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 :چکیده
در مديريت  .شدت چرا در اطراف آنها زياد استهايی هستند که کانون از جملههای استراحت دام، سايه در مراتع روستاها، آبشخورها، محل

های بیوفیزيکی سطح خاک بر شاخص( آبشخورها)های بحران کانونلذا اين تحقیق با هدف تاثیر  .مرتع بررسی اين عوامل الزامی است

 آبشخورمتر در اطراف هر  211 -311و  111 -211، 1 – 111در فواصل سه منطقه و سه کانون بحران انتخاب به اين ترتیب  .انجام شد
سطح  های بیوفیزيکیاز شاخصبرداری نمونه متری111   ی هادر طول ترانسکت اصلی جهت چهار در ،آبشخوراطراف هر در . شد مشخص

که  نتايج نشان داد .سیستماتیک صورت گرفت -به روش تصادفی( پوشش گیاهی، الشبرگ گیاهی، سنگ و سنگريزه و خاک لخت) خاک
در حالی . های بیوفیزيکی به جز سنگ و سنگريزه در سطح يک درصد معنی دار شده استبر تمام شاخص از آبشخور اثر آبشخور و فاصله

با هم اختالف فواصل مختلف ها در تمام شاخصبه طوری که . دار بوده استمعنیالشبرگ و خاک لخت  هایبر شاخصجهت، فقط اثر که 
الشبرگ و خاک لخت در جهات جنوب و غرب با هم  وها جهتشش و سنگ و سنگ ريزه، در تمام میزان پو همچنین .داری داشتندمعنی

به اين مفهوم که ترکیبی است،  یان چرا از نوع سادهمدل گرادي آبشخورهادر اطراف توان نتیجه گرفت که به طور کلی می .نداشتنداختالف 
ها نشان داد که تغییرات آنها زياد بررسی شاخصهمچنین  .سپس افزايش مییابد کاهش يافته و آبشخورتا فاصله معینی از  ،پوشش گیاهی

 .های جغرافیايی قرار نداردتحت تأثیر جهت

 های بیوفیزيکی سطح خاکفاصله، جهت و شاخصهای بحران، کانون: های کلیدیواژه

 

 

 :مقدمه

 هایجنبه از گیاهی پوشش. باشد می کشاورزی بخش در، پايدار توسعه به رسیدن جهت در اصلی عامل، حیات بستر عنوان به طبیعی منابع
 شدن پر از جلوگیری، خاک حفاظت باعث و دارد بنايی زير و ارزنده نقش و گذاشته تاثیر آنها زيست محیط و دامی، انسانی جوامع بر مختلف

 تولیدات افزايش و دامداری به دادن رونق، مرتعی علوفه تولید، زمینی زير هایآب منابع افزايش و آب پذيری نفوذ، هاسیالب بروز و سدها
 پايدار و مستمر برداریبهرهبنابراين ؛ شودمی صنعتی و دارويی گیاهان تولید و وحش حیات، زيست محیط حفاظت، داریزنبور توسعه، دامی

 مراتع، در هادام يکنواخت غیر چرای  (.Daily, 1997) است اصولی مديريت اعمال به منوط و آن از حمايت و حفاظت مستلزم مراتع، از
 با دام نوع تناسب عدم متنوع، گیاهی پوشش توپوگرافی، آب، از فاصله. هستند مواجه آن با همواره مرتعداران که است مشکالتی از يکی

يکی از عوامل  .(Holechek et al, 2004) شوندمی مرتع از يکنواخت غیر استفاده باعث که هستند عواملی از هوا و آب و آفات مرتع،
بسیار مؤثر در زمینه پراکنش مناسب دام در سطح مرتع استفاده بهینه و يکسان از تمام علوفه موجود در عرصة مرتع، محل و تعداد 

در مرتع می باشد که مورد اخیر به ويژه در شرايطی که توپوگرافی و نیز معیارهای خاک منطقه مشابه باشند، به عنوان عامل  آبشخورها
 و سايه دام، استراحت هایمحل ،آبشخورها روستاها، مراتع در. کننده در خصوص توزيع مناسب دام در سطح مرتع مطرح می شود محدود

 يک اطراف منطقه. شودمی کمتر چرا شدت آنها از شدن دور با و بوده زياد آنها اطراف در چرا شدت که هستند هايیکانون عنوان به غیره

 از فاصله با خاک و گیاهی پوشش تخريب يوسفرپا در. شودمی نامیده Piosphere عنوان تحت مديريت واحد يک عنوان به بحرانی نقطه
 نقاط دهد؛می رخ کانونی نقطه نزديک نقاط در مرتع تخريب بیشترين آن تبع به و چرا فشار بیشترين به طوری که. مییابد کاهش کانون
 اين به  (.Serunkuuma and Runge, 1998) داشت خواهند کمتری تخريب تر،سبک چرای از برخورداری دلیل به کانون، از دورتر

 چرا آثار که است آن بر فرض روش اين در. شود می گفته  چرا گراديان دهدمی رخ بحران کانون از فاصله با گیاهی پوشش در که تغییراتی
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 که چرايی هایگراديان بنابراين. شودمی محو زيادی مقدار به بارندگی از پس چرا موقتی آثار و مییابد کاهش بحران هایکانون از فاصله با

 در کمی فضای در چرا فشار نتیجه در (.Skarpe, 1987) هستند چرا مدت بلند يا دائمی آثار از حاکی مانندمی باقی بارندگی از پس
  (.Andrew, 1988) شودمی آب منابع اطراف در چرا شدت گراديان ايجاد باعث امر اين که شود،می متمرکز آب منابع اطراف

  Tarhoni et alجملهاند؛ از پرداخته پايوسفر خاک و گیاهی پوشش خصوصیات در شده ايجاد تغییرات مطالعه به بسیاری محققان

 بوته Todd (2006) همچنین . Tuna et al  (2011) و Jia et al (2011) ؛Macchi and Grau( 2012) ؛(2010)
 به ،آبشخور 11 اطراف در متر 2211 تا 11طول به متغیر هایترانسکت به کارگیری با خشک، و مسطح ای آفريقا در منطقه جنوب زارهای
 تاجی پوشش که رسید نتیجه اين و به پرداخت هایگون تنوع و گیاهی پوشش ساختار تاجی، پوشش روی بر آبشخور از فاصله تأثیر بررسی

 صادق ایگونه تنوع در خصوص مورد اين ولی کنند؛می حفظ را خود ارتجاعی واکنش دام چرای به فشار نسبت گیاهی پوشش ساختار و
 هایگونه میزان از شده و افزوده غیرخوشخوراک هایگونه میزان بر آبشخور به شدن نزديک که با بود اين تحقیق اين نتايج ديگر از. نیست

توان گفت که نتايج محققان با وجود ارزش خاص خود برای همه مناطق قابل آنچه که بیان شد می به با توجه. شودمی کاسته خوشخوراک
 از فاصله لذا اين تحقیق با هدف تاثیر. تعمیم نیست و بايستی تحقیقات زيادی در اين زمینه صورت گیرد تا به نتیجه واحدی دست يافت

 .انجام شد تا با ساير نتايج مقايسه شود و نتیجه واحدی به دست آيدهای بیوفیزيکی سطح خاک شاخص تغییرات روی بر بحران هایکانون
 

 :هاروش مواد و
موقعیت جغرافیايی آن . باشدمی کرمانشاهواقع در استان  اسالم آبادکیلومتری شهرستان  51در  روستای کمر سوراخمنطقه مورد مطالعه در 

 اين. واقع شده است  90◦ 53′ 51″ تا 90◦ 99′ 10″و عرض های جغرافیايی  33° 11′ 33″ تا  33° 94′ 51″بین طول های جغرافیايی 
 شرقی جنوب بخش از را حوزه رواناب تمام که باشدمی فصلی رودخانه يک دارای صرفاٌ و گیردنمی بر در را مهمی دائمی منطقه رودخانه

 ابتدا .سرد است مرطوب نیمه اقلیم نوع از اقلیمی تیپ دارای مطالعه مورد حوزه آمبرژه، اقلیمی بندی تقسیم براساس. کند می خارج حوزه
 1:51111 مقیاس با توپوگرافی نقشه از استفاده با مطالعه مورد منطقه محدوده سپس گرفت، صورت منطقه با آشنايی جهت اولیه بازديد

 موقعیت ساختن مشخص از بعد. ندشد انتخاب روستا به نسبت متفاوت هایفاصله با( آبشخورها) کانون بحران سه و شد مشخص
 نظر در با و شد انجام غرب و شرق جنوب، شمال، جغرافیايی اصلی جهت چهار در آبشخور سه از بردارینمونه مطالعه، مورد یآبشخورها

و  111 -211، 1 – 111در فواصل  (سنگین، متوسط وسبک) متفاوت  چرايی شدت با منطقه سه آبشخور از فاصله با چرا شدت رابطه گرفتن
 مستقر متری 111 ترانسکت يک فاصله هر در و جغرافیايی جهت هر در و آبشخور هر اطراف. شد جدا آبشخور هر اطراف در متر 211 -311

 نمونه و شد داده قرار( موجود گیاهی پوشش نوع به توجه با) مربعی متر يک پالت يک ،متر 21 هر فاصله به ترانسکت هر امتداد در و
 پوشش گیاهی، درصد يعنی شاخص بیوفیزيکی چهاروضعیت  کوادرات، هر داخل در و گرفت صورت سیستماتیک -تصادفی روش به برداری

 اطراف در پوشش گیاهی ترسريع تغییرات دلیل به که است ذکر به الزم. شدند يادداشت لخت خاک سنگريزه و سنگ و گیاهی، الشبرگ
 با هاداده بودن نرمال بررسی از بعددر نهايت  .شد گرفته نظر در متر 51 آبشخورهااطراف  در هاترانسکت فواصل آنها، از فاصله با آبشخورها

 SPSS افزار نرم از طريقها طرفه تجزيه و تحلیل دادهچند  واريانس تجزيه آزمون از استفاده با اسمیرنوف، کولموگرف آزمون از استفاده
 .شد استفاده دانکن ایدامنه چند آزمون از تیمارها میانگین مقايسه جهت همچنین .گرفت صورت

 

 :نتایج
های بیوفیزيکی به جز سنگ و سنگريزه در سطح يک و فاصله بر تمام شاخص آبشخورکه اثر  نتايج تجزيه واريانس چند عامله نشان داد

در . دار نبوده استمعنی و سنگ وسنگ ريزه بیوفیزيکی پوشش گیاهیهای اثر جهت بر شاخص نتايج نشان داد .درصد معنی دار شده است
نتايج نشان داد که اثر متقابل  .حالی که بر شاخص الشبرگ و خاک لخت به ترتیب در سطح پنج درصد و يک درصد معنی دار بوده است

 جهت*  آبشخور اثر متقابل. داشته استاری به جز خاک لخت در سطح پنج درصد اثر معنی د فاصله،  بر خصوصیات مورد مطالعه*  آبشخور
ها به جز سنگ و سنگريزه در سطح پنج درصد فاصله در تمام شاخص* همچنین اثر متقابل جهت  .داری نداشتها اثر معنیتمام شاخصبر 
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جهت به بر شاخص پوشش گیاهی در سطح پنج درصد معنی دار * فاصله *  آبشخوراين در حالی است که اثر متقابل . معنی دار بوده است
 (.1)ها معنی دار نبوده است جدول شده است ولی نتايج نشان داد که در بقیه شاخص

 توان بیان کرد که در بین آبشخوربر اساس اين جدول می. دهدهای دانکن خصوصیات مطالعه شده را نشان میمقايسه میانگین (2)جدول 
در حالی که از نظر سنگ و سنگريزه آبشخور سه با  داری از لحاظ پوشش تاجی وجود دارد،ک با آبشخور دو و سه اختالف معنیي

-اما از نظر میزان الشبرگ و خاک لخت هر کدام از آبشخورها در يک گروه آماری قرار گرفته. دار دارندی يک و دو اختالف معنیآبشخورها

و الشبرگ ( درصد 25/15)، سنگ و سنگريزه (درصد 15/11)به طوری که بیشترين مقدار پوشش  .دار دارندف معنیاند و با همديگر اختال
و کمترين مقدار پوشش ( درصد 33/60)و آبشخور سه دارای بیشترين مقدار خاک لخت . در اطراف آبشخوار يک مشاهده شد( درصد 25/4)
اند و ها در يک گروه آماری قرار گرفتهريزه در تمام جهتسنگ و سنگمیزان پوشش و  .ودب( درصد 03/4)و سنگ و سنگريزه ( درصد 11/0)

در حالی که . نتايج نشان داد که الشبرگ و خاک لخت در جهات جنوب و غرب با هم اختالف ندارند. داری ندارندبا همديگر اختالف معنی
در ( درصد 55/12)سنگريزه  و سنگ و( درصد 13/13)به طوری که بیشترين میزان پوشش  .دار داشتندساير جهات با همديگر اختالف معنی

فواصل مختلف نیز از . در جهت شرق مشاهده شد( درصد 25/61)در جهت جنوب و خاک لخت ( درصد 15/11)جهت شمال، الشبرگ 
به طوری که بیشترين میزان . اندروه آماری قرار گرفتهنها در يک گهر کدام از آ وداری داشتند های با هم اختالف معنیلحاظ تمام شاخص

متری آبشخورها  211-311در فاصله ( درصد 15/35)و همچنین کمترين خاک لخت ( درصد 25/15)و الشبرگ ( درصد 15/25)پوشش 
 .مشاهده شد

 

 
  فیزیکیپارامترهای بیو  بر آنها متقابل اثرات و جهت و فاصله ،آبشخور اثر واریانس تجزیه -2 جدول

 بیو فیزيکی شاخص تغییر منابع درجه آزادی میانگین مربعات Fمقدار ّ نتیجه

  آبشخور 2 521/5219 53/12 **
 

 
 پوشش گیاهی

 فاصله 2 123/9916 10/25 **

NS 259/1 124/211 3 جهت 

 فاصله*  آبشخور 9 321/2516 33/9 *

NS 692/1 230/331 0 جهت*  آبشخور 

 فاصله*  جهت 0 231/3512 25/0 *
 فاصله*  جهت*  آبشخور 12 304/9119 55/4 *

  آبشخور 2 255/1421 99/5 *
 

 
 سنگريزه و سنگ

NS 25/2 134/111 2 فاصله 

NS 463/1 124/911 3 جهت 
 فاصله*  آبشخور 9 195/1925 65/6 *

NS 35/2 124/365 0 جهت*  آبشخور 

NS 695/1 124/1111 0 فاصله*  جهت 
NS 454/1 124/435 12 فاصله*  جهت*  آبشخور 

  آبشخور 2 302/3025 25/16 **
 

 
 فاصله 2 255/6595 30/34 **

 جهت 3 259/2131 54/5 *
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 یدارعدم معنی NSداری در سطح پنج درصد   معنی* داری در سطح يک درصد    یمعن**           
 
 

 دانکنای با استفاده از آزمون چند دامنه های  بیوفیزیکیشاخصهای مقایسه میانگین -1جدول 

 

 :گیرینتیجهبحث و 
های بیوفیزيکی سطح شاخص بر را اساسی اثرات مناطق، اين شديد چرای و آب منابع اطراف در هادام تجمع که داد نشان مطالعه اين نتايج
های شاخص در اساسی تغییراتی آب منابع از فاصله افزايش با که کرد بیان توانمی حاصله نتايج اساس بر. است داشته همراه به خاک

های بیوفیزيکی به جز سنگ و سنگريزه در سطح يک درصد معنی و فاصله بر تمام شاخص آبشخوراثر  طوريکهه ب افتد،می بیوفیزيکی اتفاق
در حالی که بر شاخص . دار نبوده استهای بیوفیزيکی پوشش گیاهی و سنگ وسنگ ريزه معنیاما اثر جهت بر شاخص. دار شده است

 توان گفت محل و تعداد آبشخوربا توجه به نتايج می .دار بوده استدر سطح پنج درصد و يک درصد معنی ترتیبالشبرگ و خاک لخت به 
کند بیشتر  مراتعی که آبشخورها به هم نزديک است تعداد دفعاتی که دام به آبشخور مراجعه میزيرا . هستندپراکنش دام در  یمهمعوامل  از

 الشبرگ فاصله*  آبشخور 9 219/3111 45/6 *
 NS 52/2 196/1611 0 جهت*  آبشخور 

 فاصله*  جهت 0 654/2531 66/6 *

NS 555/1 025/596 12 فاصله* جهت *  آبشخور 

  آبشخور 2 321/2554 32/39 **
 

 
 لخت خاک

 

 فاصله 2 059/3016 19/25 **

 جهت 3 255/9191 21/21 **

NS 655/1 123/1111 9 فاصله*  آبشخور 

NS 24/1 955/1225 0 جهت*  آبشخور 

 فاصله* جهت  0 142/1451 23/4 *

NS 592/1 403/451 12 فاصله* جهت *  آبشخور 

 تیمارها                                    پوشش سنگ و سنگريزه الشبرگ خاک لخت

c25/09 a25/4 a25/15 b 15/11 1 
                  

 آبشخورها
a56/63 b25/9 a15/19 a25/6 2 

b33/60 c33/6 b03/4 a11/0 3 

c15/05 c15/5 a55/12 a13/13 شمال 

              
 هاجهت

ab55/01 ab15/11 a45/11 a25/12 جنوب 

a14/01 a14/11 a25/11 a11/13 غرب 

d25/61 d25/9 a25/12 a15/12 شرق 

a65/05 b65/6 a15/15 a21/6 111-1  
-فاصله            

 (m)ها 
 

b35/01 a12/12 a35/19 b25/13 211-111 

c15/35 c25/15 a15/15 c15/25 311-211 
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اما زمانی که فاصله آبشخورها زياد باشد تعداد دفعات مراجعه کمتر ولی مدت زمانی ؛ آبشخور کمتر استولی مدت زمان سپری کردن اطراف 
 بودن زياد دلیل به اين است که يابد،افزايش می آبشخوراز  گیاهی با فاصله دلیل آنکه پوشش  .تکند بیشتر اس که اطراف آبشخور سپری می

 طاقت نیاورده و موجود چرای فشار برابر در نیز نامرغوب هایگونه بلکه رفته از بین مرغوب هایگونه تنها نه ،آبشخورها اطراف در چرا فشار
 قابلیت نتیجه در. شود می آن شدن سفت لگدکوبی دام باعث است مرطوب اطراف آبشخوار خاک که مواقعی از طرفی در. اندرفته بین از

 از خاک رطوبت سريع رفتن هدر و ها آب سطحی جريان علت به گیاهان بنابراين يافت، خواهد کاهش نزوالت به نسبت خاک نفوذپذيری
 نفوذ خاک در کمتری مقدار به گیاهان ريشه خاک، شدن فشرده علت به. کرد خواهند استفاده منطقه بارندگی و رطوبت از کمتری نسبت

 در پوشش و الشبرگ و کم بودن خاک بودن زياد دلیل. بود خواهد مشکل مرتعی گیاهان بذور شدن سبز شرايطی چنین در لذا. نمايند می
 به بلکه کنندنمی مراجعه آبشخور يک به آب شرب جهت روستا هایدام بیشتر که است اين ديگر آبشخور دو به نسبت يک آبشخور اطراف

     و ( 2002)همکاران  وLandsberg  .کنند می مراجعه رودخانه اين به آب شرب جهت هاگله از برخی منطقه در رودخانه وجود دلیل

 Zhauoشد خواهد لخت خاک افزايش و الشبرگ درصد کاهش باعث آب منابع اطراف شديد چرای که کردند بیان  (2006)همکاران   و 

Bastin  آبشخور از فاصله افزايش با ولی زياد بوده پوشش گیاهی آبشخورها اطراف در که اندرسیده نتیجه اين به (1993)و همکاران 
 غیر هایبوته از عمدتاً آبشخورها اطراف پوشش زياد که اندکرده تأکید آنها. مییابد کاهش پوشش گیاهی مقدار چرا، دوره پايان پس از

 دلیل شايد است کم بسیار الشبرگ ولی درصد دارد وجود نامرغوب پوشش گیاهی که چند هر آبشخورها اطراف در .است بوده خوشخوراک
 مرغوبیت از که گیاهان اين از الشبرگ ولی کنند تغذيه توانندنمی خوشخوراک غیر و نامرغوب گیاهی از پوشش هادام که باشد آن امر اين

افزايش  با ولی. باشد خیلی کم الشبرگ مقدار ،آبشخورها اطراف در که شودمی باعث عامل و همین کنندمی تغذيه است برخوردار بهتری
 . کنندمی تغذيه ترمرغوب گیاهان از نیز هادام و افزايش يافته الشبرگ نیز تولید مرغوب، هایگونه افزايش و فاصله
 تأثیر تحت زياد آنها تغییرات که بود اين از حاکی سنگريزه و سنگ و گیاهی پوشش هایويژگی بر جغرافیايی هایجهت اثر بررسی نتايج

 هادام تردد از ناشی تنها تواندنمی يک محل در سنگريزه سنگ و وجود توان نتیجه گرفت کهلذا می. ندارد قرار جغرافیايی هایجهت تغییرات
 داشته وجود خاک در سطح سنگريزه و سنگ شناسی زمین عوامل و بادی، و فرسايش آبی علت محل به يک در است ممکن بلکه باشد
 در آبشخورها منطقه، در که آن است از ناشی باشدمی جهات ساير از بیشتر آبشخورها جنوبی جهت در خاک لخت درصد آنکه دلیل. باشد

 عامل همین که شوندمی وارد خارج و روستاها جنوبی سمت از روزانه روستا هایدام کلیه يعنی ند،قرار دارد روستا حريم مراتع شمالی گوشه
 راداری هایداده و زمینی گیریاندازه از با استفاده (1993)و همکاران  Bastin. است شده جنوبی روستاها جهت در تخريب تشديد باعث

 افزايش لخت خاک میزان کوتاهی فاصله از  پس ولی. است کم خیلی لخت خاک درصد آبشخور نزديک نقاط در رسیدند که نتیجه اين به
 پوشش که مفهوم اين به. است ترکیبی یساده نوع از گراديان چرا مدل آبشخورها اطراف درتوان نتیجه گرفت که به طور کلی می .مییابد
ها نشان داد که تغییرات آنها زياد تحت تأثیر همچنین بررسی شاخص. مییابد افزايش سپس و يافته کاهش آبشخور از معینی فاصله تا گیاهی
 .های جغرافیايی قرار نداردجهت
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