیردر 

تواند در اثر اختالف بین سه آبشخوار مورد مطالعه مي

 ارتفاع آبشخوارهای مورد مطالعه نیز باشد.

و ها نتایج این مطالعه نشان داد که تجمع دام

و منابع آب نزدیک در اطراف منابع آب چرای شدید 

اساسي را بر خصوصیات پوشش  تغییرات، روستا

جایي که  و از آن گیاهي بررسي شده به همراه داشت

علوفه بیش از صد و  ،مورد مطالعه حوزه آبخیزمراتع 

کنند و در تأمین ميتأمین سه هزار رأس دام را 

را  حیاتيبردار نقش  معیشت جامعه روستایي و بهره
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 منظور بهپس  ،(1841و همکاران،  Sourدارند )

چنین  ،مدیریت و استفاده پایدار از مراتع الزم است

استراتژی مدیریت مرتع  چونو مطالعاتي صورت بگیرد 

اطراف منابع و ترکیب گیاهي بر اساس درصد پوشش 

استفاده متناوب از پس باید با ، کندتغییر مي آب

توزیع یکنواخت دام در مرتع و نقش چوپان  ،آبشخوارها

 کرداین مناطق کمک بهتر مدیریت به هدایت گله در 

جلوگیری مرتع  تخریبتغییر ترکیب گیاهي و از تا 

 .حفظ و اصالح مراتع گام برداشت در جهت ،کرده
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effects of grazing intensity around water resources 

on vegetation characteristics. For arrive this goal, three water points selected in the Silve 

watershed of Piranshahr rangelands. Around of each water point two regions with 0-150 and 

150-300 meter intervals separated. In the four geographical direction and in each distance, a 

150 m transect established (total 12 transects), and along of each transect with 15 m intervals 

a 1 m 
2 

plot was placed (total 240 plots). Sampling was done with random-systematically 

method, the list of exist species, canopy coverage, percent of species composition class I, II, 

III and number of individuals per species were recorded for each plot. Analysis of the data in 

factorial on the base of complete randomized block design and to calculate diversity, richness 

and evenness with past software was done. The results showed that there is significant 

difference (p<0.01) in percentage composition of class I, II, III, annual, perennial plants and 

total canopy cover. The highest composition percentage and density of the species Br. 

tomentelus (1.48 and 4.35 respectively) and Fe. ovina (1.12 and 3.44 respectively) was 

observed. Between water points except annual species composition percentage in the other 

studied properties there are significant difference (p<0.01). Maximum amount of Shannon 

wiener and Margalef index there are in second distance of third water point and were 2.18 

and 4.10 respectively. The Pielou evenness index was non-uniformly in both distance and 

three water points.  
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