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چکیده
فرض هاي بحران در ارزیابی تخریب مراتع دامنه شمالی سبالن، با این سنجی استفاده از چارچوب کانوناین تحقیق با هدف امکان

بیگلو و بحرانی حیدرآباد، قلیدر سه کانون. شدشود، انجام هاي بحران تخریب مرتع کمتر میکه با افزایش فاصله از کانون
متري، با 100کندي، در سه شدت چرایی سنگین، متوسط و سبک با شرایط اکولوژیکی تقریباً همگن از سطح یک ترانسکت ارباب
وتحلیل تجزیه.ري انجام شدبردامتري سطح خاك نمونهسانتی0-30ق هاي یک مترمربعی پارامترهاي پوشش گیاهی و از عمپالت
هاي اي و تجزیه به مؤلفهتجزیه خوشههاي تنوع و یکنواختی،ها، ارزیابی شاخصمقایسه میانگینتجزیه واریانس و : ها شاملداده

در فواصل اول ی یهوازیتوده ها نشان داد که روند تغییرات در میزان تولید کلمقایسه میانگیننتایج تجزیه واریانس و . شداصلی انجام 
داراي روند مشخص و افزایشی در روستاي 20/43و90/35، 10/33و تاج پوشش 80/119، 90/100، 60/84ترتیب تا سوم به

). <05/0p(کندي و حیدرآباد این فرضیه تأیید نشد ، ولی در روستاهاي ارباب)p>05/0(بیگلو مطابق با فرضیه تحقیق بود قلی
پارامترهایی مانند تراکم، سنگ و سنگریزه، الشبرگ، شن، اسیدیته و وتحلیل کلی سه روستا نتایج نشان داد که همچنین، در تجزیه

، ولی سایر پارامترها فرضیه تحقیق را تأیید نکرد )p>05/0(شوري داراي روند تغییرات مشخص و تأیید کننده فرضیه تحقیق بودند 
)05/0p> .(باشند، بیشترین مقدار فاصله از روستا میهاي تنوع و یکنواختی داراي روند افزایشی با کندي شاخصدر روستاي ارباب

هاي تنوع روستاي حیدرآباد داراي روند شاخص. بود88/3درصد و برابر با 20واینر در جهت شرق، در شیب -تنوع شاخص شانون
30ب بیشترین مقدار این شاخص در جهت شمال، شیکه طوريبهکنند، هاي یکنواختی از روند خاصی پیروي نمیکاهشی ولی شاخص

بیگلو فاقد روند مشخص و شاخص هاي تنوع و یکنواختی روستاي قلیدر مقابل نتایج شاخص. باشدمی32/3که برابر با استدرصد
هاي چند بندي روشگروههمچنین، نتایج. دست آمده استبه33/3درصد بیشترین بوده که برابر با 20تنوع در جهت جنوب، شیب 

هرچندکه، در ابتداي طرح . باشندنمیهاي با وضعیت چراي مختلف با مشارکت تمامی پارامترها قابل تفکیک نشان داد که سایتمتغیره
هاي همگن در قالب سه روستا و در سه فاصله انتخاب گردد، ولی با توجه به شرایط مراتع سبالن شمالی و واحدتالش گردید که 

در مناطق کوهستانی مانند شمال . مناطق همگن بطور کامل میسر نبوده استهاي قابل تعریف، امکان تفکیک و تعیین روستاموقعیت 
سبالن تغییر در عوامل پوشش گیاهی و خاك تنها تحت تأثیر گرادیان چرا نیست، بلکه عوامل دیگري مانند ارتفاع و عوامل وابسته به 

در انجام شدها توجه به ترکیب گیاهی و تبدیل و تخریب ، برواز این. باشندآن مانند بارندگی در فواصل مختلف کانون بحران مؤثر می
. باشدرچوب در ارزیابی تخریب مناسب نمیهاي بحرانی روستا، استفاده از این چاو پراکنش کانوناین مراتع 

.ترکیب و تنوع، کانون بحران، شدت چرا، گرادیان چرایی، استان اردبیل:هاي کلیديواژه
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مقدمه
برداري یکی از عوامل اصلی افزایش فشار ناشی از بهره

بنابراین، ارزیابی و نظارت . شودتخریب مراتع محسوب می
اي براي حفاظت از این طور فزایندهبهدقیق از منابع مرتعی

فشار چرا و عللازیکی.باشدها ضروري میاکوسیستم
,Lange(استمرتعدردامغیریکنواختچرايتخریب،

,Andrew؛1969 ,Pickup, & Chewing؛1988 1994

,Badripour؛ ,Ajorlo؛1996 Ghorbaniو2007 et al.,

ازجملهچراتوزیعدرمؤثرعواملسایرکهزمانی). 2014
نهایتدرنکنند،ایجادمحدودیتیخاكوارتفاعشیب،
مرتععلوفهازرا برداريبهرهمیزانبحرانکانونازفاصله
& Sepehri(کندمیمحدود Khalifehzadeh, 2010 .(
غیرهوسایه،آبشخوارروستا،:شاملبحرانهايکانون

ازشدندورباوزیادآنهااطرافدرچراتشدکهباشد می
,Lange(یابدمیکاهشآنها ,Ajorlo؛1969 ؛ 2007

Tarhouni, et al., Ghorbaniو2010 et al., 2014(.
درمرتعتخریببیشترینآنتبعبهوچرافشاربیشترین

دلیلبهدورترنقاطودادهرخکانونینقطهبهنزدیکنقاط
,Lange(شتندداکمتريتخریبتر،سبکچراي ؛ 1969

Andrew, ,Pickup & Chewing؛1988 1994

,Badripour؛ ,Ajorlo؛1996 ,Tarhouni؛ 2007 et al.,

,Ünalو 2010 et al., 2010.(
باغیرهوخاك،گیاهیپوششعواملدرکهتغییراتیبه

چراگرادیان،دهدمیرخبحرانکانونازفاصلهافزایش
)Piosphere = Grazing gradient(شودمیگفته)Lange,

,Bastin؛1969 et al., گرادیانازاستفادهالبته .)1993
,Ünal(زمینیهايروشقالبدردنیادرچرایی et al.,

,Shahriary؛ 2010 et al., ,Ghorbani؛ 2012 et al.,

,Sandhage-Hofmannو2014 et al., ازسنجشو) 2015
,Bastin(دوري et al., ,Pickup & Chewing؛ 1993

و براي ارزیابی وضعیت مرتع و تخریب استفاده )1994
. کارایی این چارچوب مورد تأکید قرار گرفته است

Badripour)1996 (برراآبشخوارازفاصلهتأثیر
وخشکنیمهخشک،طقامندرگیاهیپوششخصوصیات

وکوهستانیمناطقدرکهدادنشانوبررسیمرطوبنیمه
خصوصیاتبارابطهدربایدنیزتوپوگرافیاثرماهوري،تپه

مناطقدرکهگرفتنتیجهوي. گرددلحاظگیاهیپوشش
وگیاهیتراکمبرآبشخوارازفاصلهخشک،نیمهوخشک
تأثیرمیزان) Ajorlo)2007. ندارداثريیتاجپوشش
پوششتغییراتالگويوخوداطرافمحیطبربحرانکانون
خشکنیمهمراتعدرهاکانونایناطرافدرخاكوگیاهی

ازفاصلهباگیاهیپوششکهگرفتنتیجهوبررسیرا
همبستگیآبشخوارازفاصلهباودارمعنیهمبستگیروستا

Sepehri.دارددارغیرمعنی & Khalifehzadeh)2010 (اثر
ووتحلیلتجزیهگیاهیپوششعواملرويبرراچرا

ازهریکمیانگینآبشخوار،ازفاصلهباکهکردندگزارش
و یک منطقه بحرانی در تغییر اي گونهتراکموغناعوامل

بین در این تحقیق ا ام،آبشخوار وجود داردفواصل نزدیک
داريدرصد تاج پوشش کل و فاصله از آبشخوار رابطه معنی

Fakhimiنتایج تحقیق .گزارش نشده است Abarghoie و
نیز نشان داد که با افزایش شدت چرا و ) 2011(همکاران

کاهش فاصله از آبشخور، درصد پوشش تاجی کل، درصد 
ها و ايتاج پوشش گیاهان خوشخوراك، درصد سهم بوته

سهم و بر کاهشگیاهی گندمیان چندساله در ترکیب پوشش
Ghorbani.شده استاضافه گیاهان یکساله در ترکیب گونه

بررسی اثر فاصله از روستا بر ترکیب با) 2014(و همکاران 
که شرقی سبالن نتیجه گرفتندو تنوع گیاهی در مراتع جنوب

تغییر در پارامترهاي گیاهی تنها تحت تأثیر گرادیان چرا 
پستی و بلندي و خاکی عوامل، بلکه عوامل دیگر مانند نبوده

نیز در تغییر تنوع و یکنواختی پوشش گیاهی در فواصل 
Sandhage-Hofmann. باشندمختلف کانون بحران مؤثر می

تأثیر گرادیان چرایی بر خواص خاك و ) 2015(و همکاران 
سیستم چراي با (شده کشی حصارمرتع وددر گیاه 

که ردندو گزارش کرا بررسی در آفریقاي جنوبی )چرخشی
با افزایش فاصله از آبشخور مواد مغذي خاك و گیاهان 

.دنیابمیافزایشخوشخوراك 
استرالیادرویژهبهمطالعاتعمدهمرور منابعبهتوجهبا

درآبشخواراطرافدروخشکنیمهوخشکمناطقدر
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ماننداکولوژیکیعواملتغییراتکههموارودشتیمناطق
شیوههمچنین،شدهانجام،بودهمحدودتراقلیموتوپوگرافی

کلدرویکساندامیترکیبوشدهکشیحصاردامداري
باعثاین کشورمحیطیشرایطودامداريسیستمیاروش

,Lange(استشدهمطالعاتیچارچوباینانتخاب

,Bastin؛1969 et al., & Pickupو1993 Chewing,

ایران،دردامداريسیستمبهتوجهباکهدرحالی.)1994
مناطقدرویژههبآب،منابعتوزیعوتوپوگرافیشرایط

قابلبیشتربحرانیکانونیکعنوانبهروستاکوهستانی،
,Ajorlo(استبودهتوجه Ghorbani؛ 2007 et al.,

2014(.
مورد آنيباالیکیتوان اکولوژلحاظ بهمراتع سبالن 

رو بوده وکوچيریو عشایدامدار محلانبردارتوجه بهره
مدت و عدم فرصت یطوالنيبرداربهرهلدلیمراتع بهنیا

بیدر معرض تخريو بازسازاتیحدیمنظور تجدبهیکاف
Ghorbani(اندقرار گرفته et al., هر چند که روش ).2013

گرادیان چرایی در مناطق مختلف دنیا آزمون شده و در 
بسیاري از مناطق کارایی آن به اثبات رسیده است، ولی 

در هاي مناسب ارزیابی تخریب ضرورت دارد آزمون روش
یب ردر ارزیابی تخهاتا بتوان از آنشودمراتع سبالن انجام 
سنجی وهش امکانین پژابنابراین، . دکراین مراتع استفاده 

استفاده از چارچوب گرادیان چرایی براي مراتع کوهستانی 
توپوگرافی، اقلیمی و که از لحاظ شرایط را سبالن شمال 

متفاوت با مطالعات انجام شده در این زمینه برداري بهره
در صورت وجود کهنحويبه. کرده استباشد، ارزیابی می

ارچوب در بررسی گرادیان قابل تفکیک، بتوان از این چ
.مراتع استفاده کرداین وضعیت و تخریب 

هامواد و روش
هايبا استفاده از نقشهابتدا: منطقه مورد مطالعه

نقشه مدل رقومی ارتفاع، طبقات 1:25000توپوگرافی 
افزارجغرافیایی با استفاده از نرمهاي جهتارتفاعی، شیب و 

ArcGIS10 هاي فوقنقشهسپس با توجه به . شدتهیه،
حددر که اي نهایی گردید گونههی بیروستاها با بازدید صحرا

در . هاي همگن اکولوژیکی انتخاب شوندامکان در واحد
آبشخوار و اي و تعددضمن با توجه به شرایط منطقه

هاي دائمی در فواصل نزدیک هم، امکان استفاده از رودخانه
، در در نهایت.دآن چارچوب در مراتع سبالن وجود ندار

سه روستا شامل هاي شمالی مراتع سبالن استان اردبیل دامنه
.براي این مطالعه انتخاب شدندکندي حیدرآباد، قلی و ارباب

گیري ت اقدام به نمونه، در سه سایروستاهادر هریک از 
متري از 200طوري که سایت اول در حدود گردید، به

500موالً شعاع بحرانی که مععنوان نماینده مناطق هروستا ب
عنوان زون یا مناطق ههاي بحران، بمتري اطراف کانون

,Ajorlo(گیري شده است بحرانی نتیجه Ander؛2007 &

Lang, سایت دوم در یک کیلومتري از سایت اول با ).1986
توجه به بررسی میدانی و تفاوت در آثار شدت چراي دام و 
سایت سوم در دو کیلومتري از سایت اول با بازدید میدانی 

در مجموع . با تأثیر کمتر آثار شدت چراي دام انتخاب شد
هر سه سامان عرفی انتخاب شده مجاور هم و در یک 

مشابه قرار گیاهی و در سطح یک تیپاکولوژیکیشرایط 
تا 328میانگین بارش ساالنه در این روستاها حدود .ندگرفت
8ها حدود و متوسط دماي ماهیانه در سطح آنمترمیلی385
این منطقه داراي .باشدگراد میدرجه سانتی11تا 

4تا 3هاي سرد است و مدت هاي معتدل و زمستانتابستان
براساس. باشدده از برف و یخبندان میماه در سال پوشی

سردخشکنیمهاقلیمدارايروستاهادومارتن،نماياقلیم
منطقهجزءایراناقلیمیزیستمناطقبنديتقسیمدروبوده
.باشدمیسرداستپینیمه

برداري از پوشش گیري و نمونههاي اندازهشاخصتعیین
ايمنطقهموجودهايمحدودیتبهتوجهبا: گیاهی و خاك

ومختلف،هايتجهوشیبتغییراتبلندي،وپستیمانند
,Badripour(منابعگرفتننظردربا ,Ghorbani؛ 1996 et

al., وتحلیلتجزیهدرراتوپوگرافیشرایطبایدکه)2014
طرحشدتالشداد،قرارمورد توجهچراییگرادیان

ارتفاع،تغییراتاثرتاگرددانتخابايبگونهگیرينمونه
. برسدحداقلبهعواملسایروجغرافیاییهايتجهوشیب

صد در40تا 20هايتقریباً در شیببرداريي نمونههاسایت
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هاي مرتعی باقی مانده از با توجه به شرایط موجود عرصه(
شمال، دامنههاي جهت، )به کاربري کشاورزيتغییر و تبدیل

تا 1200و در طبقه ارتفاعی ) دشرایط موجو(شرق و جنوب 
انتخاب ) با توجه به شرایط موجود(متر از سطح دریا 1700
ترانسکت اصلی در جهت کوه سبالن استقرار و سه . شدند

، 200(متري عمود بر ترانسکت اصلی 100ترانسکت 
هايتجهدر سطح ارتفاع، شیب و ) متري2000و 1000

) چند جزئیر ه(فرعی و با پارامترهاي خاك متفاوت 
تا اثرات عوامل انجام شدهاي اولیه این احتیاط. انتخاب شد

هايگیاهی در سایتاکولوژیکی در تغییر پارامترهاي پوشش
تغییرچرا،شدتاثرتنهاوبرسدحداقلبهبررسیمورد

,Ghorbani(باشدکردهایجادراگیاهیپوشش et al.,

صورتبهمتري100ترانسکتهرطولرد). 2013
ازمتر10فاصلهبامترمربعییکپالت10ازسیستماتیک

,Ghorbani(استفاده شدبردارينمونهبرايیکدیگر، et al.,

) نمونه(پالت 90هاي برداشت شده تعداد کل پالت). 2013
هاي گونهپالت،هردر. ترانسکت استقرار یافته بود9در 

اي،گونهتراکمپوشش،تاجدرصدگیاهی و پارامترهاي
وسنگیپوششلخت،خاكدرصد،ییهواکل زیتوده تولید

عمقدرخاكازبردارينمونه. گردیدثبتالشبرگدرصد
در،)منطقهگیاهاندوانیریشهعمق(متريسانتی30تا0

گیري اندازهبراي دهم هر ترانسکت، وپنجماول،هايپالت
ترتیب در هر ترانسکت، بدین. انجام شدخصوصیات خاك 

. نمونه خاك برداشت شدنهیک نمونه خاك و در مجموع 
ازت، آهک،بافت،شاملگیري پارامترهاي خاكاندازه

آلی مادهوخاكاسیدیتهالکتریکی،هدایتفسفر،پتاسیم،
شناسی دانشگاه محقق اردبیلی انجام در آزمایشگاه خاك

است که با افزایش این تحقیق بر این فرضیه استوار . شد
شود، بنابراین این انتظار میفاصله از روستا تخریب کمتر

رود که با کاهش شدت چرا مقدار تولید، تاج پوشش، می
تراکم و الشبرگ داراي روند مشخص و افزایشی و درصد 

. دنسنگ و سنگریزه روند کاهشی داشته باش،خاك لخت
در سه ها هوتحلیل دادتجزیه:آماريهايوتحلیلتجزیه

منظور بررسی تأثیر فاصله از به) الف:شدمرحله زیر انجام 

پوشش گیاهی و روستا بر روي خصوصیات مختلف پوشش
براي تک تک واریانستجزیهازابتدا ،سطح زمین

سه ها دربراساس میانگین فاصلهبعدهاي بحران و کانون
پارامترهاي میانگینمقایسه. روستا استفاده شد

گیاهی، پوشش سطحی زمین و برخی پارامترهاي پوشش
دانکنبین فواصل مختلف چرایی با استفاده از آزمونخاك 

براي مجموع سه روستا بعدابتدا براي تک تک روستاها و 
گیري شده پارامترهاي اندازه.شدانجامSPSS16افزارنرمبا

وتحلیل کلی سه روستا و مقایسه آنها خاك تنها در تجزیه
تنوع و منظور بررسیبه) ب.استفاده قرار گرفتمورد

هاي مختلف چرایی در فواصل در شدتاي گونهیکنواختی 
-شانون،سیمپسونتنوعهاياز شاخصروستااز مختلف 

شدهاصالحسیمپسون،و بریلیون و یکنواختی کامارگو،ینراو
افزارنرمازاستفادهبا) 1جدول(ویلسوناسمیتونی

Ecological Methodology6)Kenny & Krebs, 2001 (
بندي و منظور طبقهدر مرحله سوم ابتدا به) ج. شداستفاده

هاي مورد مطالعه براساس عوامل اکولوژیکی مقایسه سایت
ها از روش تجزیه گیري شده و آزمون همگنی آنندازها

استفاده ) Ward(اي به روش حداقل واریانس وارد خوشه
ها و نشان دادن بندي سایتمنظور تأیید گروهسپس، به. شد

اي در مهمترین عوامل مؤثر بر تغییرات ترکیب گونه
برداري مختلف و همچنین با افزایش فاصله هاي نمونهسایت

اصلی هاي لفهؤمهاي بحران از روش تجزیه به از کانون
)PCA(افزار با استفاده از نرمPCORD4شداستفاده.

نتایج
: تلف کانون بحرانخاي در فواصل مترکیب گونه)الف

که شدها و مشاهدات میدانی مشخص با توجه به بررسی
شاملمتنوعیگیاهی منطقه مورد مطالعه داراي پوشش

در .باشدمییکسالهودائمیهايگراسها،فورب،هاايبوته
هايمکانو در دامنه شمالی سبالن در گونه گیاهی45کل 

در سامان سه روستاي (هاي بحرانی کانونارزیابی شده
). 1جدول(شد شناسایی ) بیگلو و ارباب کنديحیدرآباد، قلی

73ه گونه انتشار دارد ک33متري سه روستا 200در فاصله 
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ترکیب درصد 27، کهو دو و یکها کالس سه درصد گونه
سه متري 1200در فاصله . اندگیاهی را بخود اختصاص داده

آن درصد66گونه شناسایی شد که 35روستا در مجموع  
هاي دو و یک را در درصد کالس44کالس سه و حدود 

2200در فاصله . اندترکیب گیاهی بخود اختصاص داده
درصد 70گونه ثبت شد که حدود 30متري سه روستا 

درصد جزء کالس دو و یک 30متعلق به کالس سه و حدود 
مشترك گونه 22متر 1200و 200فواصل در بین . باشدمی

گونه مشترك و در 21متر 2200و 200و در بین فواصل 
گونه مشترك گسترش 25متر 2200تا 1200بین فواصل 

گونه 19نیز 2200و 1200، 200فواصلدر بین. دارد
اي در مجموع از لحاظ ترکیب گونه. مشترك گسترش دارد
سه غالب بوده و نشانگر هاي کالسدر هر سه فاصله گونه

تخریب در مراتع این منطقه است، ولی تخریب بحدي نبوده 
ي که ابگونه.کندهاي خوشخوراك را حذف که تمامی گونه

، در درصد12متري با 200هاي کم شونده در فاصله گونه
متري 2000و در فاصله درصد14متري با 1200فاصله 

نشانگر وجود روند شدت چرایی و همچنین درصد20با 
. باشدها میهاي کم شونده در این عرصهحضور گونه

، زیاد )I(هاي مرتعی در قالب کم شوندهو طبقات کالسهاي سه روستا برحسب مترهاي انتشار یافته در هریک از فاصلهفهرست گونه-1جدول 
)III(و مهاجم ) II(شونده 

فاصله از 
روستا

هاي گیاهی و درجه ارزش غذایی یا کالس مرتعیگونه
ها بر اساس ارزش غذایی کالس گونه
)درصد هر کالس(

200
متري

Achillea biebersteinii Afanasiev. (III), Aegilops kotschyi B. (III), Agropyron

intermedium (Host) P. Beauv. (I), Anthemis sp (III), Arthemisia aucher Boissi. (III),
Astragalus microcephalus W. (III), Bromus gracillimus Bge. (III), Carthamus

oxaycantha M.B. (III), Ceratocarpus arenarius L. (III), Centaurea virgata Lam. (III),
Centaurea sp (III), Chloris sp (III), Cynodon dactylon (L.) Pers. (II), Cratacarpus sp

(III), Dianthus caryophyllus L. (III), Eryngium billardieri (F) Boiss. (III), Euphorbia
decipiens Boiss. et Buhse (III), Festuca akhanii Tzvelev. (I), Helianthemum ledifolium

(L) Mill. (III), Marrubium cuneatum Rus. (III), Onobrychis echidna Lipsky. (II),
Onobrychis sativa Lam. (I), Piptatherum vicarium (Grig). Roshev.(III), Phlomis

caucasica (Rech).F. (III), Scorzonera sp (III), Scleranthus annus L. (III), Stipa barbata
(Des) F. (II), Scutellaria sosnowskyi (Tu) Kht. (III), Stachys inflata B. (III), Teucrium

polium L. (III), Thymus kotschyanus Boos & Hohen. (II), Trifolium arvense L. (I),
Ziziphora tenuior L. (II).

1200
متري

Achillea biebersteinii Afanasiev. (III), Aegilops kotschyi B.(III), Agropyron intermedium
(Host) P. Beauv.(I), Anthemis sp (III), Arthemisia aucher Boissi. (III), Astaragalus

effusus Bunge. (I), Astragalus microcephalus W.(III), Acontholinom sp (III), Bromus
gracillimus Bge.(III), Centaurea virgata Lam. (III), Centaurea sp (III), Chloris sp (III),
Cratacarpus sp (III), Dianthus caryophyllus L.(III), Eryngium billardieri (F) Boiss.(III),
Euphorbia decipiens Boiss. et Buhse (III), Festuca akhanii Tzvelev. (III), Malva

sylvestris L. (III), Melilotus officinalis (L.) Pall. (II), Onobrychis echidna Lipsky.(II),
Onobrychis sativa Lam. (I), Piptatherum vicarium (Grig). Roshev.(III), Polygonum sp

(III), Scleranthus annuus L. (III), Scubiosa olivire L.(III), Stachys inflata B. (III), Stipa
barbata (Des) F. (II), Scorzonera sp (III), Taramacum sp (II), Teucrium polium L.(III),
Thymus kotschyanus B.(II), Trigonella sp (I), Trifolium arvense L. (I), Thymus
kotschyanus Boos & Hohen.(II), Ziziphora tenuior L. (II).



هاي شمالی مراتع سبالن هاي بحران در دامنهارزیابی تخریب مراتع بر اساس افزایش فاصله از کانون٥٨٦

فاصله از 
روستا

هاي گیاهی و درجه ارزش غذایی یا کالس مرتعیگونه
ها بر اساس ارزش غذایی کالس گونه
)درصد هر کالس(

2200
متري

Achillea biebersteinii Afanasiev. (III), Aegilops kotschyi B.(III), Acontholinom sp (III),
Agropyron intermedium (Host) P. Beauv.(I), Anthemis sp (III), Astaragalus effusus

Bunge.(I), Astragalus microcephalus W. (III), Centaurea virgata Lam. (III), Centaurea
sp (III), Chloris sp (III), Cratacarpus sp (III), Dianthus caryophyllus L. (III), Erodium

sp (III), Eryngium billardieri (F) Boiss. (III), Euphorbia decipiens Boiss. et Buhse (III),
Festuca akhanii Tzvelev. (I), Helianthemum ledifolium (L) Mill. (III), Melilotus

officinalis (L.) Pall.(II), Onobrychis pulchellum Rech F.(I), Piptatherum vicarium
(Grig). Roshev.(III), Scorzonera sp (III), Scleranthus annuus L. (III), Scutellaria

sosnowskyi (Tu) Kht.(III), Stachys inflata B. (III), Taramacum sp (III), Teucrium
polium L.(III), Trifolium arvense L.(I), Trifolium pratense L.(I), Thymus kotschyanus

Boos & Hohen.(II), Ziziphora tenuior L.(II).

خصوصیات پوشش گیاهی :پوشش گیاهی و تولید)ب
ها از کانون پوشش سطحی زمین بر اساس میانگین فاصلهو 

باتوجه به .شده استه ئارا2سه روستا در جدول دربحران
گیاهی و پوشش سطحی زمین این نتایج خصوصیات پوشش

.کنندیکسانی پیروي نمیهر سه روستا از نتایج و رونددر 
در سطح احتمال که دادکندي نشان در روستاي اربابنتایج 

تراکم، تولید و تاجی،از نظر پارامترهاي پوششدرصد5
از نظر اما،شتداوجود دارمعنیریزه اختالفنگسنگ و س
در بین سه شدتداريمعنیاختالفالشبرگوخاك لخت

تجزیهنتایج.مشاهده نشدکندي چرایی روستاي ارباب
غیر از واریانس در روستاي حیدرآباد نشان داد که به

سایر پارامترها در ریزه،تولید و سنگ و سنگپارامترهاي 
هاي مختلف چرایی اختالف شدتفواصل مختلف و 

اختالفهمچنین نتایج نشان داد که . دننداربا هم داري معنی
تاجدرصدنظرازدرصد،5احتمالسطحدرداريمعنی

درصد خاك لختوتولید، سنگ و سنگریزه گیاهی، پوشش
. شتنداوجودقلی بیگلوروستاي چرایی درشدتسهبین

،مشاهده شدداريمعنیاختالفو الشبرگ تراکمنظراما از
بدین صورت که بیشترین میزان تراکم پوشش گیاهی در 

و بیشترین مقدار الشبرگ در فاصله سوم فاصله اول چرایی 
.مشاهده شد

ها از طریق آزمون دانکن در سطح مقایسه میانگین
درصد مربوط به خصوصیات پوشش گیاهی 5احتمال 

و ) اي و تولیددرصد تاج پوشش گیاهی، تراکم گونه(

هاي بحران در خصوصیات خاك در فواصل مختلف از کانون
با افزایش ،با توجه به این نتایج.شده استه ئارا3جدول 

کندي نشان داد که با افزایش اربابفاصله از کانون بحران
پوشش گیاهی، تولید و درصد الشبرگ افزایش ، تاجفاصله

یافته و بیشترین مقدار آنها در فاصله سوم چرایی مشاهده 
خاك لخت و سنگ و سنگریزه با اي،تراکم گونه. شد

برداري افزایش پیدا افزایش فاصله و کاهش شدت بهره
و سنگ و اي مقدار تاج پوشش، تراکم گونها درنکردند ام
ها نشان داري از نظر مقایسه میانگیننیاختالف معسنگریزه

کندي نیز بیشترین میزان در مجموع در روستاي ارباب. داد
تاج پوشش، تولید و درصد الشبرگ در فاصله سوم یا 

اي چراي سبک مشاهده شد، ولی بیشترین میزان تراکم گونه
مقایسه .شددر فاصله اول یا با چراي سنگین مشاهده 

ر کانون بحران حیدرآباد نشان داد که با میانگین پارامترها د
افزایش فاصله از این کانون، میانگین تاج پوشش و تولید 

پارامترهاي تراکم، خاك مقایسه میانگیناافزایش یافته ام
داري را در لخت، سنگ و سنگریزه و الشبرگ اختالف معنی

با توجه به نتایج، . هاي دوم و سوم نشان ندادترانسکت
یزان تاج پوشش و تولید در این کانون بحران در بیشترین م

است، انجام شدهصورت سبک فاصله سوم که چرا به
با افزایش فاصله از کانون بحرانی که طوريبه.باشدیم

بیگلو، میانگین تاج پوشش، تولید و درصد الشبرگ قلی
افزایش یافته که این افزایش ناشی از کاهش فشار چرایی و 

.برداري از مناطق دورتر از روستاستکاهش شدت بهره



3587شماره 24فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

خاك لخت نیز با افزایش ومیزان تراکم، سنگ و سنگریزه
ا فقط ام،یافتهبرداري کاهش فاصله و کاهش شدت بهره

داري اختالف معنیو الشبرگ اي تراکم گونهمقایسه میانگین
با توجه به این نتایج، بیشترین میزان تاج . را نشان داد

بیگلو، درصد الشبرگ در کانون بحرانی قلیپوشش، تولید و
ا بیشترین میزان تراکم ام. در فاصله سوم یا چراي سبک بود

. در اولین فاصله چرایی بود

بحرانهايکانوندردر فواصل مختلف چرایی هاي سطح زمین و پوششنتایج تجزیه واریانس خصوصیات پوشش گیاهی -2جدول 
میانگین مربعاتمنابع تغییر

dfپوشش تاجی
)درصد(

تراکم
)m2(

تولید 
)gr/m2(

)درصد(خاك)درصد(سنگ و سنگریزه
د(لختدرصد(

)رصد

)درصد(الشبرگ
63/96ns63/386ns43/0*42/9488*23/637*03/707*2)کنديارباب(فاصله 
2)کنديارباب(خطا 

7
49/242/263/709/158/218/0

)حیدرآباد(فاصله
((

2ns03/470ns43/540*28/12738*50/472ns90/228ns43/0
2)حیدرآباد(خطا 

7
39/222/490/1068/124/215/0

2ns90/271*4/1760ns38/3109ns03/75ns63/104*63/1)بیگلوقلی(فاصله 
2)بیگلوقلی(خطا 

7
15/349/393/710/118/315/0

nsدرصد5داري در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیر معنیبه:*و.

بحران هايکانوندرگیري شده در فواصل مختلف چرایی نتایج مقایسه میانگین پارامترهاي اندازه-3جدول 

درصد پوششکانون بحران
)درصد(

و درصد سنگ)gr/m2(تولید )m2(تراکم 
)درصد(سنگریزه

درصد خاك 
)درصد(لخت

درصد 
الشبرگ

)درصد( ab9/34b9/42a1/82ab5/10a3/52a3/2ارباب کندي) چراي سنگین(فاصله اول 
a8/23a27a3/50b2/13a8/61a2/2ارباب کندي) چراي متوسط(فاصله دوم 

b3/40b2/36a9/111a7a1/50a6/2ارباب کندي) چراي سبک(فاصله سوم 
حیدرآباد) چراي سنگین(صله اول فا

ران

a2/32a8/41a6/85b3/21a2/43a3/3
a3/32a9/52ab6/123a93/12a5/52a9/2حیدرآباد) چراي متوسط(فاصله دوم 

a3/43a39b9/156a8/7a9/45a3حیدرآباد)چراي سبک(فاصله سوم 
a1/33b1/51a6/84a1/12a5/52a3/2بیگلوقلی) چراي سنگین(فاصله اول 
a9/35a9/25a9/100a6/8a7/52ab8/2بیگلوقلی) چراي متوسط(فاصله دوم 

a2/43a3/31a8/119a7/6a47b1/3بیگلوقلی) چراي سبک(فاصله سوم 
.ندارندبا هم يداریاختالف معنو روستادر هر ستونمشتركحروفبااعداد

ها از طریق آزمون دانکن مقایسه میانگیننتایج حاصل از 
درصد مربوط به خصوصیات پوشش 5در سطح احتمال 

و ) اي و تولیددرصد تاج پوشش گیاهی، تراکم گونه(گیاهی 
هاي بحرانی خصوصیات خاك در فواصل مختلف از کانون

نتایج نشان داد که با افزایش . شده استه ئارا4در جدول 
تراکم و سنگ و و کاهش شدت چرا، روستافاصله از

،تاج پوشش گیاهیمیانگین.کنندسنگریزه کاهش پیدا می
بیشترین وکندروند خاصی پیروي نمیاز و الشبرگتولید 

خاك هرچند .باشدمقدار آنها در فاصله سوم چرایی می
ا کمترین مقدار ، امکندنمیاز روند خاصی پیروي نیز لخت

ت ااز نظر خصوصی. باشدفاصله سوم چرایی میآن مربوط به 
در و فسفر آهک. باشدلومی می-رسیاز نوع ،بافت خاك

بیشترین مقدار را به خود ) متوسطچراي (چرایی دومفاصله 
خاك در فواصل مختلف ECو pHمیزان .اختصاص داد

و pHکه، طوريبه. باشددار میداراي اختالف معنیچرایی 
EC بیشترین مقدار را ) شدیدچراي (چرایی اولدر فاصله
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ماده آلی در فاصله اول چرایی البته . به خود اختصاص داد
)چراي سبک(و ازت در فاصله سوم چرایی )چراي شدید(

برخوردار روستااز میزان باالتري نسبت به فواصل دیگر از 
از میزان )چراي متوسط(در فاصله دوم چرایی پتاسیم . دندبو

.برخوردار بودروستابت به فواصل دیگر از باالتري نس

مورد بررسی و با توجه به میانگین پارامترهاي بنابراین،
با فرضیه تحقیق که عدم پیروي از یک روند مشخصدلیل به

باعث کاهش شدت چرا و روستاافزایش فاصله از 
داري در سطح مراتع گردد و تخریب معنیبرداري میهرهب

.  شدنتأیید ،استسبالن اتفاق افتاده

روستاسهمجموعدریبحرانکانونازییچرامختلففواصلدرشدهيرگیاندازهتجمعیهاينیانگیمسهیمقاجینتا-4جدول 
فاصله سومفاصله دومفاصله اولفواصل چرایی

40/33)درصد(پوشش گیاهی a66/30 a26/42 b

m2(26/45(تراکم a27/35 a50/35 a

gr/m2(54/89(تولید a28/86 a55/129 a

33/49)درصد(خاك لخت a66/55 a66/47 a

63/14)درصد(سنگ و سنگریزه a57/11 a16/7 a

62/2)درصد(الشبرگ a63/2 a90/2 a

04/33)درصد(رس b22/37 c89/22 a

44/29)درصد(شن a44/31 a38/43 b

46/37)درصد(سیلت b76/33 b72/26 a

pH(71/7(اسیدیته  c10/7 b93/6 a

EC(43/7(شوري  a02/1 b11/1 c

66/0)درصد(ماده آلی c53/0 b42/0 a

47/0)درصد(ازت b44/0 a65/0 c

ppm(51a66/58(فسفر a66/51 a

pm(70/2(پتاسیم b90/2 c41/2 a

69/3)درصد(آهک a78/3 a70/3 a

.ندارندي با همداریاختالف معنردیفدر هر مشتركحروفبااعداد

بامطابق:یکنواختیو هاي تنوع نتایج آنالیز شاخص)ج
کانون بحران افزایش فاصله ازبانشان داد نتایج،5جدول

کندي با افزایش فاصله از کانون بحران در در روستاي ارباب
هاي محاسبه شده تنوع و میزان شاخصهر سه سایت 

بیگلو بیشتر در روستاي قلی.یکنواختی روند افزایشی دارد
هاي تنوع و یکنواختی از روند خاصی پیروي شاخص

با افزایش فاصله از روستاي حیدرآبادولی در. کنندنمی

ا برخی از کانون بحران میزان شاخص تنوع کاهش یافته ام
روند افزایشی نشان افزایش فاصلههاي یکنواختی با شاخص

هاي مورد با توجه به دامنه تغییرات شاخص. دهندمی
متوسط رو به توان گفت که منطقه از یک تنوعاستفاده، می

، با توجه رواز این. باشدها برخوردار میباال در تمامی سایت
اي نسبت به به تنوع نسبتاً باال، تخریب در ترکیب گونه

. ون بحران محسوس بوده استفاصله از کان
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هاي بحرانهاي تنوع و یکنواختی در فواصل مختلف از کانونمقادیر شاخص-5جدول 
یکنواختیهاي شاخصتنوعهاي شاخصجهت)درصد(شیبترانسکتکانون بحران

اسمیت ویلسونکومارگوسیمپسونبریلئونواینر- شانونسیمپسون

حیدرآباد
858/0318/3192/3348/0382/0291/0شمال130
830/0941/2854/2344/0340/0254/0شمال230
791/0713/2713/2339/0386/0350/0شمال320

بیگلوقلی
840/0135/3028/3282/0302/0252/0شرق130
823/0283/3082/3252/0363/0440/0شرق240
873/0326/3183/3453/0445/0342/0جنوب320

کنديارباب
770/0658/2566/2288/0331/0285/0شمال120
784/0691/2570/2352/0377/0319/0شرق230
904/0881/3707/3443/0504/0513/0شرق320

از نظر عوامل اکولوژیکی :هابندي سایتنتایج گروه)د
مختلف و مؤثر بر تغییرات ترکیب، تولید و تاج پوشش 

و ) Ward(اي با استفاده از روش حداقل واریانس وارد گونه
هاي ، سایت15نمودار درختی حاصل نشان داد که در فاصله 

). 1شکل (مورد مطالعه به دو گروه مجزا تقسیم شدند
. شده استه ئارا6جدولدرحاصلهايگروهاتخصوصی

یگلو، بروستاهاي قلی3و 2، 1هايشامل سایت: 1گروه 
کندي است که میانگین این گروه ارباب1حیدرآباد و سایت 

از نظر متغیرهاي تولید، الشبرگ، تراکم، پوشش تاجی، تنوع 
بین همچنین، در . ها بودو ارتفاع، باالتر از میانگین کل سایت

پارامترهاي مربوط به خاك، میانگین درصد رس، سیلت، 
هاي واقع در لی خاك، فسفر، پتاسیم و آهک در سایتآماده 

در این گروه، . ها بیشتر بوداین گروه از میانگین کل سایت
اسیدیته خاك، جغرافیایی، هايتجهعامل اکولوژیکی شش

الکتریکی سنگریزه، خاك لخت، درصد شن، هدایت سنگ و
. آیندو ازت ازجمله عوامل محدود کننده رشد به حساب می

کندي در این هاي اول و دوم روستاي اربابسایت: 2گروه 
در این گروه، پارامترهاي سنگ و . گروه قرار گرفتند

جغرافیایی، درصد شن، هايتجهسنگریزه، خاك لخت، 
. تهاسهدایت الکتریکی و ازت بیشتر از میانگین کل سایت

همچنین . میانگین سایر پارامترها از میانگین کل کمتر بودند
ارتفاع، شیب، ،الشبرگ، تولید، تراکم، پوشش تاجی، تنوع

سیلت، اسیدیته خاك، ماده آلی، فسفر، پتاسیم ودرصد رس
باشند، دار در این دو گروه میداراي اختالف معنیو آهک 
بحران دیگر این کانون بحران از دو کانونتفکیککه سبب

ها در در مجموع نتایج مورد نظر از تفکیک گروه. ه استشد
هاي فواصل اول، یعنی سایت. اي حاصل نشدتجزیه خوشه

دوم و سوم هریک گروه مستقل را تشکیل نداد و این 
دهنده آن است که پارامترهاي پوشش گیاهی، نشان

پارامترهاي پوشش سطحی و پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی 
ها از همدیگر اك از عوامل تأثیرگذار در تفکیک سایتخ

. باشدبوده و روند کامالً مشخص و قابل تفکیک نمی
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با استفاده از روش تجزیه) واینر-شانون(ها بر مبناي عوامل اکولوژیکی، خصوصیات پوشش گیاهی و شاخص تنوع بندي سایتگروه-1شکل 
)Ward(اي به روش حداقل واریانس وارد خوشه

از نظر متغیرها و خصوصیات پوشش گیاهی)Ward(اي به روش حداقل واریانس وارد هاي حاصل از تجزیه خوشهخصوصیات گروه-6جدول 
12گروه
کنديارباب2و 1سایت کنديارباب3بیگلو و سایت حیدرآباد، قلی3و 2، 1هايسایتسایت

میانگین کلخطاي استانداردمیانگین گروهخطاي استانداردمیانگین گروهمشخصات
m(14/145782/171145077/701455(ارتفاع

14/2755/72507/767/26)درصد(شیب
57/178/02069/1جهت

01/3448/256/2707/758/32)درصد(رس
36/3122/472/4628/2877/34)درصد(شن

63/3468/572/2521/2165/32)درصد(سیلت
32/738/0778/025/7اسیدیته خاك

bs/m(71/91020/162112818/38959(هدایت الکتریکی
76/322/06/315/073/3)درصد(ماده آلی

48/006/068/009/052/0)درصد(ازت
ppm(5973/145/3570/078/53(سفرف

pm(93/27406/3940/25471/4137/268(پتاسیم
59/024/039/019/054/0)درصد(آهک

13/4979/305/5771/689/50)درصد(خاك لخت
83/1015/585/119/106/11)درصد(سنگ و سنگریزه

86/233/025/207/072/2)درصد(الشبرگ
19/37535/2984/744/35)درصد(پوشش تاجی 

m2(74/3985/995/3424/1168/38(گونهتراکم
gr/m2(96/11113/2520/6643/2279/101(تولید گونه

24/334/067/202/012/3)واینر-شانون(تنوع 

در پنج مؤلفه اصلی اول ،هاي اصلیدر تجزیه به مؤلفه
.ها را توجیه کردنددرصد از تغییرات داده23/87مجموع 

ه ئارا7جدول مؤلفه اصلی در پنجبردارهاي ویژه مربوط به
قدر مطلق ضرایب، مؤلفه اصلی اول با توجه به.شده است

، خاك )-31/0(تولیدداراي ضرایب بزرگ براي متغیرهاي 
- 32/0(، ازت)29/0(، تاج پوشش گیاهی)-32/0(لخت

دوم داراي ضرایب بزرگ براي ، مؤلفه اصلی)31/0(، فسفر)
، سنگ )34/0(، هدایت الکتریکی )37/0(ارتفاع متغیرهاي 
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مؤلفه اصلی سوم ، )34/0(یکنواختی، )-36/0(و سنگریزه 
، )36/0(داراي ضرایب بزرگ براي متغیرهاي درصد شیب

مؤلفه اصلی چهارم ،)- 32/0(، آهک)- 34/0(درصد شن
جغرافیاییهايهتجداراي ضرایب بزرگ براي متغیرهاي

اصلی پنجم داراي مؤلفهو )-47/0(و پتاسیم)-36/0(
، ماده )-38/0(ضرایب بزرگتر براي متغیرهاي درصد سیلت

مؤلفه پنجاین . بود)29/0(و اسیدیته خاك)39/0(آلی

-Broken((مطابق با مقایسه مقادیر ویژه بزرگتر از Stick

Eigen (BSE (هاي مورد نتیجه سایتر د. انتخاب شدند
انتخاب نشده و تغییر صورت کامالً همگن مطالعه به

پارامترهاي پوشش گیاهی تنها تحت تأثیر فشار چراي دام 
نبوده و عوامل محیطی بخش قابل توجهی از تغییرات را 

. سبب شده است

-Brokenصد واریانس، درصد واریانس تجمعی و مقدار ضرایب و مقدار بردارهاي ویژه، در-7جدول  stick eigen value (BSE) مربوط به
هاي اصلیلفهؤدر روش تجزیه به مهاي اصلیمتغیرها در هریک از مؤلفه

مؤلفهخصوصیات
123456

38/525/482/306/378/113/1مقدار ویژه
63/2527/2022/1861/1442/841/5درصد واریانس

63/2591/4514/6475/7823/8764/92درصد واریانس تجمعی
BSE64/364/214/281/156/136/1
-gr/m2(31/0-004/028/0-10/0-17/0-04/0(تولید

00/015/0-06/0-29/025/023/0)درصد(تاج پوشش
30/0-29/0-02/018/009/0-32/0)درصد(خاك لخت

-03/0-23/012/0-14/019/0-32/0)درصد(ازت
-ppm(31/028/002/015/004/017/0(فسفر

m(007/037/016/028/0-08/0-02/0(ارتفاع
-dS/m(26/0-34/009/067/0-15/010/0(هدایت الکتریکی
12/019/031/010/0-36/0-06/0)درصد(سنگ و سنگریزه

-07/0-13/034/009/020/022/0)و ویلسوناسمیت (یکنواختی 
-009/0-02/0-36/010/0-19/0-03/0)درصد(شیب
26/004/0-01/0-14/034/0-23/0)درصد(شن

-15/0-029/0-/30-32/0-13/007/0)درصد(آهک
19/019/0-23/013/036/0-13/0جهت

-pm(04/008/0-12/0-47/0-07/007/0(پتاسیم
12/0=32/005/038/0-18/015/0)درصد(سیلت

-17/014/006/027/039/004/0)درصد(ماده آلی
10/001/024/024/029/003/0اسیدیته خاك

-m2(03/028/0-27/0-08/0-23/045/0(تراکم
002/003/047/0-05/0-32/012/0)درصد(الشبرگ

-40/0=08/0-27/008/0-25/008/0)درصد(رس
-26/019/011/010/018/029/0)واینر- شانون(تنوع 

حثب
هاي نامنظم در مراتع کوهستانی و در نتیجه وجود دامنه

منابع عدم دسترسی یکسان به ایجاد پوشش گیاهی متنوع، 
ردي هستند که اآب و عدم تناسب نوع دام و مرتع از مو
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و ایجاد کانون بحران برداري غیر یکنواخت باعث ایجاد بهره
لحاظ از این . شودمراتع میاین خاصی از از سطح 

ارچوب مطالعاتی براي ارزیابی عنوان چهاي بحران بهکانون
تغییرات ناشی از شدت چراي دام و تخریب مرتع در اواخر 

در) Lange)1969توسطمیالدي در استرالیا1960دهه 
مناطقیدرآنازپس. شدمعرفیآبشخوارازفاصلهقالب
ازاستفادهباشدهانجامتحقیقاتبهتوجهباایرانمانند
عنوانهبروستانهایتدرآبشخوار،وروستابحرانیکانون

,Badripour(استشدهمعرفیمناسبترچارچوب 1996

,Ajorlo؛ موردبحرانکانونعنوانهبروستاچنانچه.)2007
سعی گردد تا با ثابت در نظر گرفتن بایدباشد،توجه

جغرافیایی، خاك و سایر هايتجهتغییرات ارتفاع، شیب و 
تنها ،عوامل اکولوژیکی در تغییر پارامترهاي پوشش گیاهی

ارزیابی روند تخریبی حاصل از شدت شدت چرا در اثر 
در این .ی قرار گیردمورد بررسدامگذاري در پوشش گیاهی

یدانی و مطالعات پایه بازدید م، هاي اولیهمطالعه با بررسی
باران، جغرافیایی، همهايجهتهاي ارتفاع، شیب، تهیه نقشه(

عوامل فیزیکی و دما، پارامترهاي پوشش سطح زمین، هم
هاي بحران و کانونشدتالش ) غیرهو شیمیایی خاك 

برداري در سطوح همگن اکولوژیکی هاي نمونهترانسکت
. شوندانتخاب 

هاي کم شونده و ي و گروهاتغییر ترکیب گونه
خوشخوراك، زیاد شونده با ارزش غذایی متوسط و مهاجم 

يمراتع در سه روستاکه با ارزش غذایی کم نشان داد 
هاي دور بوده و گونهبانتخاب شده از شرایط کلیماکس خود 

از روستا غلبه نسبی باالیی دارند و مهاجم در هر سه فاصله
بیش از حضور دو گروه به تنهایی هادرصد حضور این گونه

توان نتیجه گرفت که تا شعاع می،بنابراین.باشددیگر می
متري از روستا تمرکز چرا بسیار زیاد است، هر چند 2200

هاي کم شونده و زیاد شار چرا بحدي نبوده که کلیه گونهکه ف
در مجموع با توجه به نتایج ترکیب .کندا حذف شونده ر

اي روند مشخص کاهشی و یا افزایشی در این ارتباط گونه
با افزایش فاصله از روستا در مراتع سبالن قابل تشخیص 

اي با توجه به شرایط بعبارتی دیگر ترکیب گونه. باشدینم

عنوان کانوان بحران، هروستا بموجود و امکان انتخاب
مراتع سبالن تخریب در ارزیابی یشاخصعنوانهبدنتوانمی

.باشد
ها مشخص شد که روند با توجه به نتایج مقایسه میانگین

بیگلو تولید و تاج پوشش در روستاي قلیتغییرات در میزان 
فرضیه تحقیق که با افزایش فاصله از روستا انتظار تخریب 

کندي و اربابي هاوجود دارد را تأیید، ولی در روستاکمتر
در ،همچنین. فرضیه مورد نظر تأیید نشدحیدرآباد

سه روستا نتایج میانگین وتحلیل کلی با در نظر گرفتن تجزیه
تراکم، سنگ و مانندبخشی از پارامترها کهمشخص کرد

داراي روند سنگریزه، الشبرگ، شن، اسیدیته و شوري
ا نتایج امتغییرات مشخص و تأییدکننده فرضیه تحقیق بود،

این امر بیانگر .سایر پارامترها فرضیه تحقیق را تأیید نکرد
تواند این موضوع است که چراي دام همواره به تنهایی نمی

،فاصله از روستا باشددر گویاي تمامی تغییرات ایجاد شده 
تراکم، سنگ و سنگریزه، الشبرگ، مانندبلکه پارامترهاي 

لی غیر از چراي دام نیز ثر از عوامأشن، اسیدیته و شوري مت
و Fakhimi Abarghoie،یید این موضوعأدر ت. باشدمی

چراي دام که فقطنیز عنوان کردند ) 2011(همکاران 
.تواند در حذف کامل یک گونه نقش مؤثري داشته باشدنمی

Ghorbani نیز در بررسی اثر فاصله از ) 2014(و همکاران
کهگزارش کردندروستا در ترکیب و تنوع پوشش گیاهی 

تغییرات پوشش تاجی، تولید، خاك لخت، الشبرگ، مقدار 
این فرضیه سبالن شرقی جنوبرس و فسفر در سطح مراتع 

قابل چرایی ولی در مجموع گرادیان رساندرا به اثبات می
نیز ) Badripour)1996.تفکیک در این مراتع وجود ندارد

حرانی آبشخوار در بررسی تخریب مرتع با توجه به کانون ب
گیري کرد که تقریباً به نتایج مشابه دست پیدا کرده و نتیجه

هر چند گرادیان چرا قابل توجه است ولی در مناطق 
وتحلیل با توجه به کوهستانی توپوگرافی نیز باید در تجزیه

این در حالی است که .اثرات آن مورد توجه قرار گیرد
,Lange(در استرالیا شدهتقریباً در تمامی مطالعات انجام 

,Andrew؛1969 ,Pickup & Chewing؛1988 که ) 1994
و یا در سایر نقاط دنیا شده استدر مناطق هموار انجام 
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)Ünal, et al., ,Sandhage-Hofmann؛ 2011 et al.,

. گرادیان چرایی قابل تفکیک گزارش شده است)2015
هاي عددي تنوع طابق نتایج حاصل از ارزیابی شاخصم

-شانوناي، بیشترین مقدار تنوع شاخص گونهو یکنواختی 
.استبوده مختلف متفاوت هايتجهها و در شیبواینر

که دادنشان هاي تنوع و یکنواختی عددي شاخصمقادیر 
بیگلو و قلیکانون بحرانی دواي در بیشترین میزان تنوع گونه

کانون صله ازدورترین فاو سومفاصله کندي در ارباب
که در کانون بحران حیدرآباد در در حالی. باشدبحرانی می

.باشدفاصله اول و نزدیکترین فاصله از کانون بحران می
است که افزایش فشار چرا در نزدیکی روستا آن شایددلیل 

گیاهی و ایجاد فضاي لخت و باعث از بین رفتن پوشش
، شده استعاري از پوشش در فاصله اول و دوم چرایی 

طوري که کمترین درصد سنگ و سنگریزه و خاك لخت هب
همکارانوPueyo. شددر فاصله سوم چرایی مشاهده 

نتایج اسپانیا ايدر اکوسیستم خشک مدیترانهنیز ) 2006(
ي که بر اساس مطالعه ابگونه. اندمشابهی را گزارش کرده

هاي گراس یکساله و چندساله باخاك لخت، گونهانآن
ي با افزایش اهاي بوتهافزایش فشار چرا افزایش، ولی گونه

دامنهبهتوجهباهمچنین،. استیافتهفشار چرا کاهش 
منطقهکهگفتتوانمیاستفاده،موردهايشاخصتغییرات

نتیجه،این. باشدمیبرخوردارباالروبهمتوسطتنوعیکاز
باشد که با می) 2008(همکارانوJouriنتیجهبامشابه

نشان هاي تنوع در مراتع صفارود رامسرمقایسه شاخص
مرتعی با وضعیت متوسط هايدادند که تنوع در اکوسیستم

همچنین در فاصله اول با چراي شدید . یابدافزایش می
در تأیید این .دیته و شوري خاك ثبت شدیبیشترین مقدار اس

که ردند نیز گزارش ک) 2008(و همکاران Steffensموضوع 
که این دهد افزایش میرا درجه حرارت خاك چراي سنگین

تیجه شوري و ندر ،را افرایش دادهتبخیر و تعرق امر شدت
. یابدنیز افزایش میمیزان هدایت الکتریکی 

اي در این تحقیق با بررسی ارتباط تغییرات ترکیب گونه
فاصله با افزایش ،مورد بررسیزنده و غیر زندههايربا متغی

در محیطی ، نشان داد که تمامی عواملهاي بحرانیاز کانون

ها، مؤثر هاي مورد مطالعه و پراکنش گونهبندي سایتگروه
بنابراین، این نتایج .باشدها یکسان نمیا اثرات آنهستند، ام

سبالن که محدودیت مانندکرد که در مناطق کوهستانی یید أت
دیل علت تبموار بهب ترانسکت اصلی در سطوح هانتخا

هاي دیگر وجود دارد و به اجبار ترانسکت مراتع به کاربري
جغرافیایی و خاك هايتجهدر سطح مراتع شیبدار، با 

، در این صورت هر قدر تالش شود.گرددمتفاوت تعیین می
,Ajorlo(همانگونه که  ,.Ghorbani, et al؛2007 2014 (

غیر از چراي هاکولوژیکی بتا اثر عوامل اند،کردهگزارش
دام که در انتشار گیاهان مؤثر هستند را به حداقل رساند، 
این امر تقریباً ناممکن و در نتیجه تغییر در پارامترهاي 

ثیر عوامل پستی و بلندي قرار أپوشش گیاهی نه تنها تحت ت
خاك نیز وگیرد، بلکه عوامل دیگر مانند تنوع اقلیمیمی

فواصلدرگیاهیپوششیب، تراکمثر در تغییر ترکؤم
فاصلهچارچوبنتیجهدر،بحران شدههايکانونازمختلف

ازمرتعتخریبارزیابیدرراخودمناسبکارکردروستااز
) Badripour)1996توسطتقریباًکهنتایجی.دهدمیدست

و توپوگرافیثیرأتباارتباطدرواقلیمثیرأتباارتباطدر
,Andrew(خاك  ,Ghorbani؛1988 et al., نیز) 2014

. قرار گرفته استکیدأتمورد
با افزایش فاصله از نشان داد که این مطالعه در کل نتایج 

دامنه در هاي بحرانی و کاهش فشارهاي چراییکانون
ها براي مقایسه میانگیندر هر چند ، شمالی مراتع سبالن

و همچنین در متوسط تجمعی سه روستا بیگلو قلیروستاي 
تراکم، سنگ و سنگریزه، قبولی از تغییر روند تغییر قابل 

ا این ، امگردیدمشاهده الشبرگ، شن، اسیدیته و شوري 
.دار نبودمعنیدر مورد کل پارامترها تغییرات و روند حاکم 
ره مشاهده گردید که وتحلیل چند متغیبا توجه به نتایج تجزیه

خاك لخت،ترتیبو بهو خاکیپستی و بلنديعوامل بیشتر 
تاج پوشش گیاهی، ازت، فسفر، سنگ و سنگریزه، ارتفاع، 

هايهدایت الکتریکی، درصد شیب، درصد شن، آهک، جهت
از درصد سیلت، ماده آلی و اسیدیته ،پتاسیم،جغرافیایی

، تراکم و تولید در تغییرات ترکیبتأثیرگذار عوامل مهم 
در مناطق کوهستانی مانند در مجموع، . باشندمیاي گونه



هاي شمالی مراتع سبالن هاي بحران در دامنهارزیابی تخریب مراتع بر اساس افزایش فاصله از کانون٥٩٤

سبالن تغییر در پارامترهاي پوشش گیاهی تنها تحت شمال 
در فواصل يتأثیر گرادیان چرا نیست، بلکه عوامل دیگر

هاي با پستی در گرادیان. باشندمختلف کانون بحران مؤثر می
و بلندي زیاد، تغییر در پارامترهاي پوشش گیاهی نه تنها 

مانند پارامترهاي يبلکه عوامل دیگرچراي دامت تأثیر تح
پستی و بلندي و خاکی نیز در تغییر ترکیب پوشش گیاهی 

در نتیجه ،هاي بحران مؤثر بودهدر فواصل مختلف از کانون
چارچوب فاصله از روستا مناسب ارزیابی تخریب مراتع با 

کوهستانی در واقع در مراتع . باشداین خصوصیات نمی
با و مراتع ارتفاع ویژهبهبا پستی و بلندي زیاد شمالی الن سب

بررسی اثرات چرا بر روي پوشش گیاهی مشابه خصوصیات 
این گیري کارامکان بهرواز این،پذیر نیستامکانبه تنهایی 
. سب نیستمنادر این مراتع براي ارزیابی تخریب چارچوب
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Abstract
The aim of this study was to investigate the feasibility of using the framework of
grazing gradient for the assessment of rangeland degradation in Northern slopes of
Sabalan. In three villages including HeydarAbad, GholiBiglo and ArbabKandi,
vegetation and soil samples were taken from a 100-m transect with 1 m2 plots in heavy,
medium and light grazing intensity. Analysis of variance and mean comparison results
showed that in the GholiBiglo village, changes in the phytomass at the first, second and
third distances were 84.60, 100.90, 119.80 kg/ha and canopy covers 33.10, 35.90, 43.20
%, respectively, which had an increasing trend according to the research hypothesis
(P<0.05); however the hypothesis was not confirmed in ArbabKandi and HeydarAbad
villages (P>0.05). In the analysis of mean for three villages, parameters such as species
density, stone and gravel, litter, sand, acidity and salinity had notable change trends
(P<0.05); however, other parameters did not confirm the hypothesis (P>0.05). In
ArbabKandi village, species diversity and evenness indices had an increasing trend, but
they had no distinguished trend in the GholiBiglo village. In HeydarAbad village,
diversity indices had a decreasing trend; however, the evenness indices did not follow a
notable trend. Results of multivariate analysis indicated that sites with different grazing
conditions cannot be separated. In the north of Sabalan mountain, changes in vegetation
and soil factors are not only affected by grazing gradient, however, other factors such as
elevation and its dependent variables are the effective factors at different distances from
the critical center. According to the species composition and occurred land use change
and degradation on these rangelands, and the distribution of critical centers, it is not
appropriate to use this framework in the assessment of rangeland degradation.

Keywords: Grazing gradient, critical center, grazing intensity, species composition and
diversity, Ardabil province.


