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آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان
تاریخ دریافت4934/88/14 :

تاریخ پذیرش4931/84/48 :

چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابي تغییرات ویژگيهای پوشش گیاهي در اثر شدت چرا در اطراف منابع آب است .برای این کار
سه آبشخوار در مراتع حوزه آبخیز سیلوه واقع در شهرستان پیرانشهر انتخاب و در اطراف هر آبشخوار دو منطقه به
فواصل صفر تا  458و  458الي  988متری جدا شد .در چهار جهت جغرافیایي و در هر فاصله یک ترانسکت 458
متری مستقر (در مجموع  41ترانسکت) و در امتداد هر ترانسکت به فاصله هر  45متر یک پالت (در مجموع 148
پالت) یک متر مربعي قرار داده شد .نمونهبرداری به روش تصادفي-سیستماتیک انجام و در هر پالت فهرست گونههای
موجود ،درصد پوشش هر گونه ،درصد ترکیب گیاهان طبقه  III ،II ،Iو تراکم یادداشت شد .تجزیه و تحلیل دادهها
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفي و محاسبه شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختي با نرمافزار  Pastانجام شد.
نتایج نشان داد که اختالف معنيداری در سطح یک درصد در میزان ترکیب گیاهان  ،III ،II ،Iیکساله ،چندساله و کل
درصد پوشش در بین دو فاصله مورد بررسي وجود دارد .بیشترین درصد ترکیب و تراکم گونههای B. tomentellus
(بهترتیب  4/48و  )4/95و ( F. ovinaبهترتیب  4/41و  )9/44در فاصله دوم مشاهده شد .بیشینه میزان شاخص شانون
وینر و مارگالف در فاصله دوم آبشخوار سوم و میزان آن بهترتیب  1/48و  4/48ميباشد .شاخص یکنواختي پایلو نیز
عدم یکنواختي در دو فاصله و سه آبشخوار را نشان داد.
واژههای کلیدی :پالت ،تنوع ،غنا ،گرادیان ،منابع آب
مقدمه
چرای بيرویه دام بهعنوان یکي از مهمترین عوامل
ایجاد کننده اختالل در فرایندهای طبیعي ،اثر بر بقا،
ساختار و ترکیب جوامع گیاهي مراتع شناخته شده
است ( Olffو  Yates ،4338 ،Ritchieو همکاران،
 .)1884چرای مفرط و غیریکنواخت مرتع یکي از
___________________________
* مسئول مکاتباتmazare@ut.ac.ir :

مشکالت مدیران و مرتعداران ميباشد .عوامل متعددی
از جمله فاصله از منابع آب ،توپوگرافي ،پوشش گیاهي
متفاوت ،سبب چرای غیریکنواخت دام در بعضي از
قسمتهای مرتع ميشوند و پراکنش نامناسب منابع
آب بهعنوان یکي از مهمترین دالیل پراکنش نامناسب
دام در بیشتر مراتع گزارش شده است ( Holechekو

ویژگيهای پوشش گیاهي اطراف منابع آب ،مطالعه موردی :مراتع ییالقي شهرستان پیرانشهر

تاثیر شدت چرا بر

همکاران .)1884 ،در نتیجه دامها با توجه به در
دسترس بودن علوفه در اطراف منابع آب ،از منابع آب
برای چرا کردن فاصله ميگیرند و از آنجایي که مقدار
علوفه قابل دسترس به سرعت در اطراف منابع آب
کاهش ميیابد ( ،)4334 ،Perkinsدر نتیجه فشار چرا
در فضای کمي در اطراف منابع آب متمرکز ميشود
که این امر باعث ایجاد تغییرات شدت چرا در اطراف
منابع آب ميشود ()4393( Lange .)4388 ،Andrew
بیان کرد که برهم کنش بین دامها و منابع آب باعث
بهوجود آمدن واحدهای اکولوژیکي مجزایي به نام
پایوسفر ميشود .پایوسفر شاخصي از بیابانزایي و
تخریب مرتع نامیده شده است (.)4389 ،Dregne
مطالعات گستردهای در رابطه با پایوسفر و اثرات
آن بر خصوصیات پوشش گیاهي و خاک صورت گرفته
است .از آنجایي که ترکیب گیاهي و توزیع مکاني
الیههای گیاهي در یک منطقه تحت تأثیر شدتهای
مختلف چرایي قرار دارد ( Tegegnو همکاران،)1844 ،
در نتیجه اثر شدت چرا بر گیاهان با فاصله از منابع آب
کاهش ميیابد ( Tolsma ،4388 ،Andrewو
همکاران Brits ،4387 ،و همکاران )1881 ،و تغییرات
گوناگوني از پوشش گیاهي در اطراف پایوسفر ایجاد
شده در منابع آب بهوسیله محققان گزارش شده است
که این تغییرات به رقابت ،نوع خاک ،در دسترس بودن
آب و شکل رویشي گونههای گیاهي در طول گرادیان
فشار چرایي دام بستگي دارد ( Landsbergو همکاران،
.)1889
محققان بسیاری در آفریقا ( Klintenbergو
 Tarhouni ،1888 ،Verlindenو همکاران،)1848 ،
استرالیا ( Landsbergو همکارانHeshmati ،4337 ،
و همکاران ،)1881 ،آرژانتین ( Macchiو ،Grau
 ،)1841چین ( Jiaو همکاران ،)1844 ،ترکیه (Tuna
و همکاران )1844 ،و در ایران (،1887 ،Ajorlo
 Kohestaniو  Hassani ،1888 ،Msdaghiو
همکاران Khosravi Mashizi ،1888 ،و ،Heshmati
 Shahriary ،1841و همکاران )1841 ،به مطالعه
اثرات و تغییرات ایجاد شده در خصوصیات پوشش
گیاهي و خاک پایوسفر پرداختند و بیان کردند که
تراکم زیاد دام در اطراف منابع آب باعث ایجاد تغییر
در ترکیب گیاهي ،افزایش گیاهان یکساله ،کاهش
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گیاهان خوشخوراک ،کاهش تنوع گونهای ،کاهش
درصد پوشش گیاهي و افزایش خاک لخت ميشود.
البته بیشتر مطالعاتي که تا به حال در این زمینه
صورت گرفته است ،بیشتر در مناطق خشک و
نیمهخشک بوده که منابع آب با فواصل زیاد و پراکنش
نامناسب و بارندگي منطقه نیز پایین بوده است و
بالطبع گرادیان شدت چرا در فاصله بیشتری از مرکز
کانون بحران محو ميشد .این مطالعه در منطقهای با
بارندگي مناسب و منابع آب با پراکنش مناسب انجام
شد .هدف از این مطالعه بررسي اثرات شدت چرا در
اطراف منابع آب بر خصوصیات پوشش گیاهي در
منطقه حوزه آبخیز سیلوه واقع در شهرستان پیرانشهر
ميباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه ،حوزه آبخیز سیلوه در 48
کیلومتری غرب شهرستان پیرانشهر واقع در استان
آذربایجان غربي ميباشد .موقعیت جغرافیایي آن بین
طولهای جغرافیایي  58° 88′و  58° 55′و عرضهای
جغرافیایي  48◦ 53′و َ 44◦ 48′ميباشد .میانگین
بارندگي سالیانه حوضه  958میليمتر که بیشتر در
فصل زمستان و به شکل برف ميباشد ،کمینه و
بیشینه درجه حرارت سالیانه بهترتیب  -9/7و 94/4
درجه سانتيگراد و بر طبق طبقهبندی آمبرژه جزء
منطقه نیمهخشک سرد محسوب ميشود ،عمق خاک
منطقه متوسط تا نیمهعمیق و بافت خاک لومي-رسي
ميباشد ( Company of Development and
 .)1887 ،Sustainable Natureمنابع آب موجود
فراوان و چشمههای آب طبیعي بوده ،از پراکنش
مناسبي برخوردارند ( Sourو همکاران.)1841 ،
پوشش گیاهي منطقه را ترکیبي از بوتهایها،
گراسها و فوربها تشکیل ميدهند که از جمله آنها
Centaurea ،Bromus tecterom ،Cynodon dactylon

،Euphorbia aelli ،Gundelia tournefortii ،virgata
Bromus ،Scariola orientalis ،Noea mucronata
Eryngium ،Astragalus gossypinus ،danthonia
،Bromus tomentellus ،Poa bulbosa ،bungei
 Festuca ovinaرا ميتوان نام برد .خوشخوراکي گونه-
ها با استفاده از تعقیب دام ،لیست کد گیاهان مرتعي و
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همچنین ،پرسش از دامداران محلي و چوپانان منطقه
مشخص شد.
ابتدا بازدید اولیه برای آشنایي با منطقه صورت
گرفت .سپس محدوده منطقه مورد مطالعه با استفاده
از نقشه توپوگرافي با مقیاس  4:58888مشخص و سه
آبشخوار انتخاب شدند .بعد از مشخص ساختن
موقعیت آبشخوارهای مورد مطالعه ،نمونهبرداری از سه
آبشخوار در چهار جهت اصلي جغرافیایي شمال،
جنوب ،شرق و غرب انجام شد .از آنجایي که گرادیان
شدت چرا در مناطق با منابع آب فراوان ،پراکنش
مناسب و بارندگي باال در فاصله کمتری نسبت به مرکز
کانون بحران محو ميشود و با در نظر گرفتن رابطه
شدت چرا با فاصله از آبشخوار ،آثار تردد دام در
سالهای قبل و تغییرات پوشش گیاهي ( Zhaoو
همکاران )1887 ،دو منطقه با شدت چرایي متفاوت
در اطراف هر آبشخوار جدا شد .منطقه اول در فاصله
صفر تا  458متری آبشخوار با شدت چرای زیاد و
منطقه دوم در فاصله  458تا  988متری آبشخوار با
شدت چرای سبک قرار داشت (بهطوری که در منطقه
دوم گرادیان شدت چرا محو ميشد) جدا شد.
اطراف هر آبشخوار و در هر جهت جغرافیایي و در
هر فاصله یک ترانسکت  458متری مستقر (در مجموع
 41ترانسکت) و در امتداد هر ترانسکت به فاصله هر
 45متر یک پالت (در مجموع  148پالت) یک متر
مربعي قرار داده شد و نمونهبرداری به روش تصادفي-
سیستماتیک صورت گرفت .در هر پالت نمونهبرداری
شده ،فهرست گونههای موجود ،درصد پوشش هر
گونه ،درصد ترکیب گیاهان طبقه  II ،Iو  IIIو تراکم
گونهها یادداشت و محاسبه شد.
بعد از بررسي کردن نرمال بودن دادهها با استفاده
از آزمون کولموگرف-اسمیرونوف ،تجزیه واریانس
دادهها با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفي به
روش  GLMو با استفاده از نرمافزار  SAS 9.1صورت
گرفت و اثر شدتهای چرایي ( 458-988و 8-458
متری) ،اثر جهت ،آبشخوار و اثرات متقابل آنها بر
روی خصوصیات مورد بررسي مطالعه شد .همچنین،
برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنهای
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دانکن استفاده شد.
محاسبه شاخصهای تنوع (شانون وینر و
سیمپسون) ،غنا (مارگالف و منهینک) و یکنواختي
(پایلو) در این مطالعه ( Ejtehadiو همکاران )1883 ،با
استفاده از نرمافزار  Pastانجام شد.
نتایج و بحث
در جدول  4لیست گونههای موجود در اطراف
منابع آب آورده شده است .نتایج تجزیه واریانس اثر
فاصله ،منابع آب ،جهت و اثرات متقابل آنها بر
خصوصیات مطالعه شده ،در جدول  1نشان داده شده
است .با توجه به این جدول اثر آبشخوار به جز بر
درصد ترکیب گیاهان یکساله بر کلیه خصوصیات
مطالعه شده معنيدار شده است (در سطح یک درصد).
اثر فاصله نیز بر کلیه ویژگيهای پوشش گیاهي مورد
مطالعه در سطح یک درصد معنيدار شده است.
بنابراین ميتوان بیان کرد ،ویژگيهای پوشش گیاهي
مورد مطالعه با فاصله از آبشخوار متغیر است .اثر جهت
فقط بر درصد ترکیب گیاهان طبقه  IIIدر سطح پنج
درصد و بر میزان کل درصد پوشش در سطح یک
درصد معنيدار شده است و بر سایر خصوصیات
پوشش گیاهي اثر معنيداری نداشته است.
بررسي اثر متقابل آبشخوار * فاصله فقط بر درصد
ترکیب گیاهان طبقه ( IIدر سطح پنج درصد) و
گیاهان چندساله (در سطح یک درصد) معنيدار شده
است ،اثر متقابل متقابل آبشخوار * جهت نیز بر درصد
ترکیب گیاهان طبقه  Iو کل پوشش در سطح یک
درصد و بر درصد ترکیب گیاهان طبقه  III ،IIدر
سطح پنج درصد معنيدار شده ،بر سایر خصوصیات
اثر معنيداری نداشته است .بررسي اثر متقابل جهت *
فاصله نشان ميدهد که این عامل بر هیچ کدام از
خصوصیات پوشش گیاهي اختالف معنيداری نداشته
است .همچنین ،اثر متقابل سه عامل آبشخوار * جهت
* فاصله نیز بیانگر آن است که اثر متقابل این تیمارها
تنها بر درصد ترکیب گیاهان طبقه  IIدر سطح پنج
درصد معنيدار شده و بر سایر ویژگيهای پوشش
گیاهي اثر معنيداری نداشته است.
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جدول  -1لیست گونههای گیاهي مشاهده شده در اطراف منابع آب

طبقه خوشخوراکي

گونههای گیاهي

طبقه 4
طبقه 4
طبقه 4
طبقه 1
طبقه 4
طبقه 4
طبقه 1
طبقه 9
طبقه 9
طبقه 1
طبقه 9
غیرخوشخوراک
طبقه 9
طبقه 9
طبقه 9
طبقه 9

Bromus tomentellus
Festuca ovina
Agropyron intermedium
Scariola orientalis
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Agropyron tauri
Bromus tecterom
Noea mucronata
Poa bulbosa
Eryngium bungei
Euphorbia aelli
Bromus danthonia
Gundelia tournefortii
Bromus danthonia
Aegilops kotschyi

جدول  -2تجزیه واریانس اثر آبشخوار ،فاصله و جهت و اثرات متقابل آنها بر ویژگيهای پوشش گیاهي

منابع تغییر

درجه
آزادی

ترکیب گیاهان
طبقه I
()%

ترکیب گیاهان
طبقه II
()%

ترکیب
گیاهان طبقه
 III
()%

ترکیب
گیاهان
یکساله
()%

ترکیب
گیاهان
چندساله
()%

کل درصد
پوشش

آبشخوار

1

**443/41

**4485/31

**89/53/85

398/57n.s

**1899/85

**1485/51

فاصله

4

**

4847/48

n.s

19/84

جهت

9

آبشخوار *فاصله

1

n.s

آبشخوار *جهت

9

**

جهت*فاصله

9

n.s

48/59

آبشخوار*جهت*فاصله

9

n.s

45/84

4/47

95/93

**

59514/47

n.s

491/93

*

934/19

*

951/73

n.s

47/79

*

191/14

**

88445/79

*

4993/79

n.s
*

788/47

738/88

n.s

388/55

n.s

459/98

**

44548/87

n.s

134/39

n.s

947/58

n.s

491/89

n.s

114/45

n.s

444/58

**

51887/99

n.s
**

947/53

4747/79

n.s

494/99

n.s

195/49

n.s

148/11

**

14118/58

**

119/18

n.s
**

54/91

449/88

n.s

5/4

n.s

91/89

** معنيدار بودن در سطح یک درصد * ،معنيدار بودن در سطح پنج درصد و  n.sعدم اختالف معنيدار

جدول  9مقایسه میانگینهای دانکن خصوصیات
پوشش گیاهي را در سه آبشخوار مورد بررسي نشان
ميدهد .بر اساس این جدول ميتوان بیان کرد که در
بین سه آبشخوار اختالف معنيداری از لحاظ درصد
ترکیب گیاهان طبقه  ،III ،II ،Iگیاهان چندساله و کل
پوشش وجود دارد ،بهطوری که هر آبشخوار در یک
گروه جداگانه از این نظر قرار ميگیرد ( aو  )bو

آبشخوار  9دارای بیشترین میزان درصد ترکیب
گیاهان طبقه  II ،Iو کل پوشش بوده ،آبشخوار  4نیز
شرایط عکس آبشخوار  9را دارا ميباشد ،اختالفداری
از نظر درصد ترکیب گیاهان طبقه  Iو  IIدر بین
آبشخوار  4و  1وجود ندارد و هر دو با هم در یک گروه
( )bقرار دارند.

جلد  ،7شماره 4934 ،4

 /431نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

بر اساس نتایج ذکر شده در جدول  4اختالف
معنيداری بین درصد ترکیب گیاهان طبقه  ،II ،Iیک-
ساله و چندساله از نظر چهار جهت جغرافیایي مطالعه
شده وجود ندارد و هر چهار جهت جغرافیایي در یک
گروه ( aو  )abقرار دارند ،بهطوری که جهت شرقي
بیشترین درصد ترکیب گیاهان طبقه  ،II ،Iیکساله و

کل پوشش را دارا ميباشد و با جهت شمالي اختالف
معنيداری ندارد و جهت غربي دارای کمترین میزان
درصد ترکیب گیاهان طبقه  Iميباشد ،در نتیجه مي-
توان بیان کرد که تغییرات خصوصیات پوشش گیاهي
مورد مطالعه با تغییرات جهتهای جغرافیایي
همبستگي ندارد.

جدول  -3گروهبندی دانکن تغییرات ویژگيهای پوشش گیاهي در آبشخوارهای مورد مطالعه
آبشخوار
4
1
9

ترکیب گیاهان
طبقه
)%( I

5/79±8/47b
9/84±8/14 b
48/38±8/91 a

ترکیب گیاهان طبقه
)%( II

ترکیب گیاهان
طبقه
)%( III

ترکیب گیاهان
یکساله ()%

ترکیب گیاهان
چندساله ()%

کل پوشش ()%

18/98±8/58 b
17/99±8/83 b
18/81±8/87 a

74/48±8/93 a
99/89±8/75 b
57/45±8/79 c

18/14±9/84 a
49/75±1/17 b
45/1±1/77 ab

79/54±9/99 b
89/14±1/17 a
89/98±1/39 a

48/38±4/15 c
19/54±4/49 b
13/11±4/51 a

حروف  c ،b ،aو  ...بیانگر عدم تفاوت معنيدار بین تیمارهاست.

جدول  -4گروهبندی دانکن تغییرات ویژگيهای پوشش گیاهي در چهار جهت جغرافیایي
جهت

ترکیب گیاهان
طبقه I
()%

ترکیب گیاهان
طبقه II
()%

ترکیب گیاهان
طبقه III
()%

ترکیب گیاهان
یکساله
()%

ترکیبب گیاهان
چندساله
()%

کل پوشش
()%

شمال
جنوب
شرق
غرب

9/91±8/49 ab
9/98±8/13 ab
7/49±8/91 a
5/34±8/14 b

19/83±8/31 a
15/18±8/34 a
19/53±8/38 a
19/55±8/81 a

98/54±8/87 a
98/88±8/77 a
53/89±8/85 b
98/89±8/84 a

45/9±9/87 a
43/5±9/48 a
44/94±1/34 a
49/84±9/89 a

89/98±9/48 a
75/81±9/71 a
81/41±9/54 a
89/34±9/89 a

15/98±4/88 a
11/88±4/99 b
15/89±4/71 a
11/43±4/98 b

حروف  c ،b ،aو  ...بیانگر عدم تفاوت معنيدار بین تیمارهاست.

جدول  5اثر دو فاصله بررسي شده ( 458تا  988و
صفر تا  458متری) بر خصوصیات و ویژگيهای
پوشش گیاهي را نشان ميدهد .بر اساس این جدول
اختالف معنيداری در بین خصوصیات و ویژگيهای
پوشش گیاهي در دو فاصله مطالعه شده وجود دارد،
بهطوری که فاصله اول (صفر تا  458متری) دارای
بیشترین میزان درصد ترکیب گیاهان طبقه ،III
ترکیب گیاهان یکساله و ترکیب گیاهان طبقه III

(گروه  )aو کمترین میزان درصد ترکیب گیاهان طبقه
 ،II ،Iگیاهان چندساله و کل درصد پوشش ميباشد
(گروه  )bو برعکس ،فاصله دوم ( 458تا  988متری)
دارای بیشترین میزان درصد ترکیب طبقه گیاهان ،I
 ،IIچندساله و کل درصد پوشش بوده (گروه  )aو
کمترین میزان درصد ترکیب گیاهان طبقه  IIIو
درصد ترکیب گیاهان یکساله را دارا ميباشد.

جدول  -5گروهبندی دانکن تغییرات ویژگيهای پوشش گیاهي در دو فاصله از آبشخوار
فاصله
()m

ترکیب گیاهان طبقه
I
()%

ترکیب گیاهان طبقه
II
()%

ترکیب گیاهان طبقه
III
()%

ترکیب گیاهان
یکساله
()%

ترکیب گیاهان
چندساله
()%

کل پوشش
()%

8-458

1/83±8/49 b

48/41±8/94 b

84/49±8/39 a

13/51±1/95 a

97/44±1/77 b

49/89±4/14 b

458-988

44/85±8/98 a

48/13±4/53 a

47/81±8/44 b

 9/11±0/19b

39/87±8/19 a

99/35±8/78 a

حروف  c ،b ،aو  ...بیانگر عدم تفاوت معنيدار بین تیمارهاست.

ویژگيهای پوشش گیاهي اطراف منابع آب ،مطالعه موردی :مراتع ییالقي شهرستان پیرانشهر

تاثیر شدت چرا بر

برای بررسي جزئیات تغییرات و اثر شدت چرا بر
گونههای شاخص خوشخوراک و غیرخوشخوراک در
شکلهای  4الي  4مقایسه میانگین گروهبندی دانکن
درصد ترکیب گیاهي و تراکم در بین سه آبشخوار و دو
فاصله برای گونههای شاخص خوشخوراک ( B.
 tomentellusو  )F. ovinaو غیرخوشخوراک ( E.
 aelleiو  )N. mucronataنشان داده شده است .نتایج
حاکي از این است که درصد ترکیب گونههای
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خوشخوراک شاخص اختالف معنيداری در سه
آبشخوار دارند ،ولي در بین درصد ترکیب گیاهي
گونههای غیرخوشخوراک در سه آبشخوار اختالف
معنيداری وجود ندارد (شکل  )4و اختالف معنيداری
در سطح یک درصد از نظر درصد ترکیب گیاهي
گونههای شاخص خوشخوراک و غیرخوشخوراک در دو
فاصله مورد مطالعه نیز وجود دارد (شکل .)1

شکل  -1نتایج آزمون دانکن بر روی درصد ترکیب گیاهي گونههای شاخص خوشخوراک و غیرخوشخوراک در آبشخوارهای مورد مطالعه

شکل  -2نتایج آزمون دانکن بر روی درصد ترکیب گیاهي گونههای شاخص خوشخوراک و غیرخوشخوراک در دو فاصله از آبشخوار

از نظر میزان تراکم گونههای شاخص خوشخوراک
منطقه مورد مطالعه نیز در بین سه آبشخوار اختالف
معنيداری وجود دارد ،ولي گونههای شاخص

غیرخوشخوراک منطقه اختالف معنيداری در بین سه
آبشخوار مورد مطالعه ندارند و آبشخوار  9بیشترین
تراکم (پایه در متر مربع) گونههای شاخص
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خوشخوراک و کمترین میزان تراکم گونه  E. aelleiرا
داراست و آبشخوار یک شرایط عکس آبشخوار  9را دارا
ميباشد (شکل  .)9همچنین ،در دو فاصله مورد
بررسي نیز اختالف معنيداری از نظر میزان تراکم

جلد  ،7شماره 4934 ،4

گونههای  F. ovina ،B. tomentellusو
وجود دارد ،ولي از نظر میزان تراکم گونه N.
 mucronataدر دو فاصله مورد مطالعه اختالف معني-
داری وجود ندارد (شکل .)4
E. aellei

شکل  -3نتایج آزمون دانکن بر روی تراکم گونههای شاخص خوشخوراک و غیرخوشخوراک

شکل  -4نتایج آزمون دانکن بر روی تراکم گونههای شاخص خوشخوراک و غیرخوشخوراک در دو فاصله مورد مطالعه

همچنان که در جدول  9نشان داده شده است.
مقادیر شاخصهای عددی تنوع (سیمپسون و شانون
وینر) و غنای گونهای (مارگالف و منهینک) در فاصله
دوم ( 458تا  988متر) بیشتر از فاصله اول (صفر تا
 458متر) ميباشند ،یعني منطقه بحراني اطراف
آبشخوار از نظر تنوع گونهای و غنا ضعیفتر از منطقه

با فاصله  458-988متر ميباشد .در بین آبشخوارها
نیز از نظر مقادیر عددی این شاخصها اختالف وجود
دارد ،بهطوری که این مقادیر در آبشخوار سوم
(دورترین آبشخوار از روستا) بیشتر از آبشخوار  1و 4
ميباشد .همچنین ،شاخص یکنواختي پایلو در دو
فاصله و در سه آبشخوار روند منظمي را نشان نمي-

ویژگيهای پوشش گیاهي اطراف منابع آب ،مطالعه موردی :مراتع ییالقي شهرستان پیرانشهر

تاثیر شدت چرا بر

دهد .بهطوری که در فاصله دوم آبشخوار  4بیشترین و
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در فاصله اول آبشخوار  1کمترین مقدار ميباشد.

جدول  -9تغییرات مقادیر شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختي در سه آبشخوار و دو فاصله مورد مطالعه
فاصله ()m

458-988

8-458

شاخص
آبشخوار

سیمپسون

شانون-
وینر

مارگالف

منهینک

پایلو

سیمپسون

شانون-
وینر

مارگالف

منهینک

پایلو

4
1
9

8/95
8/93
8/79

4/91
4/53
4/84

4/39
1/99
9/84

4/99
4/88
1/39

8/91
8/59
8/95

8/89
8/77
8/81

1/81
1/44
1/48

1/79
9/59
4/48

4/88
1/4
1/75

8/78
8/58
8/98

نتیجه گیری
نتایج نشان داد که در فاصله اول (صفر تا 458
متر) درصد ترکیب گیاهان طبقه  Iو  IIکمتر از فاصله
دوم ( 458تا  988متر) بوده و درصد ترکیب گیاهان
طبقه  IIIبیشتر از فاصله دوم ميباشد و اختالف
معنيداری در سطح یک درصد با هم دارند ،در تأیید
نتایج بهدست آمده  Jauffretو  )1889( Lavorelو
 Hickmanو  )1881( Hartnettبیان کردند که چرای
مفرط اطراف منابع آب باعث از بین رفتن گونههای
خوشخوراک و چیرگي گونههای غیرخوشخوراک و
مهاجم خواهد شد .نتایج نشان داد که با افزایش فاصله
از منابع آب درصد ترکیب گیاهان یکساله کاهش و
درصد پوشش گیاهان چندساله افزایش ميیابد.
نتایج بهدست آمده با نتایج Khosravi Mashiziو
 )1841( Heshmatiمطابقت دارد .همسو با این
نتایج  )1889( Toddبیان کرد که درصد پوشش
گیاهان چندساله با افزایش فاصله از منابع آب افزایش
ميیابد .همچنین Klintenberg ،و همکاران ( )1887و
 Brooksو همکاران ( )1889بیان کردند که چرای
شدید در اطراف منابع آب باعث جایگزین شدن
گراسهای چندساله غیرخوشخوراک یا گونههای
یکساله به جای گراسهای خوشخوراک چندساله
ميشوند .بهطوری که در این تحقیق گونههایي چون
 B. tectorumو  B. danthoniaدر فاصله نزدیک منابع
آب به فراواني دیده شدند و با افزایش فاصله از منابع
آب از درصد ترکیب گیاهي این گونهها به شدت
کاسته ميشود .از آنجایي که گونههای خوابیده
قادرند لگدکوبي و فشار دام را تحمل کنند ،پس در
نزدیک منابع آب رشد ميکنند ( Rogersو ،Stride
.)4377

نتایج نشان داد که درصد ترکیب گیاهي و تراکم
گونههای  C. dactylonو  Chenopodiumدر نزدیک
منابع آب بیشتر از فاصله دوم ميباشد .چون منابع آب
مورد مطالعه در فواصل متفاوت از روستا و ارتفاعات
متفاوت قرار داشتند و روستاها بهعنوان یکي از کانون-
های بحراني محسوب ميشوند ( )4337 ،Badripourو
اینکه مراتع موجود در حاشیه روستاها مورد چرای
انواع دامهای روستا در صبح و عصر قرار ميگیرند،
بنابراین فشار در اطراف منابع آب این مراتع ،نسبت به
مناطق دورتر شدیدتر ميباشد و در نتیجه تغییرات
شدیدتری در خصوصیات پوشش گیاهي و خاک مراتع
اطراف این منابع آب نسبت به مناطق دورتر و غیرقابل
دسترستر دیده ميشود.
نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از روستا،
مقادیر درصد ترکیب گیاهان طبقه  II ،Iو چندساله
افزایش ميیابد .نتایج حاصله با نتایج )1887( Ajorlo
مطابقت دارد .از آنجایي که تغییرات ایجاد شده در
ترکیب گیاهي اطراف منابع آب به فرم رویشي هر گونه
بهصورت انفرادی و موقعیت آن در طول گرادیان چرا
بستگي دارد ( Lailhacarو همکاران ،)4339 ،نتایج
بررسي اثر جهتهای جغرافیایي بر ویژگيهای پوشش
گیاهي حاکي از این بود که تغییرات ویژگيهای
پوشش گیاهي زیاد تحت تأثیر تغییرات جهتهای
جغرافیایي قرار ندارد.
از آنجایي گونههای خوشخوراک بهصورت انتخابي
و به وفور مورد چرای دام قرار ميگیرند ،پس در اثر
چرای مفرط و لگدکوبي دام ضعیفتر شده ،قادر به
تجدید حیات نخواهند بود و در نتیجه در اثر افزایش
شدت چرا میزان آنها در ترکیب گیاهي کاهش
ميیابد ( Fakhimi abarghoieو همکاران.)1844 ،
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تحلیل درصد ترکیب گیاهي و تراکم گونههای شاخص
 B. tomentellusو  F. ovinaنشان داد که اختالف
معنيداری در درصد ترکیب گیاهي و تراکم این
گونهها در دو فاصله و در بین سه آبشخوار وجود دارد،
بهطوری که کمینه و بیشینه آن بهترتیب در فاصله
اول آبشخوار  4و فاصله دوم آبشخوار  9ميباشد.
مي توان بیان کرد که با افزایش فاصله از روستا درصد
ترکیب گیاهي و تراکم گونههای شاخص خوشخوراک
 B. tomentellusو  F. ovinaافزایش ميیابد .در بین
سه آبشخوار و دو فاصله مورد بررسي از نظر تراکم دو
گونه  E. aelleiو  N. mucronataدر بین سه آبشخوار
اختالف معنيداری وجود ندارد و نیز در بین دو فاصله
نیز از نظر تراکم گونه  N.mucronataاختالف
معنيداری وجود ندارد.
ميتوان بیان کرد که در اثر چرای شدید اطراف
منابع آب از تراکم گندمیان کاسته ميشود ،ولي چون
گونههای بوتهای کمتر مورد چرا واقع ميشوند ،در
نتیجه شدت چرا در میزان تراکم آنها تأثیری ندارد و
یا اینکه تأثیر ناچیزی دارد که نتایج حاصله با
نتایج  Fakhimi abarghoieو همکاران ()1844
مطابقت دارد ،همچنین Gandiwai ،و همکاران
( )1841بیان کردند که تغییری در تراکم گونههای
چوبي با افزایش فاصله از منابع آب مشاهده نشد و در
تأیید این مطلب  )1884( Derryبیان کرد که اثر
لگدکوبي و چرای دام بر مرگ و میر گراسها شدیدتر
از بوتهایها ميباشد.
بسیاری از محققان چرا را از عوامل مؤثر بر روی
تنوع گونهای و تنوع زیستي نامیدهاند ( Critchleyو
همکاران Gillen ،1884 ،و Friedel .)1884 ،Sims
(  )4337اظهار داشت که سایتهای با شدت زیاد
چرای دام ،تعداد گونههای کمتری را دارا هستند.
نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از منابع آب مقادیر
عددی شاخصهای تنوع گونهای و غنا کاهش ميیابد،
بهطوری که در فاصله دوم ( 458تا  988متر) مقادیر
عددی این شاخصها بیشترین (شاخص تنوع شانون
وینر  1/48و شاخص غنای مارگالف  )4/48و در فاصله
اول (صفر تا  458متری) کمترین مقدار (شاخص تنوع
شانون وینر  4/91و شاخص غنای مارگالف )4/39
ميباشد و پایین بودن شاخص عددی شانون وینر
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( )>1در فاصله اول ناشي از وجود استرس و چرای
شدید در این منطقه است ،همچنین ،پایین بودن
شاخص مارگالف در منطقه با فاصله صفر تا  458متر
نیز ناشي از شرایط نامناسب ،استرس و چرای شدید
بوده ،بیانگر عدم سالمت این منطقه ميباشد که باعث
شده گونهها به تدریج حذف و یا از تعدادشان کاسته
شود ،ميتوان بیان کرد که با افزایش فشار چرا در
اطراف منابع آب ،تنوع و غنای گونهای نیز کاهش
ميیابد.
در تأیید نتایج حاصله  Bertillerو همکاران
( Tegegn ،)1881و همکاران ( )1844و  Peperو
همکاران ( )1844بیان کردند که در فاصله نزدیک
منابع آب مقادیر غنا و تنوع گونهای کمینه ميباشد .از
آنجایي که چرای انتخابي دام و افزایش فشار چرا،
رقابت و لگدکوبي باعث از بین رفتن بسیاری از گونهها
خواهد شد .در نتیجه فقط گونههای مقاوم که
غیرخوشخوراک نیز هستند ،قادر به ادامه حیات
خواهند بود ،به همین دلیل در تعداد گونههای موجود
در این مناطق با مناطق دارای چرای متوسط تا سبک
اختالف وجود دارد و غنای گونهای کاهش ميیابد
( Kleijnو .)1889 ،Muller-Scharer
در بین سه آبشخوار نیز از نظر شاخصهای عددی
تنوع و غنای گونهای اختالف وجود داشت بهطوری که
در آبشخوار  9که در دورترین فاصله از روستا قرار
داشت و بالطبع فشار چرا در مراتع اطراف این آبشخوار
بهدلیل فاصله زیاد و در دسترس نبودن آن در اختیار
دام بهصورت صبح و عصر ،کم ميباشد ،در نتیجه
گونهها از شدت چرای بیش از حد در امان بوده ،این
مقادیر بیشتر از آبشخوار  1و  4ميباشد .البته تفاوت
در مقادیر شاخصهای عددی تنوع و غنای گونهای در
بین سه آبشخوار مورد مطالعه ميتواند در اثر اختالف
ارتفاع آبشخوارهای مورد مطالعه نیز باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد که تجمع دامها و
چرای شدید در اطراف منابع آب و منابع آب نزدیک
روستا ،تغییرات اساسي را بر خصوصیات پوشش
گیاهي بررسي شده به همراه داشت و از آنجایي که
مراتع حوزه آبخیز مورد مطالعه ،علوفه بیش از صد و
سه هزار رأس دام را تأمین ميکنند و در تأمین
معیشت جامعه روستایي و بهرهبردار نقش حیاتي را
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 توزیع یکنواخت دام در مرتع و نقش چوپان،آبشخوارها
در هدایت گله به مدیریت بهتر این مناطق کمک کرد
تا از تغییر ترکیب گیاهي و تخریب مرتع جلوگیری
. در جهت حفظ و اصالح مراتع گام برداشت،کرده

 پس بهمنظور،)1841 ، و همکارانSour( دارند
 چنین،مدیریت و استفاده پایدار از مراتع الزم است
مطالعاتي صورت بگیرد و چون استراتژی مدیریت مرتع
بر اساس درصد پوشش و ترکیب گیاهي اطراف منابع
 پس باید با استفاده متناوب از،آب تغییر ميکند
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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.
Keywords: Diversity, Gradient, Plot, Richness, Water resources

*

Corresponding author: mazare@ut.ac.ir

